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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

นำงสำวอมรรัตน์  วรรณวิไล หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 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 ตัวชี้วัดที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลให้มหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดกำรบริหำรหน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำม
พันธกิจ  โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
นำงสำวอมรรัตน์  วรรณวิไล ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ 
สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ฝ่ำยวิชำกำร ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำข้ึนนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ นำงสำวอมรรัตน์  วรรณวิไล ในฐำนะ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ 3 
แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนที่ดี 
ตำมเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยทักษิณและสังคมตำมที่
ให้ค ำรับรองไว้ 
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ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้ง
องค์กร (EdPEx) 

1 40 3.00 1.20 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 25 60 3.00 1.80 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรระดับ

มหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 
8 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดกำรบริหำรหน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx 
และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้
มหำวิทยำลัย () 

8 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 26 100 3.00 3.00 
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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 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

    

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำน
บริกำรที่มุ่งเน้นลูกค้ำ 

    

ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือที่มี
ผลงำนด้ำนนวัตกรรมสังคม (TSU02)  

N/A N/A ร้อยละ 6  

7.1ก-2 รำงวัลด้ำนนวัตกรรมสังคมหรือ
ผู้ประกอบกำรของนิสิต (TSU03)  

N/A N/A ร้อยละ 1.6  

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  ฝ่ำยวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ใน
ชุมชนหรือปฏิบัติงำนในชุมชน (SIU01)  

N/A N/A ร้อยละ 50  

7.1ก-5 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม (SIU02)  

N/A N/A 5 หลักสูตร  

7.1ก-6 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (SIU03)  

N/A N/A 5 หลักสูตร  

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
ท ำงำน 

    

ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ     

7.1ข-6 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำน
สมรรถนะทักษะสำกล : ด้ำนภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 14.07 ร้อยละ 18.59 ร้อยละ 19.00  

7.1ข-7 หลักสูตรที่เน้นทักษะกำรสร้ำงนวัตกรรม
สังคมหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร (TSU01)  

N/A N/A ร้อยละ 10.00  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     

(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

    

7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำ
ตรีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.96 ค่ำเฉลี่ย 3.93 ค่ำเฉลี่ย 3.94  

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญำตรีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ร้อยละ 0.48 ร้อยละ 0.52 ร้อยละ 0.51  

7.2ก-5 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำ
ตรีปีสุดท้ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร  

    

(1) ควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 4.18 ค่ำเฉลี่ย 4.17 ค่ำเฉลี่ย 4.18  

(2) ควำมไม่พึงพอใจ N/A ร้อยละ 0.38 ร้อยละ 0.37  

7.2ก-6 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของ
อำจำรย์  

N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.34  

(1) ระดับปริญญำตรี   N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.34  

(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ N/A N/A ค่ำเฉลี่ย 4.45  

(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน     

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

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       

(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน     
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.3ก-10 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน  

ค่ำเฉลี่ย 3.64 ค่ำเฉลี่ย 4.20 ค่ำเฉลี่ย 4.21  

(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 3.58 ค่ำเฉลี่ย 4.04 ค่ำเฉลี่ย 4.05  

(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.67 ค่ำเฉลี่ย 4.25 ค่ำเฉลี่ย 4.26  

(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน       

7.3ก-13 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 4.14 ค่ำเฉลี่ย 4.29 ค่ำเฉลี่ย 4.30  

(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 4.51 ค่ำเฉลี่ย 4.53 ค่ำเฉลี่ย 4.54  

(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 4.00 ค่ำเฉลี่ย 4.21 ค่ำเฉลี่ย 4.22  

7.3ก-14 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ร้อยละ 73.40 ร้อยละ 79.60 ร้อยละ 79.61  

(1) สำยวิชำกำร ร้อยละ 71.10 ร้อยละ 74.54 ร้อยละ 74.55  

(2) สำยสนับสนุน ร้อยละ 74.30 ร้อยละ 81.29 ร้อยละ 81.30  

(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ     

7.3ก-16  ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
นวัตกรรมสังคมหรือกำรเป็นผู้ประกอบกำร :  
ด้ำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

N/A N/A ร้อยละ 5  

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 ำ
องค์กร  

ค่ำเฉลี่ย 4.34 ค่ำเฉลี่ย 4.50 ค่ำเฉลี่ย 4.51  

(1) สำยวิชำกำร ค่ำเฉลี่ย 4.41 ค่ำเฉลี่ย 4.46 ค่ำเฉลี่ย 4.47  

(2) สำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 4.27 ค่ำเฉลี่ย 4.51 ค่ำเฉลี่ย 4.52  

7.4ก-3 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง  ค่ำเฉลี่ย 4.43 ค่ำเฉลี่ย 4.69 ค่ำเฉลี่ย 4.70  

(1) สำยวิชำกำร N/A ค่ำเฉลี่ย 4.75 ค่ำเฉลี่ย 4.76  

(2) สำยสนับสนุน N/A ค่ำเฉลี่ย 4.67 ค่ำเฉลี่ย 4.68  

(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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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
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(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรอง
มำตรฐำน 

    

7.4ก-8 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

7.4ก-9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองสภำวิชำชีพ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

    

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี(ปีงบประมำณ)  

ร้อยละ 83.87 ร้อยละ 95.45 ร้อยละ 95.46  

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     

ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด     

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด     

7.5ก-6 ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต 
ระดับปริญญำตรี   

ร้อยละ 
101.80 

ร้อยละ 90.18 ร้อยละ 91.00  

7.5ก-7 ร้อยละกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษำ  

ร้อยละ 40.18 ร้อยละ 35.79 ร้อยละ 35.80  

 




