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ค ารับรองการปฏิบัติงาน 

ส านักคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
1.  ค ารับรองระหว่าง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ   
     ผู้รับค ารับรอง 

 และ 
 

อาจารยน์ิพัทธุ์  อินทอง ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
  ผู้ท าค ารับรอง  

 
2.  ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่       

1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 
3.  รายละเอียดของค ารับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้ง

องค์กร (EdPEx) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ผลลัพธ์การสนับสนุนกระบวนงาน
หลัก/กระบวนงานสนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการส่วน
งาน โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

 
4.  ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชาของ 

อาจารย์นิพัทธุ์  อินทอง ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้าย 
ค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ  
ส านักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้  
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ค่าเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่ว
ทั้งองค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 27 60 3.00 1.80 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 28 100 3.00 3.00 

 
ค่าเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีวั้ด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2562 2560 2561 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่ว
ทั้งองค์กร (EdPEx) 

   

การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
(EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)    
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ 

   

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้า 

   

ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา    
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย    
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ    
7.1ก-14 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมาจากความ
ต้องการของสังคมและชุมชนต่อจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด  

N/A N/A 15 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน    
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา    
7.1ข-5 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
สมรรถนะทักษะสากล  

   

(1)  ด้านภาษาอังกฤษ    
(2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 76.63 ร้อยละ 71.33 ร้อยละ 73 

ค ารับรองการปฏิบัติงาน  ส านักคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวชีวั้ด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2562 2560 2561 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ    
7.1ข-9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ปีงบประมาณ)  

N/A N/A ร้อยละ 80 

7.1ข(ฉ-1) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
(5 ระบบ) 

ร้อยละ 95 

จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา  
- ทะเบียนเฟส 3 
- U-Plan  
- ระบบการเงิน (ทะเบียนนิสิต)  
- ระบบ e-TOR เฟส 2  
- App บนมือถือ 
- ระบบประเมินการเรียนการสอน  
- ระบบลงทะเบียนรับปริญญา 
- ระบบการพัฒนาเว็บไซต์งานพัสดุ   
- ระบบงานบุคคล เฟส2 ( Single Sign on 2) 
-ระบบสแกนลายนิ้วมือ (หอพัก ปฏิบัติงานบุคลากร) 
- ระบบการพัฒนา TSU MOOC (ใหม่) 
- ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing 
Learning Recourse Center : NLRC) 
- ระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรม 

   

7.1ข (ฉ-2) จ านวนหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือใช้
ในการศึกษาผ่านระบบ  MOOC (Massive Open Online 
Course) 1 หน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 5 ชม.การเรียนรู้ (นิยาม
ใหม่) 

37 หน่วยการ
เรียนรู้ 
(5 วิชา) 

47.60 หน่วย
การเรียนรู้ 

48.5 หน่วย
การเรียนรู้ 

7.1ข (ฉ-3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ 
MOOC 

N/A ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 

7.1ข (ฉ-4) ร้อยละความส าเร็จของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

N/A ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 

7.1ข (ฉ-5) ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมูลและกู้คืน
ระบบ 

N/A N/A ร้อยละ 90 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน    
7.1ค-3 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ  

ร้อยละ 99.64 ร้อยละ 99.80 ร้อยละ 99.85 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    
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ตัวชีวั้ด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2562 2560 2561 
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

   

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเฉลี่ย 3.85 

7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 0.45 ร้อยละ 1.45 ร้อยละ 1.30 

7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ     
(1) ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเฉลี่ย 4.50 
(2) ความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 

(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน    
7.2ก-10 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงการบริการวิชาการ 

N/A ร้อยละ 15.09 ร้อยละ 30 
(2 ชุมชน) 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร      
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ    
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน    
7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการ
ท างาน 

ค่าเฉลี่ย 3.46 ค่าเฉลี่ย 3.64 ค่าเฉลี่ย 3.65 

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน    
7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร  ค่าเฉลี่ย 3.74 ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเฉลี่ย 3.95 
7.3ก-12 ดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 67.70 ร้อยละ 69.30 ร้อยละ 69.50 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า    

7.3ก-13 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
จ าเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

ร้อยละ 81.93 ร้อยละ 92.07 ร้อยละ 100 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร  ค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าเฉลี่ย 3.90 ค่าเฉลี่ย 3.95 
7.4ก-3 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.63 ค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเฉลี่ย 4.15 
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล    
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ตัวชีวั้ด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2562 2560 2561 
 
7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05) 

83.57 คะแนน รอผล 80 คะแนน 

7.4ก-5 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

4.57 คะแนน 4.84 คะแนน 4.85 คะแนน 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ     
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 56.25 ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 80.77 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 95 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด    
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด    
(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและ
การเงิน 

   

7.5-5 จ านวนงบประมาณท่ีสามารถลดกระดาษได้จากการใช้
ระบบสารสนเทศ 

7,203,485.24 
บาท 

7,914,762.24 
บาท 

8,000,000.00 
บาท 

(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด    
7.5-8 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

398,480 บาท 183,500 บาท 187,170 บาท 

7.5-9 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ N/A 1 ชุมชน 1 ชุมชน 
หมายเหตุ ฉ หมายถึง ตัวชี้วัดเฉพาะของส่วนงาน/หน่วยงานตามกระบวนงานหลัก/กระบวนงาน
สนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย 
 




