
 

 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 

 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปการศึกษา 2565 

 
 
 

 



คํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรูตลอดชีวิต มหาวิทยาลยัทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565  
หนาที่ 1 

 
คํารับรองการปฏิบัติงาน 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรูตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

ดร.บัณฑิต ทองสงฆ รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน 
 และการเรียนรูตลอดชีวิต 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 และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของสวนงาน โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํารบัรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ ดร.บัณฑิต ทองสงฆ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติงาน 
ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 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) 28 60.00 4.84 58.08 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
13 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 6 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 29 100.00 - 90.08 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 2.75 คะแนนเฉลี่ย 
4.24 

คะแนนเฉลี่ย 
4.84 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดาน
บริการที่มุงเนนลูกคา 

    

ดานการจัดการศึกษา     
7.1ก(ฉ-1) จํานวนหลักสูตรในระบบจดัการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

0 จํานวน 0 จํานวน 1 จํานวน ฉ 

7.1ก(ฉ-2) จํานวนคอรสออนไลน 0 จํานวน 0 จํานวน 1 จํานวน ฉ 
7.1ก(ฉ-3) จํานวนนวัตกรรมทางการศึกษา 0 จํานวน 0 จํานวน 1 จํานวน ฉ 
ดานการบริการวิชาการ     
7.1ก-14 โครงการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปน

รอยละ 42.86 รอยละ 57  รอยละ 58   

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรยีนรูตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

ผูประกอบการ 
7.1ก-15 สินคาและบริการในพื้นทีท่ี่ไดรับการสราง
มูลคาเพ่ิมจากการบริการวิชาการ  (TSU18) 

3 รายการ 8 รายการ 9 รายการ  

7.1ก-16 ชุมชน/พื้นที/่หนวยงาน ที่ไดรับประโยชน
จากการบริการวิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการ 

3 พื้นที่ 6 พืน้ที่ 7 พืน้ที่  

7.1ก(ฉ-4) จํานวนกิจกรรมเสริมสมรรถนะการเปน 
Glocal Citizenshipที่จัดใหนิสิต 

N/A N/A 5 จํานวน ฉ 

7.1ก(ฉ-5) จํานวนหนวยงาน องคกร หรือกลุม
เครือขายที่รวมสนับสนุนการพัฒนากําลังคน และการ
ปฏิบัติการชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4 จํานวน 8 จํานวน 10 จํานวน ฉ 

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

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.1ข-22 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนเปาหมาย 

6 โครงการ 6 โครงการ 7 โครงการ  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน     
7.2ก(ฉ-5) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตตอการจัด
ใหบริการจัดประสบการณ/ศึกษาชุมชน 

N/A N/A คาเฉลี่ย 3.80 ฉ 

7.2 ก-12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ คาเฉลี่ย 4.17 คาเฉลีย่ 4.33 คาเฉลี่ย 4.51  
7.2 ก-13 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการวิชาการ รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00  
(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
7.2ก-18 รอยละของชุมชนเปาหมายเดิมที่มีขอเสนอให
จัดโครงการบริการวิชาการ 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.2ก-22 ระดับความผูกพันของผูใชบริการวิชาการ คาเฉลี่ย 4.20 คาเฉลี่ย 4.43 คาเฉลี่ย 4.51  
7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 

คาเฉลี่ย 4.06 คาเฉลี่ย 3.67 คาเฉลี่ย 4.04  
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-18 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย 4.03 คาเฉลี่ย 3.77 คาเฉลี่ย 4.14  
7.3ก-19 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) รอยละ 79.01 รอยละ 73.61 รอยละ 80.98  
(4) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-23 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 42.86 รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     
ก. ผลลพัธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.66 คาเฉลี่ย 4.68 คาเฉลี่ย 4.51  

7.4ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.18 คาเฉลี่ย 3.80 คาเฉลีย่ 4.19  

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

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

 

7.4ก-9 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 4.55 คาเฉลี่ย 4.69 คาเฉลี่ย 4.51  

(3) สังคม     
7.4ก-23 จํานวนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ไดรับการ
ปกปอง/ฟนฟู/สนับสนุน/สงเสริม/ลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

N/A N/A 3 แหลง  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด     
ผลการดําเนินการดานตลาด     
7.5ก-22 เงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลง
ภายนอก (TSU17) 

0 บาท 0 บาท 100,000 
บาท 

 

7.5ก-23 จํานวนชุมชนใหมที่ไดรับการบริการวิชาการ 1 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน  
ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ     
7.5ข-1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธ  (ปงบประมาณ)  

รอยละ 87.50 รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  

รอยละ 96.00 รอยละ 96.30 รอยละ 96.40  

 


