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คํารับรองการปฏิบัติงาน 

สํานักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปการศึกษา 2565 

 

1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา ผูอํานวยการสํานักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจ 
 ในชุมชน ผูทําคํารับรอง 

 

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

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  
(Process Owner) ตัวชี้วัดตามพันธกิจ  และตัวชี้วัดที่สวนงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและ
เปาหมายการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และ
ขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สํานักบมเพาะวิชาการ
เพื่อวิสาหกิจในชุมชน ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 

 

5.  ขาพเจา ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล อินทระสังขา ในฐานะ ผูอํานวยการสํานักบมเพาะวิชาการเพื่อ
วิสาหกิจในชุมชน ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 3 แลว ขอใหคํารับรองกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย





คํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักบมเพาะวิชาการเพือ่วิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทกัษิณ ประจําปการศึกษา 2565 หนาที่ 3 

 
 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

ผลลัพธ (หมวด 7) 13 100.00 4.67 93.40 
1. ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
7 - - - 

2. ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

3 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 3 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 13 100.00 - 93.40 

 

คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

ผลลัพธ (หมวด 7) - คะแนนเฉลี่ย 
4.61 

คะแนนเฉลี่ย 
4.67 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน     
7.1ค-5 ความรวมมือเพื่อพัฒนาผูประกอบการและ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน (กลุม 2) (TSU22) (ระดับ
มหาวิทยาลัย) 

รอยละ 44.38 รอยละ 49.35 รอยละ 50.00  
 

7.1ค-5 ความรวมมือเพื่อพัฒนาผูประกอบการและ
สงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน (กลุม 2) (TSU22) (ระดับสวน
งาน) 

รอยละ 20.00 รอยละ 25.00 รอยละ 50.00  

7.1ค-8 ผูประกอบการที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนานวัตกรรม  (หนวยนับ กรณีผูประกอบการพัฒนา
มากกวา 1 นวัตกรรม) 

31 ราย 38 ราย 45 ราย  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน     

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.2ก-10 (ฉ-1) ระดับความพึงพอใจของผูใหทุนจาก
แหลงทุนจากภายนอก 

คาเฉลี่ย 4.55 คาเฉลี่ย 4.60 คาเฉลี่ย 4.60 ฉ 

7.2ก-11 (ฉ-2) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
วิชาการ 

คาเฉลี่ย 4.34 คาเฉลี่ย 4.40 คาเฉลี่ย 4.50 ฉ 

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร     
7.3ก-7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรูสู
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (TSU21) 

รอยละ 15.43 รอยละ 31.87 รอยละ 35.00  

(1) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-19 ดัชนีความสุขของบุคลากร N/A N/A รอยละ 75.00 ฉ 
(4) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-25 นักวิจัยที่ไดรับการยกระดับสมรรถนะดานการ
วิจัย (ดานการสรางนวัตกรรมสังคม) (TSU10) 

รอยละ 56.51 รอยละ 64.24 รอยละ 75.00  

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกล
ยุทธ 

    

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด     
(1) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน     
7.5ก-1 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเปนผูประกอบการ ของมหาวิทยาลัย/สวน
งาน (กลุม 2) (TSU20) 

รอยละ 13.68 รอยละ 25.40 รอยละ 30.00  

(2) ผลการดําเนินการดานตลาด     
7.5ก-22 เงินจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลง
ภายนอก (TSU17) 

31,474,470 
บาท 

32,572,460 
บาท 

35,000,000 
บาท 

 

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

รอยละ 11.86 รอยละ 19.66 รอยละ 25.00  

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

รอยละ  6.40 รอยละ 40.00 รอยละ 50.00  

7.5ก-25 จํานวนผูประกอบการใหม/ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมที่ไดรับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัย 

40 ราย 60 ราย 80 ราย  

 


