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คํารับรองการปฏิบัติงาน 

สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปการศึกษา 2565 

 

1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

อาจารย ดร.นิชากรณ พันธคง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการบริการวิชาการ 
 และภูมิปญญาชุมชน 
 ผูทําคํารับรอง 

 

2.  คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ปการศึกษา เริ่มตั้งแตวันที่  
1 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และสวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  (Process Owner) ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  
ตัวชี้วัดการบริหารสวนงานตามแนวทาง EdPEx และตัวชี้วัดที่สวนงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํารบัรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ อาจารย ดร.นิชากรณ พันธคง ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

1 40.00 4.00 32.00 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 46 60.00 4.56 54.72 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
24 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

13 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 47 100.00 - 86.72 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 2.75 ระดับ 3 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 2.75 คะแนนเฉลี่ย 
4.32 

คะแนนเฉลี่ย 
4.56 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดาน
บริการที่มุงเนนลูกคา 

    

ดานการจัดการศึกษา     
7.1ก-8 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU11) 

รอยละ 
300.00 

รอยละ 
500.00 

รอยละ 
555.00 

 

(1) ระดับชาติ 
 
 

รอยละ 
250.00 

รอยละ 
450.00 

รอยละ 
500.00 

 

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักสงเสรมิการบริการวิชาการ 
และภมูิปญชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(2) ระดับนานาชาติ รอยละ 50.00 รอยละ 50.00 รอยละ 55.00  
7.1ก-9 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีอ่างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU13) 

รอยละ 0.00 รอยละ 50.00 รอยละ 55.00  

(1) ระดับชาติ รอยละ 0.00 รอยละ 50.00 รอยละ 55.00  
7.1ก-10 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่กอใหเกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU12) 

N/A รอยละ 33.33 รอยละ 50.00  

7.1ก-11 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอ
คณาจารยและนักวิจัย 

2,196,096 
บาท 

2,533,621 
บาท 

2,800,000 
บาท 

 

ดานการบริการวิชาการ     

7.1ก-13 โครงการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปน
ผูประกอบการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 64.46 รอยละ 82.56 รอยละ 90.82  

7.1ก-13 โครงการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปน
ผูประกอบการ (ระดับสวนงาน) 

รอยละ 52.38 รอยละ 85.00 รอยละ 90.00  

7.1ก-14 สินคาและบริการในพื้นที่ท่ีไดรับการสราง
มูลคาเพ่ิมจากการบริการวิชาการ  (TSU18) (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

218 รายการ 341 รายการ 350 รายการ  

7.1ก-14 สินคาและบริการในพื้นที่ท่ีไดรับการสราง
มลูคาเพิ่มจากการบริการวิชาการ  (TSU18) (ระดับ
สวนงาน) 

170 รายการ 211 รายการ 235 รายการ  

7.1ก-15 ชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน ที่ไดรับประโยชน
จากการบริการวิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพิม่ใหกับสินคา
และบริการ   (ระดับมหาวิทยาลัย) 

205 พื้นที่ 377 พื้นที่ 415 พื้นที่  

7.1ก-15 ชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน ที่ไดรับประโยชน
จากการบริการวิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการ  (ระดับสวนงาน) 

170 พื้นที่ 211 พื้นที่ 235 พื้นที่  

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
7.1ก-16 จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
ผลงานบริการวิชาการดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาที่มีคุณคาหรือมูลคา 

11 เรื่อง 65 เรื่อง 70 เรื่อง  

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ     
ดานบริการวิชาการ     
7.1ข-20 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(ปงบประมาณ) (ระดับมหาวิทยาลัย) 
7.1ข-20 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
(ปงบประมาณ)  (ระดับสวนงาน) 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.1ข-21 ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการ ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4  
7.1ข-22 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเปาหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย) 

26 โครงการ 65 โครงการ 75 โครงการ  

7.1ข-22 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเปาหมาย (ระดับสวนงาน) 

N/A N/A 15 โครงการ  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลพัธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน     
7.2ก-11 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

คาเฉลี่ย 4.35 คาเฉลี่ย 4.43 คาเฉลี่ย 4.55  

7.2ก-11 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ 
(ระดับสวนงาน) 

คาเฉลี่ย 4.27 คาเฉลี่ย 4.42 คาเฉลี่ย 4.55  

7.2ก-12 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 0.24 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00  

7.2ก-12 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ (ระดับสวนงาน) 

รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00  

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
7.2ก-18 รอยละของชุมชนเปาหมายเดิมที่มีขอเสนอให
จัดโครงการบริการวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 59.92 รอยละ 94.12 รอยละ 95.00  

7.2ก-18 รอยละของชุมชนเปาหมายเดิมที่มีขอเสนอให
จัดโครงการบริการวิชาการ (ระดับสวนงาน) 

รอยละ 76.19 รอยละ 88.24 รอยละ 90.00  

7.2ก-22 ระดับความผูกพันของผูใชบริการวิชาการ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

คาเฉลี่ย 4.37 คาเฉลี่ย 4.40 คาเฉลี่ย 4.51  

7.2ก-22 ระดับความผูกพันของผูใชบริการวิชาการ 
(ระดับสวนงาน) 

คาเฉลี่ย 4.31 คาเฉลี่ย 4.45 คาเฉลี่ย 4.51  

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร     
7.3ก-4 รอยละอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุน
เงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.3ก-5 รอยละบุคลากรที่ไดรับทุนเงินทุนสนับสนุน รอยละ 20.24 รอยละ 51.52 รอยละ 55.00  
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การบริการวิชาการจากแหลงภายนอก (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 
7.3ก-5 รอยละบุคลากรที่ไดรับทุนเงินทุนสนับสนุน
การบริการวิชาการจากแหลงภายนอก (ระดับสวนงาน) 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.3ก-6 รอยละบุคลากรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนที่
ปรึกษาจากหนวยงานราชการ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

รอยละ 3.41 รอยละ 3.35 รอยละ 3.80  

7.3ก-7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรูสู
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (TSU21) 

รอยละ 21.43 รอยละ 28.57 รอยละ 32.00  

(2) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 

คาเฉลี่ย 3.98 คาเฉลี่ย 4.61 คาเฉลี่ย 4.65  

(3) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-18 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย 4.30 คาเฉลี่ย 4.58 คาเฉลี่ย 4.60  
7.3ก-19 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) รอยละ 76.00 รอยละ 85.22 รอยละ 86.00  
(4) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-23 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 62.50 รอยละ 62.50 รอยละ 70.00  

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     
ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดบัการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.49 คาเฉลี่ย 4.88 คาเฉลี่ย 4.80  

7.4ก-3 ระดับการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (TSU37)  

(4) ผูใชบริการวิชาการ 

คาเฉลี่ย 4.32 คาเฉลี่ย 4.36 คาเฉลี่ย 4.40  

7.4ก-4 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.25 คาเฉลี่ย 4.80 คาเฉลีย่ 4.80  

(2) การกํากับดูแลองคกร     
7.4ก-6 ระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/สวนงาน (TSU38) 

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

 

7.4ก-9 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 4.73 คาเฉลี่ย 4.85 คาเฉลี่ย 4.85  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    



คํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมปิญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปการศึกษา 
2565  หนาที่ 7 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด     
ผลการดําเนินการดานตลาด     
7.5ก-21 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงภายนอก 
(TSU14) 

4,392,192 
บาท 

5,067,242 
บาท 

5,100,000 
บาท 

 

7.5ก-22 เงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลง
ภายนอก (TSU17) (ระดับมหาวิทยาลยั) 

156,996,583
.08 บาท 

175,966,416
.72 บาท 

195,000,000 
บาท 

 

7.5ก-22 เงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลง
ภายนอก (TSU17) (ระดับสวนงาน) 

47,773,060 
บาท 

229,113,680 
บาท 

230,000,000 
บาท 

 

7.5ก-23 จํานวนชุมชนใหมที่ไดรับการบริการวิชาการ 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

81 ชุมชน 260 ชุมชน 260 ชุมชน  

7.5ก-23 จํานวนชุมชนใหมที่ไดรับการบริการวิชาการ 
(ระดับสวนงาน) 

65 ชุมชน 260 ชุมชน 270 ชุมชน  

7.5ก-24 งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกสนับสนุน
การสรางผูประกอบการ/ธุรกิจใหม (กลุม 2) (TSU19) 

รอยละ 87.04 รอยละ 98.80 รอยละ 99.00  

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ     
7.5ข-1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธ  (ปงบประมาณ)  

รอยละ 94.44 รอยละ 94.44 รอยละ 96.00  

7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  

รอยละ 93.33 รอยละ 93.33 รอยละ 95.00  

 
 


