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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

นายนิพนธ  อินทรทอง หัวหนาฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  
  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  
ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ถามี) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
เอกสารประกอบทายคํารับรองนี ้

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ นายนิพนธ  อินทรทอง ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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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 4.46 53.52 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
13 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

10 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

- - - - 

2.4 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 1    
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 25 100.00 - 85.52 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 2.25 ระดับ 2.25 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 3.00 คะแนนเฉลี่ย 
3.92 

คะแนนเฉลี่ย 
4.46 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     
7.1ข-27 ระดับความพึงพอใจตอระบบการเตรียม
ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ย 
3.91 

คาเฉลี่ย 
3.86 

คาเฉลี่ย 
3.87 

 

7.1ข-28 จํานวนการฝกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 
 

7.1ข-29 จํานวนการฝกอบรมวินัยจราจร 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง  
7.1ข-30 จํานวนการฝกอบรมปองกันอัคคีภัย อุทกภัย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง  

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

และวาตภัย 
ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน     
7.1ค-1 รอยละการสงมอบงานทําความสะอาดตาม
ขอกําหนด/เวลาที่กําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

7.1ค-2 รอยละการสงมอบงานเชาเหมายานพาหนะ
ตามขอกําหนด/เวลาที่กําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

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

คาเฉลี่ย 
3.98 

คาเฉลี่ย 
4.06 

คาเฉลี่ย 
4.07 

 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0.45 รอยละ 0.27 รอยละ 0.26 
 

(2) ความผูกพันของผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
7.2ก-18 รอยละขอรองเรียนที่ดําเนินการแกไขแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

7.2ก-22 ระดับความผูกพันของนิสิตระดับปริญญาตรี คาเฉลี่ย 
4.03 

คาเฉลี่ย 
4.15 

คาเฉลี่ย 
4.16 

 

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 

คาเฉลี่ย 
4.06 

คาเฉลี่ย 
4.21 

คาเฉลี่ย 
4.22 

 

7.3ก-13 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอระบบ
รักษาความปลอดภัย 

คาเฉลี่ย 
4.16 

คาเฉลี่ย 
4.07 

คาเฉลี่ย 
4.08 

 

(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-20 ระดับความผูกพันธของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย  

4.42 
คาเฉลี่ย  
4.34 

คาเฉลี่ย  
4.35 

 

7.3ก-21 ดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย (TSU33) 

รอยละ  
79.55 

รอยละ  
79.76 

รอยละ  
79.77 

 

(3) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก(ฉ-1) รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/
หนวยงานที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
ฉ 

7.3ก-26 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 20 รอยละ 85 รอยละ 100 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     
ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.38 

คาเฉลี่ย 
4.37 

คาเฉลี่ย 
4.38 

 

7.4ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 
4.18 

คาเฉลี่ย 
4.28 

คาเฉลี่ย 
4.29 

 

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

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

◆ 

 
(4) สังคม     
7.4ก-19 อัตราการใชพลังงานจําเพาะที่ลดลง (เมกะ
จูน/ตารางเมตร) (Specific Energy Consumption : 
SEC) 

6.70 เมกะ
จูน/ตร.ม. 

5.82 เมกะ
จูน/ตร.ม. 

5.81 เมกะ
จูน/ตร.ม. 

 

7.4ก-20 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ UI 
Green Matric World University Ranking (TSU31) 

5,550 
คะแนน 

6,600 
คะแนน 

7,000 
คะแนน 

 

7.4ก-21 รอยละของน้ําเสียที่ผานการบําบัด รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100  
7.4ก-22 รอยละของขยะท่ีผานการกําจัดอยางถูกวิธ ี รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100  
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงนิ ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ     
7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  รอยละ 100  รอยละ 100 รอยละ 100 

◆ 

 
 
 


