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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักคอมพิวเตอร ์

มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
1.  ค ำรับรองระหว่ำง 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ   
     ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรยน์ิพัทธุ์  อินทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
  ผู้ท ำค ำรับรอง  

 
2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  

1 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 
 
3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง

องค์กร (EdPEx) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ผลลัพธ์กำรสนับสนุนกระบวนงำน
หลัก/กระบวนงำนสนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 ของมหำวิทยำลัย และกำรบริหำรจัดกำร 
ส่วนงำน โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 
4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 

อำจำรย์นิพัทธุ์  อินทอง ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำน เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และ
ข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักคอมพิวเตอร์  
ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้  
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ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำร
ทั่วทั้งองค์กร (EdPEx/TQA) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 24 60 3.00 1.80 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 25 100 3.00 3.00 

 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกรำยตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2559 2560 
ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่ว
ทั้งองค์กร (EdPEx) 

   

กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร 
(EdPEx) 

N/A ระดับ 3 ระดับ 3 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)    
ผลลัพธ์ (หมวด 7) N/A ระดับ 3 ระดับ 3 
2.1 กำรสนับสนุนกระบวนงำนหลัก/กระบวนงำน
สนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 ของมหำวิทยำลัย 

   

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ    
7.1ข-4 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน
สมรรถนะทักษะสำกล  

   

     (2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ73.03 ร้อยละ 76.63 ร้อยละ 78.00 
ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน    
7.1ค-4 ร้อยละ ของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ  

N/A ร้อยละ 99.64 ร้อยละ 95.00 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2559 2560 
7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัย 

   

     (1) ระดับปริญญำตรี   ค่ำเฉลี่ย 3.32 ค่ำเฉลี่ย 3.40 ค่ำเฉลี่ย 3.65 
     (2) ระดับบัณฑิตศึกษำ    
7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร
ของมหำวิทยำลัย 

N/A N/A ร้อยละ  
0.45 

7.2ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.41 ค่ำเฉลี่ย 4.53 ค่ำเฉลี่ย 4.60 
(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน    
7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

N/A N/A ร้อยละ 10 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด    
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและ
กำรเงิน 

   

7.5-5 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่ง
ภำยนอก  

254,925 
บำท 

398,480 บำท 406,450 บำท 
(ร้อยละ 2) 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด    
7.5-8 จ ำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับกำรบริกำร
วิชำกำร (คณะลงนำม คณะละ 1 สังคม/ชุมชน) 

N/A N/A 1 สังคม/ชุมชน 

2.2 กำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน    
        2.2.1 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน     
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร      
(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน    
7.3ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศ
กำรท ำงำน  

ค่ำเฉลี่ย3.16 ค่ำเฉลี่ย 3.46 ค่ำเฉลี่ย 3.50 

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน    
7.3ก-8 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 3.61 ค่ำเฉลี่ย 3.74 ค่ำเฉลี่ย 3.80 
7.3ก-9 ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับของ
มหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 3.61 ร้อยละ 67.70 ร้อยละ 68.00 

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ    
7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่
ได้รับกำรพัฒนำ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7.3ก-11 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
จ ำเป็นของส่วนงำน/หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 
92.31 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2559 2560 
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล    
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับ
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

   

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร  N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.00 
       (2) สำยสนับสนุน    
7.4ก-2 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง  N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 3.65 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล    
7.4ก-3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดย ปปช. (TSU05) 

N/A N/A 80.00 คะแนน 

7.4ก-4 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน 

4.23 คะแน 4.57 คะแนน 4.60 คะแนน 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร    
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ปีงบประมำณ) 

N/A ร้อยละ 56.25 ร้อยละ 80.00 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี  (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 
70.59 

รอ้ยละ 80.77 ร้อยละ 85.00 

        2.2.2 ตัวช้ีวัดเฉพำะตำมบริบทของส่วนงำน     
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

   

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน    
ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนอ่ืนๆ     
7.1ข(ฉ-1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

N/A ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

- จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงส ำเร็จ  N/A 4 ระบบ 5 ระบบ 
- จ ำนวนระบบสำรสนเทศ (5 ระบบ ประกอบด้วย         

ระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้ (Ldap), ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนออนไลน์, ระบบฐำนข้อมูลลำยนิ้วมือ, ระบบ
ประเมินกำรเรียนกำรสอน และระบบกำรสอบวัด
ทักษะ ทำงคอมพิวเตอร์) 

N/A 5 ระบบ 6 ระบบ 

7.1ข(ฉ-2) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
76.92 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

- จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำแล้วเสร็จ N/A 4 ระบบ 5 ระบบ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 
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- จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ จ ำนวน 4 ระบบ คือ   

ระบบทะเบียน ระยะที่ 2, ระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนออนไลน์, ระบบฐำนข้อมูลลำยนิ้วมือ และ
ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน 

N/A 5 ระบบ 6 ระบบ 

7.1ข (ฉ-3) จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือ
ใช้ในกำรศึกษำผ่ำนระบบ TSU MOOC (Massive Open 
Online Course) 1 หน่วยกำรเรียนรู้เท่ำกับ 5 ชม.กำร
เรียนรู้ 

N/A 5 วิชำ 
37 หน่วยกำร

เรียนรู้ 

42 หน่วย  
กำรเรียนรู้ 

7.1ข (ฉ-4) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำน
ระบบ MOOC 

N/A N/A ร้อยละ 75 

7.1ข (ฉ-5) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัยและกำรกู้คืนระบบ 

N/A N/A ร้อยละ 70 

หมายเหตุ ฉ หมายถึง ตัวชี้วัดเฉพาะของส่วนงาน/หน่วยงานตามกระบวนงำนหลัก/กระบวนงำน
สนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 




