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     ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงำน  
ลักษณะองค์กร  
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนโครงสร้ ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย มีภำรกิจด้ำนงำนบริกำรที่จะน ำพำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลโดยใช้
สำรสนเทศในกำรขับเคลื่อนองค์กร ก่อตั้งเมื่อวันที่  3 กรกฎำคม 2528 มีล ำดับของชื่อส่วนงำนจำก 
“ศูนย์บริกำรกำรศึกษำและประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลำ”, “ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มศว สงขลำ”, “ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว ภำคใต้” อำคำรวิทยำเขตสงขลำ ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ
เดือนมีนำคม 2538 และเปิดใช้งำนในปีเดียวกัน เมื่อมหำวิทยำลัยได้ยกวิทยฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยทักษิณ ได้
ก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยทักษิณ มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และขยำยกำร 
ให้บริกำรที่วิทยำเขตพัทลุงในปี พ.ศ. 2547  

สถำนที่ตั้งวิทยำเขตสงขลำ :   140 หมูที ่4 ถนนกำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ  
สถำนที่ตั้งวิทยำเขตพัทลุง :    222 หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนพรำ้ว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 

 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงำนอ่ืนที่มีหน้ำที่สนับสนุนระบบงำนของมหำวิทยำลัย ผลิตภัณฑ์ของ

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีเพียงประเภทเดียวคือ งำนบริกำร  
ประเภทของงำนบริกำร ควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบงำนของมหำวิทยำลัย  

- ระบบสำรสนเทศท ำงำนได้ตำมควำม
ต้องกำรของส่วนงำน โดยข้อมูลมีควำม
เ ช่ือมโยงกันกับฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัย 

- มหำวิ ทยำลั ยมี ร ะบบสำรสน เทศที่
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร  

- ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมกับบุคลำกรในงำน
พัฒนำระบบสำรสนเทศจัดท ำแผนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศตำมภำระงำนที่ได้รับ
มอบหมำย  

- กำรติดตำมงำนรำยไตรมำศ และมีกำร
น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำร่วมกับส่วนงำนที่
ร้องขอ  

- กำรส่งมอบตำมระยะเวลำตำมแผน  

- กำรมีส่วนร่วมกับคู่ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ 

- ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรโทร 
คมนำคมที่เช่ือมโยงกันทั้งวิทยำเขต
สงขลำและพัทลุง  

- ทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 

- เครือข่ำยสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
เสถียรภำพ 

- ผู้อ ำนวยกำรฯ มอบหมำยหัวหน้ำงำน
เ ค รื อ ข่ ำ ยส ำ ร วจคว ำมครอบ ค ลุ ม 
ควำมเร็วและควำมเสถียรของเครือข่ำย 
(มีสำย/ไร้สำย) ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อ
เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร เ ส น อ ขอ
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย  
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ประเภทของงำนบริกำร ควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 

- กำรบ ำ รุ ง รั กษำอุปกรณ์และระบบ
สำรสนเทศให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย  

- กำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย Uninet 
และเครือข่ำยส ำรองของ TOT, CAT, 
AIS, TRUE 

- จัดหำซอฟต์ แวร์  และสนับสนุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนอุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม
ออนไลน์ 

- มหำวิทยำลัยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในกำร
เรียนกำรสอน และกำรวิจัย  

- อำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถใช้งำน
ระบบกำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม
ออนไลน์ได้จำกทุกพ้ืนท่ี 

- กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีเพื่อ
จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่องำนกำรเรียน
กำรสอนและงำนวิจัย 

- กำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ 
เครือข่ำยและบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมออนไลน์  

- พัฒนำทักษะทำงดิจิทัลให้แก่นิสิต
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทักษิณ 
รวมถึงบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกร
จำกหน่วยงำนภำยนอก 

- นิสิตและบุคลำกรสอบผ่ำนกำรสอบวัด
ทักษะทำงดิจิทัล 

- นิสิต บุคลำกร และบุคคลจำกหน่วยงำน
ภำยนอก สำมำรถน ำทักษะทำงดิจิทัลไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

- กำรอบรมเนื้อหำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสอบวัดทักษะดิจิทัลโดยกลุ่มภำรกิจ
บริกำรและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

- กำรอบรมทักษะดิจิทัลตำมที่ส่วนงำนร้อง
ขอ และให้ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและใช้
งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรมี
จ ำนวนที่เพียงพอและทันสมัย มีโปรแกรมที่
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำคปฏบิัติ และ
เพื่อกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง  

ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมกับคณะท ำงำนส ำรวจ
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ใ น ก ำ ร จั ด ห ำ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำร
ประชุมกรรมกำรตรวจรับทุกรอบเวลำ 

- บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไอทีของส่วนงำนอื่นภำยใน
มหำวิทยำลัยให้สำมำรถใช้งำนได้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

กำรแจ้งซ่อมผ่ำนทำง Call Center  ระบบ
แจ้งซ่อม หรือช่องทำงอื่น ๆ โดยเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องจะท ำกำรตรวจสอบ แก้ไข ปัญหำ 
และบันทึกข้อมูลกำรบ ำรุงรักษำ 

 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 

วิสัยทัศน ์  เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสู่กำร
เป็นองคก์รสำรสนเทศท่ีทันสมัย (เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำรตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566) 

ตัววัดวิสัยทัศน์ 

 มีระบบสำรสนเทศท่ีมั่นคงปลอดภัยและเชื่อมโยงกันทุกระบบ (Big Data) 

 มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ในกำรลด
กระดำษและภำวะโลกร้อน (จ ำนวนงบประมำณในกำรจัดพิมพ์เอกสำร 25 ล้ำนบำท) 
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 มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบกำรเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลำ 
(Ubiquitous Learning) (จ ำนวนผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรเรียนรู้ TSU MOOC 2,500 คน) 

พันธกิจ   1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย  
2. ให้บริกำรระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลำกร มหำวิทยำลัย

ทักษิณ และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย

และกำรบริหำรงำน ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ค่ำนิยม iSmart 

Innovation       มีนวัตกรรมทำงดำ้นไอที   
Service Mind    มีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร   
Mastery           มีควำมเป็นมืออำชีพ     
Accountability    มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต   
Relationship       มีน้ ำใจเปิดกว้ำง เป็นพี่เปน็น้อง   
Teamwork         ท ำงำนเป็นทีม  

   (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
บุคลำกรในส ำนักคอมพิวเตอร์ 40 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

คอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 38 คน จ ำแนกบุคลำกรตำมลักษณะงำนดังนี้  
ข้อมูลบุ คลำกร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ลักษณะงำนของบุคลำกร (38 คน) 
งำนบริหำร 1 2.63 
งำนส ำนักงำน 5 13.16 
งำนบริกำร 29 76.32 
งำนอ่ืน ๆ  3 7.89 

วุฒิกำรศึกษำ (38 คน) 
ปริญญำโท 15 39.47 
ปริญญำตรี 22 57.90 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1 2.63 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (38 คน) 
ช ำนำญกำร 7* 18.42 
ปฏิบัติกำร 31 81.58 

  *ในปีกำรศึกษำ 2563 มีบุคลำกรได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1 คน 
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(4) สินทรัพย ์(อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณท์ีส่ ำคัญ)  
ประเภทสินทรัพย ์ รำยละเอียด 

อำคำรสถำนท่ี - ห้องเรียนรูต้ำมอัธยำศยัควำมจุ 30 ที่น่ัง ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์จ ำนวน 50 เครื่อง 5 ห้อง  จ ำนวน 80 
เครื่อง 2 ห้อง ห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกลควำมจุ 150 ท่ีนั่ง (สงขลำ) ห้องระบบเครือข่ำยและศูนย์ข้อมูล
ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภยั ห้องประชุมทำงไกล 15-20 ท่ีนั่ง 2 ห้อง 

เทคโนโลย ี - คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เช่น Web Server, LDAP Directory Server, DNS Server, DHCP and WINS 
Server, Network Monitoring Server, TSU MOOC Server 

- คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับจดัเก็บสำรสนเทศ (ระบบส ำรองข้อมูล – สงขลำ) 

- คอมพิวเตอร์และฮำรด์แวร์ ส ำหรบัจัดเก็บข้อมลูจรำจรคอมพิวเตอร์ 

- ระบบเครือขำ่ยใยแกว้น ำแสงและเครือขำ่ยไร้สำย อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP  

- ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรยีนกำรสอน ระบบสำรสนเทศส ำนกั
คอมพิวเตอร์ ระบบบริหำรสิทธ์ิกำรใช้งำนเครือข่ำย ระบบป้องกันและก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร ์

- ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Microsoft Windows, Microsoft Office, SPSS, Cisco WebEx Meeting 

- ช่องทำงเผยแพร่บริกำร http://www.cc.tsu.ac.th, FB Page: @Computer Center TSU 

- Call center 1555 (พัทลุง) 4555 (สงขลำ) 
อุปกรณ ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่ำ 987 เครื่อง กระจำยในห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ทั้งสองวิทยำเขต 

 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อก ำหนด

และข้อบังคับด้ำนต่ำง ๆ 
เนื้อหำ สำระส ำคัญของกฎหมำย 

1 .ด้ ำน ชีวอนำมั ยและควำม
ปลอดภัย 

- พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษณิ ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองกำรท ำงำน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและ

สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2560  

- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2. ดำ้นบริหำรกำรเงิน - ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2551  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนกำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2561 

- ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2550  

- ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยทักษิณ 

- ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2559 

- ข้อบังคับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
3. ดำ้นกำรบริหำรบุคคล - พระรำชบัญญัติระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2557 ว่ำ
ดว้ยจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 
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4. กำรบริหำรจัดกำร - พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2561  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ วำ่ด้วยกำรจัดระบบบริหำรงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษณิ ว่ำดว้ยกำรศึกษำปรญิญำตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 ข้อ 35.2.7 

- มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคมุกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

5. ดำ้นคอมพิวเตอร์ - พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2560  

- นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2562 

- พระรำชบัญญัต ิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

                            
                          โครงสร้ำงองค์กรและกำรก ำกับดูแลของส่วนงำน 
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     แผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61- 70 

 

แผนกลยุทธ์ ม.ทักษิณ ปี 63-67 

O5  พัฒนำระบบบริหำรจดักำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน     

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  ปี 65-68 

 1.พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอซีทีให้มีควำมทันสมัยและมีควำม

ม่ันคงปลอดภัยท่ีสำมำรถใช้งำนได้ท่ัวถึง 

 

ใช้งำนได้อย่ำงทั่วถึง 2.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (MIS) 

มหำวิทยำลยัท่ีมีควำมม่ันคงปลอดภยัสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยั

ดิจิทัล (Digital University) 

ปลอดภยัสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยดิจทิัล (Digital 

University) 

สำมำรถรองรบั 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำมำรถรองรับ 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 

3.พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ทันสมัยเพือ่กำรศึกษำ วิจัย 

บริกำรวชิำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรจดั

กำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

ศิลปวัฒนธรรมและกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

5.พัฒนำและประยุกต์ไอซีทีเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่

ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ 

4.พัฒนำนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประยุกต์ใช้อย่ำงสรำ้งสรรค์

และมีวิจำรณญำณ รวมถึงพัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถทีท่ันสมัย 

ประยุกต์ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีวิจำรณญำณ รวมถึง

พัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 

 

               แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธส์น.คอมพิวเตอร์ ปี 65-68 กับแผนกลยุทธ์ม.ทักษิณ ปี 63-67 และแผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital 

University 

5.1 พัฒนำกำรบรหิำรจดักำรและระบบคุณภำพ

ระดับมหำวิทยำลยัและระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์

คุณภำพระดบั 

5.2 พัฒนำระบบบริหำรและทรัพยำกรมนุษย์ที่มี

ประสิทธิภำพ สู่มหำวิทยำลยัแห่งควำมสขุ และมี

วัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยทักษิณให้มปีระสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ

กำรจัดกำรมหำวิทยำลยัทักษิณใหม้ีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับ 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำวิจัย

บริกำรวชิำกำรและท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ ให้มปีระสทิธิภำพ 
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 ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2568 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดหลัก 

CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมเีสถียรภำพ 

CC2 ร้อยละกำรขยำยพื้นที่ให้บรกิำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยทัง้แบบมีสำยและไรส้ำย  

CC3 ร้อยละกำรขยำยพื้นที่ให้บรกิำร  Co-Working Space 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถ

รองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

ตัวชี้วัดหลัก 

CC4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศท่ีมีกำรเชื่อมโยงกัน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดหลัก 

CC5 จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่พัฒนำบนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course ) 

CC6 จ ำนวนผู้เรยีนผ่ำนเกณฑ์ของหน่วย กำรเรยีนรู้บนระบบกำรเรยีนกำรสอนแบบ TSU MOOC 

CC7 จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำเรียนรู้บนระบบ TSU MOOC 

CC8 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบจดัสอบออนไลน ์

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

ตัวชี้วัดหลัก 

CC9  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

CC10 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลและกู้คืนระบบสำรสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ใหม้ีประสิทธิภำพ  

ตัวชี้วัดหลัก 

CC11  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพวิเตอร์  พ.ศ. 2565-2568 

CC12  ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 

CC13  ร้อยละจ ำนวนนสิิต มหำวทิยำลัยทักษิณทีส่อบผ่ำนกำรวัดทกัษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจ ำนวนผู้สมคัรที่ผำ่นกำรอบรม) 

CC14  ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑค์ุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

CC15  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยของแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีส ำนักคอมพิวเตอร์ 

CC16  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยของแผนกำรจัดหำรำยไดส้ ำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร) 
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                                                        แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2568 

ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน    กลยทุธ ์5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลย ี

 

สำรสนเทศ 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ  

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์กำรสื่อสำรและโทรคมนำคมที่ทันสมัยและสำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยได้อย่ำงท่ัวถึง รวดเร็ว

และมีเสถียรภำพ   2.มีแหล่งเรียนรู้ด้ำน ICT ส ำหรับนิสิตที่ทันสมยัและมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลยัได้อย่ำงมเีสถียรภำพ 
 

ร้อยละ 

99.98 

ร้อยละ 

99.99 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

- 

1.พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน ด้ำน

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำร

สื่อสำรและโทรคมนำคมที่ทันสมัยให้

สำมำรถครอบคลุมพื้นท่ีให้บริกำรได้

อย่ำงทั่วถึงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 

 

1.โครงกำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรระบบเครือข่ำย

แบบมีสำยและไรส้ำย 

2.โครงกำร ICT Help Care 

3.โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้

มีควำมมั่นคงปลอดภยั 

4.โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี Co-Working Space  

 

CC2 ร้อยละของจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลยั

ที่เพ่ิมขึ้นทั้งแบบมีสำยและไรส้ำย  

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

35 

ร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

45 

CC3  ร้อยละกำรขยำยพื้นที่ให้บรกิำร  Co-Working 

Space 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้รองรับกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที  กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนออนไลน์  (e-Performance )  (e-Finance) 5.3.4 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ 

 - e- Performance 

 - e- Finance 

แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบสำรสนเทศกลำงเพื่อกำรบริหำรและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและสำมำรถเชื่อมโยงกันได้    2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ

แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่    

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศท่ีมีกำรเชื่อมโยงกัน  

ร้อยละ 

96.5 

ร้อยละ 

97 

ร้อยละ 

97.5 

ร้อยละ 

98 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและบริกำรให้มีประสิทธิภำพ

และทันสมัยและสำมำรถเชื่อมโยงกัน

ได้ 

 

1.โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ

ท่ีมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกันของมหำวิทยำลัย 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.5 กำรทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)   5.3.6 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Non-degree/Pre-degree 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์  1. มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นิสิต บุคลำกรและบุคคลท่ัวไปสำมำรถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  2. 

มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมและสำกล 

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC5.จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่พัฒนำบนระบบ TSU 
MOOC (Massive Open Online Course ) 
 

60 65 70 75 1.พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำร

สอนท่ีทันสมัยเพื่อให้นิสิต บุคลำกรและ

บุคคลท่ัวไปสำมำรถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.พัฒนำระบบคลังข้อสอบเพ่ือใช้ส ำหรับวัด

ทักษะด้ำนต่ำงๆตำมควำมจ ำเป็นของ

มหำวิทยำลัย 

1.โครงกำรพัฒนำสื่อต้นแบบเพื่อกำรเรียนรู้บน

ระบบ TSU MOOC 

2. กำรพัฒนำระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่) 

3.โครงกำรพัฒนำระบบคลังข้อสอบและระบบจัด

สอบออนไลน์     

4.โครงกำรพัฒนำระบบเครื่องแม่ข่ำยบริกำร Live 

Streaming  

CC6 จ ำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ของหน่วย กำรเรียนรู้บน

ระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ TSU MOOC 

 3000 3500 4000 4500 

CC7 จ ำนวนบุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำเรียนรู้บนระบบ TSU 

MOOC 

  120 130 140 150 

CC8 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบคลังข้อสอบและ

ระบบจัดสอบออนไลน์ 

  50 60 70 80 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University สำรสนเทศ 

5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณ 

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มีควำมปลอดภัยและถูกต้องตำมกฏหมำย  2. มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ 

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC9  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

ร้อยละ 

95 

 

ร้อยละ 

96 

 

ร้อยละ 

97 

 

ร้อยละ 

98 

 

1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ท่ีมี

ควำมปลอดภัยและถูกต้องตำม

กฎหมำย 

 2.พัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ 

1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัย  

2.โครงกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูล  

3.โครงกำรซ้อมแผนควำมพร้อมใช้งำนเมื่อเกิด

เหตภุำวะฉุกเฉิน   
CC10 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลและ กู้คืนระบบ
สำรสนเทศ 

ร้อยละ 

95 

 

ร้อยละ 

96 

 

ร้อยละ 

97 

 

ร้อยละ 

98 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน       5.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและระบบคุณภำพระดับมหำวิทยำลัยและระดับส่วนงำน ตำมเกณฑ์คุณภำพ

ระดับสำกล     5.2 พัฒนำระบบบริหำรและทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

5.1.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์คุณภำพ   5.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร    5.2.3 โครงกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยแห่ง

ควำมสุข (Happy University) : มหำวิทยำลัยสุขภำวะ (Happy Workplace) บุคคลของมหำวิทยำลัยกำรศึกษำ ฯ 

ระดับหน่วยงำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์  1.บุคลำกรด้ำนไอซีทีมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย 2.มีระบบบริหำรจัดกำรและ

ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล 5.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและบุคคลท่ัวไปให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท  6.พัฒนำบุคลำกรเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งที่

สูงขึ้น 7. มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ    

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 
CC11  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2565-2568 

80 85 90 95 1.พัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ให้มีควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมกับควำม

ต้องกำรของมหำวิทยำลัย 

2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่

สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 

3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำน

คอมพิวเตอร์ 

1.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ICT ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข 

Happy Workplace 

3.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำม

เกณฑ์คุณภำพระดับสำกล (EdPEx) 

 

CC12.ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 95 96    97 98 

CC13.ร้อยละจ ำนวนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณท่ีสอบผ่ำนกำรวัด

ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจ ำนวนผู้สมัครที่ผ่ำนกำรอบรม) 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

87 

 

ร้อยละ 

89 

 

ร้อยละ 

90 
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CC14.ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

ระดับ 

3  

 

ระดับ  

  4 

4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ

ระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล 

5.สนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

6.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและบุคคลท่ัวไป 

ให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีมี

ประสิทธิภำพ    

4.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนิสิต 

และบุคลำกร  

5.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับบุคคล

ท่ัวไป 

6.โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ี

มีประสิทธิภำพ 

CC15 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

92 

 

ร้อยละ 

94 

ร้อยละ 

96 

CC16 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจัดหำรำยได้
ส ำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร) 

1 

แสน 

1.2 

แสน 

1.4 

แสน 

1.6 

แสน 
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                                                           ส่วนที่ 3 

                                                         ภำคผนวก 

                                      วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดแข็ง(Strength) 

1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง 

2.มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย 

4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดอ่อน(Weakness) 

1.บุคลำกรไม่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้เนื่องจำกไม่มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น 

3.ขำดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน 

 ศักยภำพภำยนอกทีเ่ป็นโอกำส(Opportunity) 

1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำสให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

2.มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯสูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและพัฒนำตนเอง 

ศักยภำพภำยนอกทีเ่ป็นอุปสรรค(Threat) 

1.งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ  

2.อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคำมมำกข้ึน 

 

 

 

                                                              

                                                              

 

 

 

 



16 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทกัษิณ 

ปีงบประมำณ 2565-2568 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส อุปสรรค 

ทิศทำงกำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน ์ ภำรกิจ เป้ำประสงค์ 

จัดท ำยุทธศำสตร์ 

จัดท ำกลยุทธ ์

โครงกำร 

ติดตำมประเมินผล 
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นองค์กรสำรสนเทศที่ทันสมัย 
(เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566) 

มุมมองด้ำนกระบวนกำร 

(Internal Process Perspective) 

มุมมองดำ้นกำรเรียนรูแ้ละกำรพัฒนำ 

(Learning and Growth 

Perspective) 

COMPUTER CENTER 

STRATEGY MAP 

มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial 

Perspective) 

วัตถุประสงค์ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

มุมมองด้ำนลกูค้ำ  

(Customer Perspective) 

เพ่ิมรำยได้จำกบริกำรวิชำกำร 

สร้ำงควำมประทับใจให้กับ

ลูกค้ำ 

รักษำลูกค้ำเก่ำ เพ่ิมลูกค้ำใหม่ 

กำรให้บริกำรเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

พัฒนำระบบเครือข่ำยให้ครอบคลุม

พื้นที่ใช้งำน ปลอดภยั รวดเร็วและ

มั่นคง 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ ครอบคลุมทุกพันธกิจ

และสำมำรถเชื่อมโยงกันได้รองรับกำรใช้งำน

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

มีศูนย์ส ำรองข้อมูลและมีแผนควำมมั่นคง

ปลอดภยัระบบสำรสนเทศ 

เพ่ิมควำมรู้ทักษะในกำรท ำงำน สร้ำงจิตให้พร้อมบริกำรพร้อม

หลักจริยธรรม 

มีระบบประกันคุณภำพและสนับสนุน

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สร้ำงบรรยำกำศ/แรงจูงใจสนับสนุน

กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
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