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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพื่อวิสำหกิจในชุมชน 

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล อินทระสังขำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพื่อวิสำหกิจในชุมชน 
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัดที่ส่วนงำน/หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้
มหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ   
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขำ  ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำร
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ตำมท่ีก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะ
ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพื่อวิสำหกิจ
ในชุมชน ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 





ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพ่ือวิสำหกิจในชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  หน้ำท่ี 3 

 
 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรระดับมหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 1 

2. ตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 5 

3. ตัวชี้วัดที่ส่วนงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้มหำวิทยำลัย () 4 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 10 

 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

    

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน     
7.1ค-6 (ระดับมหำวิทยำลัย) ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับ
ภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรมของมหำวิทยำลัย (SIU09)   

N/A ร้อยละ 14.04 ร้อยละ 20  

7.1ค-6 (ระดับส่วนงำน) ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับ
ภำค ธุรกิจ/อุตสำหกรรมของมหำวิทยำลัย (SIU09)   

N/A N/A ร้อยละ 20  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียน
และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.2ก-7 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุน
จำกภำยนอก   

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.00  

7.2ก-8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร  N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.00  
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       
(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ     
7.3ก-8 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแลกเปลี่ยนควำมรู้
สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม (SIU07)  

N/A ร้อยละ 6.85 ร้อยละ 10  

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพื่อวิสำหกิจในชุมชน 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ส ำนักบ่มเพำะวิชำกำรเพ่ือวิสำหกิจในชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  หน้ำท่ี 4 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ
และกำรเงิน 

    

7.5ก-1 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรของมหำวิทยำลัย  
(SIU08)   

N/A ร้อยละ 0.53 ร้อยละ 5  

7.5ก-3 อัตรำกำรท ำเงินเหลือจ่ำย (อัตรำรำยได้ที่สูง
กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ)  (ปีงบประมำณ)  

N/A N/A ร้อยละ 10  

7.5ก-9 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก (SIU10)  

N/A N/A 30,000,000 
บำท 

 

7.5ก-10 (ระดับมหำวิทยำลัย) งบประมำณจำกแหล่ง
ทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจ
ใหม่ (SIU06)  

N/A ร้อยละ 1.76 ร้อยละ 5 

7.5ก-10 (ระดับส่วนงำน) งบประมำณจำกแหล่งทุน
ภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ 
(SIU06)  

N/A N/A ร้อยละ 5  

 




