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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

นางสาวปนปนัทธ  ดํานุย รักษาการแทนหัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา
  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 นางสาวปนปนัทธ  ดํานุย ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ รักษาการแทนฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 4.83 57.96 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
4 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

5 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบรวบรวมขอมูลให
มหาวิทยาลัย () 

11 - - - 

2.4 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 4    
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 25 100.00 - 89.96 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 3.00 ระดับ 3.25 ระดับ 4.00  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 2.00 คะแนนเฉลี่ย 
3.82 

คะแนนเฉลี่ย 
4.82 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดาน
บริการที่มุงเนนลูกคา 

    

ดานการจัดการศึกษา     
7.1ก-4 บัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 53.62 รอยละ 50.18 รอยละ 56 ✱ 

7.1ก-6 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (TSU08) คาเฉลี่ย 4.37 คาเฉลี่ย 4.38 คาเฉลี่ย 4.43 ✱ 
ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ     
ดานการจัดการศึกษา     
7.1ข-(ฉ-1) รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เปาหมาย 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100  

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอื่น     
ความพึงพอใจของผูเรียนและลูกคากลุมอืน่     
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 3.98 คาเฉลี่ย 4.01 คาเฉลี่ย 4.08  

(1) วิทยาเขตสงขลา คาเฉลี่ย 3.98 คาเฉลี่ย 3.99 คาเฉลี่ย 4.10 
(2) วิทยาเขตพัทลุง คาเฉลี่ย 3.98 คาเฉลี่ย 4.06 คาเฉลี่ย 4.07 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 0.45 รอยละ 0.27 รอยละ 0.25 

(1) วิทยาเขตสงขลา รอยละ 0.46 รอยละ 0.26 รอยละ 0.25 
(2) วิทยาเขตพัทลุง รอยละ 0.45 รอยละ 0.30 รอยละ 0.26 

7.2ก-5 ระดับความพึงพอของผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (non-Degree) 

N/A คาเฉลี่ย 4.40 คาเฉลี่ย 4.51 

7.2ก-6 ระดับความไมพึงพอใจของผูเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (non-Degree) 

N/A รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 

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

คาเฉลี่ย 4.51 คาเฉลี่ย 4.26 คาเฉลี่ย 4.51 ◆ 

(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-20 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉลี่ย 4.51 ◆ 
7.3ก-21 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) รอยละ 88.00 รอยละ 82.05 รอยละ 85.00 ◆ 
(3) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-22 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดานการนําองคกร/การบริหารจัดการองคกร
ตามแนวทาง EdPEx 

รอยละ 
 88.10 

รอยละ  
90.24 

รอยละ 
100.00 

 

7.3ก-26 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT  
 

รอยละ 
100.00 

รอยละ
100.00 

รอยละ 
100.00 

◆ 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.3ก-(ฉ-2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตาม
ความจําเปนของสวนงาน/หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รอยละ 
100.00 

รอยละ
100.00 

รอยละ 
100.00 

◆

7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล
องคกร 

    

ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง (ระดับมหาวิทยาลัย) 

คาเฉลี่ย 3.97 คาเฉลี่ย 4.07 คาเฉลี่ย 4.15 ✱ 

7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง (ระดับหนวยงาน) 

คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 5.00 คาเฉลี่ย 5.00 ◆ 

7.4ก-5 ระดับการพัฒนาองคกรตามแนวทาง EdPEx 
(TSU36)  

EdPEx 200 257 คะแนน 285 คะแนน  

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

รอยละ 90.12 รอยละ 89.06 รอยละ 90.00 ● 

7.4ก-10 รอยละผูบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มากกวารอยละ 70 

รอยละ 23.53 รอยละ 40.00 รอยละ 45.00  

7.4ก-10 รอยละสวนงานวิชาการที่ผลประเมิน EdPEx 
200 คะแนนขึ้นไป 

รอยละ 0.00 รอยละ 21.43 รอยละ 35.71 

7.4ก-(ฉ-3) รอยละสวนงานอื่นและหนวยงานบริหารที่
มีพัฒนาการ สวนที่ 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใช
บริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx) เปนไปตาม
เปาหมาย (ระดับ 3)   

รอยละ  
63.16 

รอยละ        
40.00 

รอยละ 
 45.00 

◆

(3) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และการรับรอง
คุณภาพ 

    

7.4ก-11 ระดับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA คาเฉลี่ย 3.06 คาเฉลี่ย 3.15 คาเฉลี่ย 3.20 
(1) ระดับปริญญาตรี   คาเฉลี่ย 3.13 คาเฉลี่ย 3.18  
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา คาเฉลี่ย 2.90 คาเฉลี่ย 3.08  

7.4ก-(ฉ-4) รอยละหลักสูตรที่ผลการประเมินสูงกวาป
ที่ผานมา 

รอยละ 68.18 รอยละ 54.12 รอยละ 60.00 ● 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วดัที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ)  

รอยละ 
100.00 

รอยละ  
42.86 

รอยละ 
100.00 

◆ 

 



คํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา 2565  หนาที่ 6 

 

 


