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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ    
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

นำยมัฆวัต  วิไลลักษณ์ หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนิสิตวิทยำเขตสงขลำ  

 ผู้ท ำค ำรับรอง 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม  2564 

 
3. รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง

องค์กร (EdPEx) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย 
(Corporate KPI) ตัวชี้วัดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัดที่หน่วยงำน รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลให้มหำวิทยำลัย และตัวช้ีวัดกำรบริหำรหน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำม
พันธกิจ โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

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

นำยมัฆวัต  วิไลลักษณ์ ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ สนับสนุน 
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ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่ว
ทั้งองค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 14 60 3.00 1.80 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร

ระดับมหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 
3 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดกำรบริหำร หน่วยงำนตำมแนวทำง 
EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพำะตำมพันธกิจของ หน่วยงำน (ฉ) 2 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 15 100 3.00 3.00 

 
 

ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยตัวชีว้ัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำร
จัดกำรทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 

    

กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3  

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)     
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3  
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำน
กระบวนกำร 

    

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำน
กระบวนกำรและด้ำนบริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 

    

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     
7.1ก(ฉ-1) ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัด
กิจกรรมตำมหลักสูตรพัฒนำนิสิตนอกชั้นเรียน (รำย
กิจกรรม)  

ค่ำเฉลี่ย 4.19 ค่ำเฉลี่ย 4.22 ค่ำเฉลี่ย4.25 ฉ 

7.1ก(ฉ-2) ควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรส่งเสริมกำร
มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
 

N/A ค่ำเฉลี่ย 3.67 ค่ำเฉลี่ย 3.70 ฉ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.95 ค่ำเฉลี่ย 3.88 ค่ำเฉลี่ย 3.95  

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน 

ร้อยละ 0.53 ร้อยละ 0.71 รอ้ยละ 0.53  

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     

7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.2ก-13 ระดับควำมผูกพันของนิสิตระดับปริญญำตรี N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.20  

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน     

7.3ก-10 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.88 ค่ำเฉลี่ย 4.00 ค่ำเฉลี่ย 4.20  

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน     

7.3ก-13 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 4.40 ค่ำเฉลี่ย 4.24 ค่ำเฉลี่ย 4.40  

7.3ก-14 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ร้อยละ 73.90 ร้อยละ 76.09 ร้อยละ 76.50  

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ     

7.3ก-17 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ผ่ำน
กำรทดสอบสมรรถนะด้ำน ICT  

N/A N/A ร้อยละ 20  

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

    

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพัน
กับบุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร  ค่ำเฉลี่ย 3.76 ค่ำเฉลี่ย 4.01 ค่ำเฉลี่ย 4.05  

7.4ก-3 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ค่ำเฉลี่ย 3.85 ค่ำเฉลี่ย 4.17 ค่ำเฉลี่ย 4.20  

(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับ
ดูแล 

    

7.4ก-4 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดย 
ปปช. (TSU09)  

87.28 คะแนน 88.61 คะแนน 90 คะแนน  
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ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

    

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ปีกำรศึกษำ)   

ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 92.5  

 




