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1.  คํารับรองระหว่าง 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผู้รับคํารับรอง 

 และ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
 ผู้ทําคํารับรอง  

 
2.  คํารับรองน้ีเป็นคํารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สําหรับระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มต้ังแต่วันที่       

1 มิถุนายน  2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 
 
3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้ง

องค์กร (EdPEx) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย 
(Corporate KPI) ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ส่วนงาน/หน่วยงาน
รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดการบริหารส่วนงาน/หน่วยงานตามแนวทาง 
EdPEx และตัวชี้วัดตามพันธกิจ  โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบท้ายคํารับรองน้ี 
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4.  ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชาของ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2563 และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท้าย     
คํารับรองน้ี และข้าพเจ้ายินดีจะให้คําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้เป็นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นน้ี 

  
5.  ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ในฐานะ ผู้อํานวยการสถาบนัทักษิณคดีศึกษา ได้ทํา

ความเข้าใจคํารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คํารับรองกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ ดีตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
มหาวิทยาลยัทักษิณและสังคมตามที่ให้คํารับรองไว้ 

 
6.  ผู้รับคํารับรองและผู้ทําคํารับรอง ได้เข้าใจคํารับรองการปฏิบัติงานและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้

เป็นสําคัญ  
 
 

  
  
  
  

......................................................... ......................................................... 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) (รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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ค่าเป้าหมายคํารับรองการปฏบิัติงาน ประจําปีการศึกษา 2563 

คํารบัรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ําหนัก 

ส่วนที่ 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลพัธ์ (หมวด 7) 34 60 3.00 1.80 

2.1 ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ
ระดับมหาวิทยาลัย  (Process Owner) ( ) 

2 - - - 

2.2 ตัวช้ีวัดการบริหารส่วนงาน/หน่วยงานตาม 

แนวทาง EdPEx และตัวช้ีวัดตามพันธกิจ ( ) 
30 - - - 

2.3 ตัวช้ีวัดที่ส่วนงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลให้มหาวิทยาลยั ( ) 

2 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 35 100 3.00 3.00 

 
 
ค่าเป้าหมายคํารับรองการปฏบิัติงาน ประจําปีการศึกษา 2563 จําแนกรายตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ 

7.1 ผลลพัธ์ด้านการเรียนรูข้องผูเ้รียน และด้านกระบวนการ   

ก. ผลลพัธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการ 
ที่มุ่งเนน้ลูกค้า 

  

ผลลัพธ์ด้านการวิจัย       

7.1ก-9 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  
          ในระดับชาติหรือนานาชาติ  (TSU05) 

ร้อยละ 100  

7.1ก-10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิง             
           ในระดับชาติหรือนานาชาติ  (TSU06) 

ร้อยละ 10  

คํารับรองการปฏิบัติงาน  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 2563 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ 

7.1ก-11 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม  (TSU07)  

ร้อยละ 25  

7.1ก-12 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดทะเบียน
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและลขิสิทธ์ิ 

1 ผลงาน  

7.1ก-13 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์
และนักวิจัย 

100,000 
บาท 

 

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ   

7.1ก-14  (ระดับมหาวิทยาลัย) จํานวนโครงการบริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็นผู้ประกอบการ (TSU08) 

ร้อยละ 35  

7.1ก-14  (ระดับส่วนงาน) จํานวนโครงการบริการวิชาการหรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ (TSU08) 

ร้อยละ 25.50  

7.1ก-15 จํานวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ทีไ่ด้รับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ  (SIU11) 

2 รายการ  

7.1ก-16 จํานวนชุมชน/พ้ืนที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ (SIU12) 

1 พ้ืนที ่  

ข. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน   

ประสิทธผิลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ   

7.1ข-9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 100  

ประสิทธผิลของกระบวนการด้านทาํนบุํารงุศิลปวัฒนธรรม   

7.1ข-11 (ระดับมหาวิทยาลัย) จํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่
มีคุณค่าหรือมลูค่า 

16 เรื่อง  

7.1ข-11 (ระดับส่วนงาน) จํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
ผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี
คุณค่าหรือมูลค่า 

2 เรื่อง  

7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า   

ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและลูกคา้กลุ่มอ่ืน   
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ 

(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน 
 

  

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการ
ให้บริการของส่วนงาน 

ค่าเฉล่ีย 3.90  

7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการ
ให้บริการของส่วนงาน 

ร้อยละ 0.30  

7.2ก-8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ   

(1) ความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 4.65  

(2) ความไม่พึงพอใจ 
 

ร้อยละ 0.50  

(2) ความผูกพันของผูเ้รียนและลูกค้ากลุม่อ่ืน   

7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมที่มีข้อเสนอ 
ให้จัดโครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละ 40  

7.2ก-16 ระดับความผูกพันของผู้ใช้บริการ ค่าเฉล่ีย 4.25  

7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร   

ก. ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บคุลากร     

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากําลงัและขีดความสามารถ   

7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับทุนเงินทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากแหลง่ทุนภายนอก 

ร้อยละ 25  

7.3ก-6 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับทุนเงินทุนสนับสนุนการบริการ
วิชาการจากแหล่งภายนอก 

ร้อยละ 20  

7.3ก-8 บุคลากรของส่วนงานแลกเปลี่ยนความรู้   
สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (SIU07) 

ร้อยละ 10  

(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทํางาน   

7.3ก-10 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการ
ทํางาน 

ค่าเฉล่ีย 3.85  

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพนั   

7.3ก-13 ระดับความผูกพันของบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.10  

7.3ก-14 ดัชนีความสุขของบุคลากร ร้อยละ 76.50  
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นาํ   

7.3ก-17 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะด้าน ICT 

ร้อยละ 10  

7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์ารและการกํากับดูแล   

ก. ผลลพัธ์ด้านการนาํองค์กร การกํากับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

  

(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสรา้งความผูกพันกับบุคลากร 
ผู้เรียน และลกูค้ากลุ่มอ่ืน 
 

  

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเขา้ใจทิศทางการนําองค์กร ค่าเฉล่ีย 4.10  

7.4ก-3 ผลการประเมินผู้นําระดับสูง ค่าเฉล่ีย 3.82  

(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกํากับดูแล   

7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU09) 

90 คะแนน  

7.4ก-5 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

คะแนน 3  

ข. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ    

(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ   

7.4ข-1 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
(ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 90  

7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 90  

7.5 ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงนิ และตลาด   

ก. ผลลพัธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด   

(2) ผลลัพธ์ของการดําเนนิการด้านตลาด   

7.5ก-8 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (SIU05) 
400,000 

บาท 

 

7.5ก-9 จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่ง
ภายนอก (SIU10) 

30,000 บาท  

7.5ก-10 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง ร้อยละ 1.05  



คํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 2563   หน้าท่ี 7 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 
หน่วยงาน/ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม ่(SIU06) 

7.5ก-11 จํานวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา 

2,000,000 บาท  

 


