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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

นางสาววรณัน  เอกหิรัณยราษฎร หัวหนาฝายสื่อสารองคกร  
  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 และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ นางสาววรณัน  เอกหิรัณยราษฎร ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมาย
การปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจา
ยินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ ฝายสื่อสารองคกร ใหเปนไป
ตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้ 
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คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 

คํารับรองการปฏิบัติงาน 
จํานวน
ตัวชีว้ัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 
ถวงน้ําหนัก 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

1 40.00 4.00 32.00 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 12 60.00 4.50 54.00 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย  (Process Owner) และตัวชี้วัดตามพันธกิจ () 
3 - - - 

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

7 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 2 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 13 100.00 - 86.00 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

- ระดับ 2.50 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) - คะแนนเฉลี่ย 
3.75 

คะแนนเฉลี่ย 
4.50 

 

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

N/A คาเฉลี่ย 
3.70 

คาเฉลี่ย 
3.85 

◆ 

(2) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-20 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) N/A คาเฉลี่ย 

3.64 
คาเฉลี่ย 
3.75 

◆ 

7.3ก-21 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) N/A รอยละ 
72.49 

รอยละ 
80.00 

◆ 

(3) การพัฒนาบุคลากร     

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ฝายสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.3ก-26 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

N/A รอยละ 100 รอยละ100 ◆ 

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) 

N/A คาเฉลี่ย 
4.30 

คาเฉลี่ย 
4.35 

◆ 

7.4ก-3 ระดับการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (TSU37) 

คาเฉลี่ย 
4.12 

คาเฉลี่ย 
4.37 

คาเฉลี่ย 
4.51 

● 

7.4ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

N/A คาเฉลี่ย 
4.14 

คาเฉลี่ย 
4.20 

◆ 

7.4ก (ฉ-1) จํานวนผูติดตามสื่อของมหาวิทยาลัยผาน
ชองทางสื่อโซเซียลมีเดียเพิ่มขึ้นในแตละปการศึกษา 
(WE TSU,TSU NEWS) (ฝายสื่อสารองคกร) 

N/A 14,521 
จํานวน 

20,000.00 
จํานวน 

ฉ 

7.4ก (ฉ-2) จํานวนของชิ้นงานการเผยแพรภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย (ฝายสื่อสารองคกร) 

N/A 1,340 ชิ้น 1,500 ชิ้น ฉ 

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

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

● 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

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

N/A รอยละ 100 รอยละ 100 ◆ 

 
 


