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1.  ค ำรับรองระหว่ำง 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  ช ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ  
  ผู้รับค ำรับรอง 

 และ 
 

อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  
 ผู้ท ำค ำรับรอง 

 

2.  ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564 

 

3.  รำยละเอียดของค ำรับรอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักระดับมหำวิทยำลัย (Corporate KPI) ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ตัวชี้วัดที่ส่วนงำน/หน่วยงำนรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลให้
มหำวิทยำลัย และตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ  
โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ 

 

4.  ข้ำพเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ช ำนิ ในฐำนะ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ผู้บังคับบัญชำของ 
อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ได้พิจำรณำและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรประกอบท้ำยค ำรับรองนี้ และข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ 
สนับสนุน และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักหอสมุด ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

 

5.  ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ในฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรอง
ตำมข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยทักษิณและสังคมตำมที่
ให้ค ำรับรองไว้ 
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ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน
ตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

1. ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำรระดับ
มหำวิทยำลัย  (Process Owner) () 

1 - - - 

2. ตัวชี้วัดเฉพำะตำมพันธกิขของส่วนงำน/หน่วยงำน (ฉ) 43 - - - 
3. ตัวชี้วัดกำรบริหำรส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำง 
EdPEx และตัวชี้วัดตำมพันธกิจ () 

10 - - - 

คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 54 100 3.00 3.00 

 
ค่ำเป้ำหมำยค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 

    

ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มุ่งเน้น
ลูกค้ำ 

    

7.1ก-1 จ ำนวนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ  101,285 
รำยกำร 

120,631 
รำยกำร 

121,000 
รำยกำร 

ฉ 

7.1ก-2 สถิติกำร Access ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  246,055 ครั้ง 289,144 ครั้ง 300,000 ครั้ง ฉ 
7.1ก-3 จ ำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  64,724 ครั้ง 68,112 ครั้ง  72,000 ครั้ง ฉ 
7.1ก-4 จ ำนวนกำรใช้บริกำรเชิงรุก  N/A 3,327 ครั้ง 3,500 ครั้ง ฉ 
7.1ก-5 จ ำนวนกำรใช้บริกำร e-service  N/A 7,967 ครั้ง 8,500 ครั้ง ฉ 
7.1ก-6 ร้อยละของควำมทันสมัยของหนังสือที่
เพ่ิมข้ึน จ ำแนกตำม  
 - ด้ำนสังคมศำสตร์ (10 ปี) 
 - ด้ำนวิทยำศำสตร์ (5 ปี) 

 
 

ร้อยละ 16.31 
ร้อยละ 15.77 

 
 

ร้อยละ 17.03  
ร้อยละ 17.06 

 
 

ร้อยละ 17.04 
ร้อยละ 17.07  

ฉ 

7.1ก-7 จ ำนวน E-book ที่มีให้บริกำร 265,517 เล่ม 276,624 เล่ม 276,800 เล่ม ฉ 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
ท ำงำน 

    

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำร     
7.1ข-1 จ ำนวนนวัตกรรม  6 นวัตกรรม 7 นวัตกรรม 8 นวัตกรรม ฉ 
7.1ข-2 จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดี  8 เรื่อง 9 เรื่อง 10 เรื่อง ฉ 

ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  ส ำนักหอสมดุ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzA1MDc=&idm=MTQzNw==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MzA1MDg=&idm=MTQzOA==&eid=NjA=
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.1ข-3 เวลำเฉลี่ยในกำรด ำเนินกำรทำงเทคนิค
หนังสือจัดซื้อตั้งแต่ได้รับหนังสือจำกร้ำนค้ำจนน ำ
ออกให้บริกำร  

6.46 วัน 3.36 วัน 3.34 วัน ฉ 

(2) ควำมปลอดภัยและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะ
ฉุกเฉิน 

    

7.1ข-4 ระยะเวลำกำรเกิดภำวะ Server Down 
Time ต่อปี  

16.50 ชั่วโมง 8.00 ชั่วโมง 7.50 ชั่วโมง ฉ 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน     
7.1ค-1 ระดับควำมพึงพอใจต่อผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร  

ค่ำเฉลี่ย 4.42 ค่ำเฉลี่ย 4.46 ค่ำเฉลี่ย 4.48 ฉ 

7.1ค-2 จ ำนวนกิจกรรมใหม่/กำรปรับปรุง
กระบวนกำรที่ร่วมคิดริเริ่มกับพันธมิตร  

3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 กิจกรรม ฉ 

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ     
(1) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ     
7.2ก-1 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำ
ตรีต่อกำรให้บริกำรของส่วนงำน 

ค่ำเฉลี่ย 3.95 ค่ำเฉลี่ย 3.90 ค่ำเฉลี่ย 3.92  
 

7.2ก-2 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญำตรีต่อกำรให้บริกำรของส่วนงำน 

ร้อยละ 0.49 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.53  
 

7.2ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.28 ค่ำเฉลี่ย 4.31 ค่ำเฉลี่ย 4.33 ฉ 
- ด้ำนทรัพยำกรและกำรบริกำรสำรสนเทศ ค่ำเฉลี่ย 4.00 ค่ำเฉลี่ย 4.09   
- ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรบริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.07 ค่ำเฉลี่ย 4.16   
- ด้ำนบุคลำกร ค่ำเฉลี่ย 4.20 ค่ำเฉลี่ย 4.30   
- ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 4.29 ค่ำเฉลี่ย 4.30   
- ด้ำนกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ ค่ำเฉลี่ย 4.12 ค่ำเฉลี่ย 4.19   
7.2ก-4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อ
เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด  

ค่ำเฉลี่ย 4.32 ค่ำเฉลี่ย 4.34 ค่ำเฉลี่ย 4.35 ฉ 

7.1ก-5 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร e-
service 

N/A ร้อยละ 
81.80 

ร้อยละ 
82.50 

ฉ 

7.2ก-6 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรให้กำรศึกษำ  ค่ำเฉลี่ย 4.75 ค่ำเฉลี่ย 4.77 ค่ำเฉลี่ย 4.79 ฉ 
7.2ก-7 ร้อยละของผู้ใช้บริกำรที่ประเมินควำมพึง
พอใจในระดับ 4 และ 5  (5 พึงพอใจมำกที่สุด) 

ร้อยละ 
80.03 

ร้อยละ 
86.22 

ร้อยละ 
87.00 

ฉ 

7.2ก-8 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรแก้ปัญหำ 

ร้อยละ 
79.41 

ร้อยละ 
80.00 

ร้อยละ 
81.00 

ฉ 

(2) ควำมผูกพันของลูกค้ำ     
7.2ก-9 ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร  ค่ำเฉลี่ย 4.06 ค่ำเฉลี่ย 4.09 ค่ำเฉลี่ย 4.10 ฉ 
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ตัวช้ีวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง ค่ำเป้ำหมำย 

2563 
หมำย
เหตุ 2561 2562 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร       
(1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกร     
7.3ก-1 ร้อยละของบุคลำกรที่มีผลงำน นวัตกรรม 
เป็นวิทยำกร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ร้อยละ 
38.46 

ร้อยละ 
40.54 

ร้อยละ 
41.00 

ฉ 

7.3ก-2 ร้อยละแนวคิด/โครงกำรสำมำรถน ำไป
พัฒนำต่อเป็นบริกำร นวัตกรรม ต่อจ ำนวนจ ำนวน
แนวคิด/โครงกำรที่บุคลำกรเสนอทั้งหมด 

ร้อยละ 
20.75 

ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ 
26.00 

ฉ 

(2) บรรยำกำศกำรท ำงำน     
7.3ก-3 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำน
บรรยำกำศกำรท ำงำน  

ค่ำเฉลี่ย 3.57 ค่ำเฉลี่ย 3.95 ค่ำเฉลี่ย 4.00  
 

7.3ก-4 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร   ค่ำเฉลี่ย 4.01 ค่ำเฉลี่ย 4.22 ค่ำเฉลี่ย 4.25 ฉ 
- ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ย 4.27 ค่ำเฉลี่ย 4.30   
- ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ค่ำเฉลี่ย 4.09 ค่ำเฉลี่ย 4.24   
- ด้ำนโอกำสและกำรพัฒนำทักษะอำชีพ ค่ำเฉลี่ย 3.80 ค่ำเฉลี่ย 3.98   
- ด้ำนงำนในควำมรับผิดชอบ ค่ำเฉลี่ย 3.94 ค่ำเฉลี่ย 4.31   

7.3ก-5 จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงท ำงำน  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 
7.3ก-6 จ ำนวนข้อร้องเรียนของบุคลำกรต่อควำมไม่
ปลอดภัยในองค์กร  

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

(3) ควำมผูกพันของบุคลำกร     
7.3ก-7 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร  N/A ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฉ 
7.3ก-8 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร  ค่ำเฉลี่ย 4.23 ค่ำเฉลี่ย 4.30 ค่ำเฉลี่ย 4.35  
- ด้ำนควำมรู้สึก ค่ำเฉลี่ย 4.33 ค่ำเฉลี่ย 4.40   
- ด้ำนควำมต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 4.12 ค่ำเฉลี่ย 4.20   
- ด้ำนบรรทัดฐำนทำงสังคม ค่ำเฉลี่ย 4.24 ค่ำเฉลี่ย 4.29   

7.3ก-9 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกรในทุกระดับของ
มหำวิทยำลัย  

ร้อยละ 
70.40 

ร้อยละ 
77.27 

ร้อยละ 
77.50 

 
 

(4) กำรพัฒนำบุคลำกร     
7.3ก-10 จ ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำ  

45.13 
ชั่วโมงต่อคน 

64.63 
ชั่วโมงต่อคน 

68.00 
ชั่วโมงต่อคน 

ฉ 

7.3ก-11 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ผ่ำน
กำรทดสอบสมรรถนะด้ำน ICT 

N/A N/A ร้อยละ 20  
 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล
องค์กร 
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ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร กำรก ำกับดูแล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

    

(1) กำรน ำองค์กร     
ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรของผู้น ำระดับสูงและกำร
สร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและลูกค้ำ 

    

7.4ก-1 ระดับกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำ
องค์กร  

ค่ำเฉลี่ย 3.81 ค่ำเฉลี่ย 3.97 ค่ำเฉลี่ย 4.00  
 

7.4ก-2 ผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง  ค่ำเฉลี่ย 4.26 ค่ำเฉลี่ย 4.31 ค่ำเฉลี่ย 4.35  
(2) กำรก ำกับดูแลองค์กร     
7.4ก-3 จ ำนวนคดีกำรทุจริตและกำรกระท ำที่ผิด
จรรยำบรรณ  

0 คดี 0 คดี 0 คดี ฉ 

7.4ก-4 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
โดย ปปช. (TSU09) 

ร้อยละ 
87.28 

ร้อยละ 
88.61 

ร้อยละ 
90.00 

 

7.4ก-5 คะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด  

ค่ำเฉลี่ย 4.88 ค่ำเฉลี่ย 4.89 ค่ำเฉลี่ย 4.90 
 

ฉ 

(3) กฎหมำยและกฎระเบียบ ข้อบังคับ     
7.4ก-6 จ ำนวนครั้งของกำรท ำผิดข้อบังคับและ
กฎหมำย  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 

7.4ก-7 จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรท ำ
ผิดข้อบังคับและกำรท ำผิดกฎหมำยของบุคลำกร  

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

7.4ก-8 จ ำนวนกำรกระท ำที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ควำมผิด
เกี่ยวกับกฎหมำยคอมพิวเตอร์  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 

7.4ก-9 จ ำนวนกำรกระท ำที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 
7.4ก-10 จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกำรด ำเนินกำรที่ผิดต่อกฎหมำยและข้อบังคับ  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 

7.4ก-11 จ ำนวนข้อร้องเรียนของกำรด ำเนินงำนด้ำน
พัสดุ  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 

(4) จริยธรรม     
7.4ก-12 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำร 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

7.4ก-13 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณของ
บุคลำกร  

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

(4) จริยธรรม     
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7.4ก-14 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำร 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

7.4ก-15 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณของ
บุคลำกร   

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

(5) สังคม     
7.4ก-16 จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกสังคมต่อกิจกรรม
ของส ำนักหอสมุด 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

0 ข้อ
ร้องเรียน 

ฉ 

7.4ก-17 จ ำนวนควำมคิดริเริ่มด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับกำรยอมรับให้น ำมำปฏิบัติ  

1 แนวคิด 2 แนวคิด 3 แนวคิด ฉ 

7.4ก-18 ร้อยละของกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมของบุคลำกรกับชุมชน 

ร้อยละ 
52.63 

ร้อยละ 
56.75 

ร้อยละ 
60.00 

ฉ 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ      
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

    

7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
กลยุทธ์ (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 
96.00 

ร้อยละ 
97.22 

ร้อยละ 
97.50 

 

7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (ปีงบประมำณ) 

ร้อยละ 
97.96 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00 

 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด     
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด     
(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน    
7.5ก-1 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมพันธกิจหลักให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00 

ฉ 

(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด     
7.5ก-2 จ ำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับกำร
บริกำรวิชำกำร (สังคม/ชุมชนใหม่) 

1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน ฉ 

 




