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คํารับรองการปฏิบัติงาน 

สํานักหอสมุด  
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1.  คํารับรองระหวาง 
 

รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ผูรับคํารับรอง 

 และ 
 

อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ผูทําคํารับรอง 
 

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

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง ประกอบดวย สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และสวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประกอบดวย 
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย  (Process Owner) ตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  
ตัวชี้วัดการบริหารสวนงานตามแนวทาง EdPEx และตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของสวนงาน โดยมี
รายละเอียดตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบทายคํารบัรองนี้ 

 

4.  ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร.ณฐพงศ  จิตรนิรัตน  ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูบังคับบัญชาของ อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท ไดพิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดและเปาหมายการ
ปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะ
ใหคําแนะนํา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ สํานักหอสมุด ใหเปนไปตามคํารับรอง
ที่จัดทําขึ้นนี้ 

 

5.  ขาพเจา อาจารย ดร.พงษพันธ พิณโท ในฐานะ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดทําความเขาใจคํารับรองตาม
ขอ 3 แลว ขอใหคํารับรองกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดผลงานที่ดีตาม
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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) 67 60.00 4.51 54.12 
2.1 ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินการระดับ

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

2.2 ตัวชี้วัดการบริหารหนวยงานตามแนวทาง EdPEx 
() 

9 - - - 

2.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามพันธกิจของหนวยงาน (ฉ) 55 - - - 
คะแนนเฉลี่ย/รวมทั้งหมด 68 100.00 - 86.12 

 
คาเปาหมายคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2565 จําแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

สวนที่ 1 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 4  

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 
4.29 

คะแนนเฉลี่ย 
4.51 

 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการที่
ตอบสนองตอลูกคากลุมอื่น และดานกระบวนการ 

    

ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และดาน
บริการที่มุงเนนลูกคา 

    

7.1ก-1 จํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 66,914 
รายการ 

20,604 
รายการ 

50,000 
รายการ 

ฉ 

7.1ก-3 สถิติการ Access ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 302,030 ครั้ง 285,319 ครั้ง 200,000 ครั้ง ฉ 
7.1ก-8 จํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซต 72,352  

ครั้ง 
94,765  

ครั้ง 
105,000 ครั้ง ฉ 

7.1ก-4 จํานวนการใชบริการเชิงรุก 8,265 ครั้ง 11,052 ครั้ง 12,200 ครั้ง ฉ 
7.1ก-5 จํานวนการใชบริการ e-service  
 

12,833 ครั้ง 19,368 ครั้ง 21,400 ครั้ง ฉ 

ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจําปการศึกษา 2565 
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ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

7.1ก-6 จํานวน e-books ที่มีใหบริการ 277,151 
รายการ 

290,061 
รายการ 

291,000 
รายการ 

ฉ 

7.1ก-7 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
(e-Books ที่จัดซื้อ) 

540 รายการ 482 รายการ 500 รายการ ฉ 

7.1ก-11 จํานวนคลังสมบัติทางปญญา (มหาวิทยาลัย
ทักษิณ) 

N/A N/A 3 ชิ้นงาน ฉ 

7.1ก-10 จํานวนการเขาถึงคลังปญญาประเภทตางๆ N/A N/A 1,100 ครั้ง ฉ 

7.1ก-12 จํานวนแหลงทรัพยากรสารสนเทศของ TSU 
Open Access 

N/A N/A 340 แหลง ฉ 

7.1ก-13 จํานวนการประชุมวิชาการที่เขาสู TSU 
Proceeding และ/หรือ TSU OJ 

0 0 1 ครั้ง ฉ 

7.1ก-9 จํานวนการเขาใชงาน TSU LIB Access N/A 4,037 4,500 ครั้ง ฉ 

7.1ก-2 รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มี
การใชหลังการจัดซื้อในปงบประมาณที่ผานมา 

รอยละ 26.12 รอยละ 28.39 รอยละ 30.00 ฉ 

ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน     
7.1ข-1 จํานวนนวัตกรรม 8 นวัตกรรม 9 นวัตกรรม 10 นวัตกรรม ฉ 
7.1ข-2 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี 10 เรื่อง 11 เรื่อง 12 เรื่อง ฉ 

7.1ข-3 เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการทางเทคนิคหนังสือ
จัดซื้อตั้งแตไดรับหนังสือจากรานคาจนนําออก
ใหบริการ 

2.88 วัน 2.84 วัน 2.80 วัน ฉ 

7.1ข-4 ระยะเวลาการเกิดภาวะ Server Down Time 
ตอป 

0 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง ฉ 

ค. ผลลัพธดานการจัดการเครือขายอุปทาน     
7.1ค-1 ระดับความพึงพอใจตอผูสงมอบและพันธมิตร คาเฉลี่ย 4.49 คาเฉลี่ย 4.52 คาเฉลี่ย 4.53 ฉ 
7.1ค-2 จํานวนกิจกรรมใหม/การปรับปรุงกระบวนการ
ที่รวมคิดริเริ่มกับพันธมิตร 

5 กิจกรรม 6 กิจกรรม 7 กิจกรรม ฉ 

7.1ค-3 จํานวนภาคีความรวมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และบริการที่เพิ่มขึ้น 

N/A N/A 1 ความ
รวมมือ 

ฉ 

7.2 ผลลัพธดานลูกคา     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและลูกคากลุมอืน่     
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ตอการใหบริการของสวนงาน 

คาเฉลี่ย 3.97 คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 4.02  

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีตอการใหบริการของสวนงาน 

 รอยละ 0.43  รอยละ 0.27 รอยละ 0.24  

7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ คาเฉลี่ย 4.33 คาเฉลี่ย 4.36 คาเฉลี่ย 4.38 ฉ 
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7.2ก-7 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
เว็บไซตสํานักหอสมุด 

 รอยละ 
87.00 

 รอยละ 
87.20 

รอยละ 87.60 ฉ 

7.2ก-8 รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการ e-
service 

รอยละ 82.52 รอยละ 83.15 รอยละ 83.50 ฉ 

7.2ก-11 รอยละความพึงพอใจตอการใหการศึกษา รอยละ 96.40 รอยละ 97.60 รอยละ 94.00 ฉ 
7.2ก-13 รอยละของผูใชบริการที่ประเมินความพงึ
พอใจในระดับ 4 และ 5 (5 พึงพอใจมากท่ีสุด) 

รอยละ 87.65 รอยละ 88.55 รอยละ 89.00 ฉ 

7.2ก-14 รอยละของขอรองเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ในการแกปญหา 

รอยละ 82.15 รอยละ 84.62 รอยละ 85.00 ฉ 

7.2ก-15 ระดับความผูกพันของผูใชบริการ คาเฉลี่ย 4.11 คาเฉลี่ย 4.15 คาเฉลี่ย 4.17 ฉ 
7.2ก-4 รอยละความพึงพอใจดานทรัพยากร
สารสนเทศและการเขาถึงสารสนเทศเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมสังคม 

N/A N/A รอยละ 70.00 ฉ 

7.2ก-5 รอยละการรับรูของผูใชบริการในการใหการ
สนับสนุนการวิจัยของสํานักหอสมุด 

N/A N/A รอยละ 70.00 ฉ 

7.2ก-6 รอยละความพงึพอใจของผูใชบริการสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมสังคม 

N/A N/A รอยละ 70.00 ฉ 

7.2ก-9 รอยละความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
สงเสริมการใชสารสนเทศ 

82.97 83.22 รอยละ 83.50 ฉ 

7.2ก-12 จํานวนผูเขาถึงเนื้อหาที่เผยแพรผานสื่อ
ออนไลน (Digital Content) เพิ่มขึ้น 

N/A N/A 250,000 ฉ 

7.2ก-10 รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
ทักษะการแสวงหาสารสนเทศ 

รอยละ 84.29 รอยละ 81.22 รอยละ 81.50 ฉ 

7.3 ผลลัพธดานบุคลากร     
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร     
(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร     
7.3ก-1 รอยละของบุคลากรที่มผีลงานนวัตกรรม/
วิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ 

รอยละ 43.48 รอยละ 45.71 รอยละ 46.00 ฉ 

7.3ก-2 รอยละแนวคิด/โครงการสามารถนําไปพัฒนา
ตอเปนบริการ นวัตกรรม ตอจํานวนจํานวนแนวคิด/
โครงการที่บุคลากรเสนอทั้งหมด 

รอยละ 26.67 รอยละ 28.57 รอยละ 29.00 ฉ 

(2) บรรยากาศการทํางาน     
7.3ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดาน
บรรยากาศการทํางาน 

คาเฉลี่ย 4.02 คาเฉลี่ย 4.05 คาเฉลี่ย 4.06  

7.3ก-4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร คาเฉลี่ย 4.25 คาเฉลี่ย 4.29 คาเฉลี่ย 4.30 ฉ 
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7.3ก-5 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุระหวางทํางาน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 
7.3ก-6 จํานวนขอรองเรียนของบุคลากรตอความไม
ปลอดภัยในองคกร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

(3) ความผูกพันของบุคลากร     
7.3ก-7 อัตราการคงอยูของบุคลากร รอยละ  100 รอยละ 94.59 รอยละ 95.00 ฉ 
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร (TSU32) คาเฉลี่ย 4.35 คาเฉลี่ย 4.38 คาเฉลี่ย 4.40  
7.3ก-9 ดัชนีความสุขของบุคลากร (TSU33) รอยละ  

78.07 
รอยละ  
72.73 

รอยละ  
73.00 

 

(4) การพัฒนาบุคลากร     
7.3ก-10 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา 

75.01 ชั่วโมง 80.68 ชั่วโมง 89.00 ชั่วโมง ฉ 

7.3ก-11 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผานการ
ทดสอบสมรรถนะดาน ICT 

รอยละ 44.00 รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

7.3ก-12 จํานวนผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอใน
ระดับชาติ/การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ 

2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน ฉ 

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     
ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร 
และการสรางประโยชนใหสังคม 

    

(1) การนําองคกร     
7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการนําองคกร
จากการสื่อสารของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.11 คาเฉลี่ย 4.18 คาเฉลี่ย 4.20  

7.4ก-2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูนําระดับสูง 

คาเฉลี่ย 4.57 คาเฉลี่ย 4.62 คาเฉลี่ย 4.63  

(2) การกํากับดูแลองคกร     
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/สวนงาน (TSU38) 

90.12 
คะแนน 

89.06 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

 

7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏบิัติหนาที่ของ
คณะกรรมการประจําสวนงาน 

คาเฉลี่ย 4.92 คาเฉลี่ย 4.94 คาเฉลี่ย 4.75  

(3) กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ และการรับรอง
คุณภาพ 

    

7.4ก-5 จํานวนครั้งของการทําผิดขอบังคับและ
กฎหมาย 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 

7.4ก-6 จํานวนขอรองเรียนของผูใชบริการดานการทํา
ผิดขอบังคับและการทําผดิกฎหมายของบุคลากร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-7 จํานวนการกระทําที่ขัดตอ พ.ร.บ. ความผิด 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 



คํารับรองการปฏิบัติงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาํปการศึกษา 2565  หนาที่ 7 

ตัวชีว้ัด 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คาเปาหมาย 

2565 
หมาย
เหตุ 2563 2564 

เกีย่วกับกฎหมายคอมพิวเตอร 
7.4ก-8 จํานวนการกระทําที่ขัดตอ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์ 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง ฉ 
7.4ก-9 จํานวนขอรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การดําเนินการที่ผิดตอกฎหมายและขอบังคับ 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-10 จํานวนขอรองเรียนของการดําเนินงานดาน
พัสดุ 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

(4) จริยธรรม     
7.4ก-11 จํานวนขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-12 จํานวนขอรองเรียนดานจรรยาบรรณของ
ผูบริหาร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-13 จํานวนขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลของ
บุคลากร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-14 จํานวนขอรองเรียนดานจรรยาบรรณของ
บุคลากร 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-15 จํานวนขอรองเรียนจากสังคมตอกิจกรรมของ
สํานักหอสมุด 

0 ขอ 0 ขอ 0 ขอ ฉ 

7.4ก-16 จํานวนคดีการทุจริตและการกระทําที่ผิด
จรรยาบรรณ 

0 คดี 0 คดี 0 คดี ฉ 

(5) สังคม     
7.4ก-17 รอยละของการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ของบุคลากรกับชุมชน 

รอยละ 62.00 รอยละ 65.71 รอยละ 66.00 ฉ 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และ 
กลยุทธ 

    

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด     
ผลการดําเนินการดานตลาด     
7.5ก-1 รอยละของความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณตามพันธกิจหลักใหเปนไปตามเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

ฉ 

ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ     
7.5ข-1 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธ 

รอยละ 93.00 รอยละ 94.44 รอยละ 95.00  

7.5ข-2 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

 

 
 


