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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

อาจารยนิพัทธุ อินทอง ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ผูทําคํารับรอง 
 

2.  คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ปการศึกษา เริ่มตั้งแตวันที่  
1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และสวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  (Process Owner) ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  
ตัวชี้วัดการบริหารสวนงานตามแนวทาง EdPEx ตัวชี้วัดที่สวนงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของสวนงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี ้

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ อาจารยนิพัทธุ อินทอง ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สํานักคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามคํา
รับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

1 40.00 4.00 32.00 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 24 60.00 4.60 55.20 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
7 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

1 - - - 

2.4 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 7    
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 25 100.00 - 87.20 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 2.75 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ย 
4.07 

คะแนนเฉลี่ย 
4.60 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ     
ดานการจัดการศึกษา     
7.1ข-7 รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผาน
สมรรถนะทักษะสากล 

    

(2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

รอยละ 
84.24 

รอยละ 
98.45 

รอยละ 
98.50 

 

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉิน 

    

7.1ข-31 รอยละของเวลาที่ใหบริการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไดอยางมีเสถียรภาพ 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
98.64 

รอยละ 
100.00 

 

7.1ข-32 ความพึงพอใจตอการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คาเฉลี่ย 
4.23 

คาเฉลี่ย 
4.14 

คาเฉลี่ย 
4.20 

 

7.1ข-33 รอยละความสําเร็จของการปองกันภัยคุกคาม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.1ข (ฉ-1) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงขอมูลกัน
ของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 
98.75 

รอยละ 
99.00 

รอยละ 
100.00 

ฉ 

7.1ข (ฉ-2) จํานวนหนวยการเรียนรูใหมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ใชในการศึกษาผานแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน 

74.2 หนวย 121 หนวย 134 หนวย ฉ 

7.1ข (ฉ-3) จํานวนผูเรียนที่สอบผานเกณฑของหนวย
การเรียนรูบนแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลน 

6,818 คน 7,039 คน 7,400 คน ฉ 

7.1ข (ฉ-4) จํานวนบุคคลภายนอกที่เขามาเรียนรูบน
แพลตฟอรมการเรียนรูออนไลนของมหาวิทยาลัย 

136 คน 255 คน 281 คน ฉ 

7.1ข (ฉ-5) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือขาย
สารสนเทศ 

รอยละ 
97.00 

รอยละ 
98.00 

รอยละ 
100.00 

ฉ 

7.1ข (ฉ-6) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
การสํารองขอมูล และกูคืนระบบสารสนเทศ 

รอยละ 
97.00 

รอยละ 
98.00 

รอยละ 
100.00 

ฉ 

7.1ข (ฉ-7) รอยละจุดใหบริการระบบเครือขายที่
เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 
48.57 

รอยละ 
59.93 

รอยละ 
66.00 

ฉ 

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
(1) ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน     
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 
4.16 

คาเฉลี่ย 
4.40 

คาเฉลี่ย 
4.50 

 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0.97 รอยละ 0.26 รอยละ 0.23  

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย  
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

บรรยากาศการทํางาน 4.36 4.13 4.51 
(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-20 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย 

4.43 
คาเฉลี่ย 
3.95 

คาเฉลี่ย 
4.35 

 

7.3ก-21 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) 83.48 
คะแนน 

72.29
คะแนน 

79.52 
คะแนน 

 

(4) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-26 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 
91.89 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     
ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.73 

คาเฉลี่ย 
4.62 

คาเฉลี่ย 
4.65 

 

7.4ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.66 

คาเฉลี่ย 
4.57 

คาเฉลี่ย 
4.59 

 

(2) การกํากับดูแลองคกร     
7.4ก-6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU38) 

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00
คะแนน 

 

7.4ก-9 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

คาเฉลี่ย 
4.79 

คาเฉลี่ย 
4.86 

คาเฉลี่ย 
4.88 

 

(3) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และการรับรอง
คุณภาพ 

    

7.4ก-16 รอยละของการกระทําความผิดตาม พรบ.วา
ดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ที่สงผลให
เกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00  

(4) สังคม     
7.4ก-23 จํานวนงบประมาณที่สามารถลดกระดาษได
จากการใชระบบสารสนเทศ 

14,248,430
.64 บาท 

19,795,330
.00 บาท 

21,774,863
.00 บาท 

 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกล
ยุทธ 

    

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ     
7.5ข-1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธ  (ปงบประมาณ)  

รอยละ 
94.12 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 



คํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565  หนาที่ 6 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

 
7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

 


