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ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน แต่ด้วยสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไปล้วน
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคตประกอบกับมหำวิทยำลัยทักษิณมีนโยบำยและแผนพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรเกิดเป็นแรงผลักดันร่วมกันไปสู่วิสัยทัศน์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยเฉพำะกำรสนับสนุนหมุดหมำยที่ 6 มี
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) และ
หมุดหมำยที่1 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำำลังคนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยเน้นกำรสร้ำงสมรรถนะ
กำรพัฒนำนวัตกรรมสังคมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร ดังนั้นส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ขึ้นมำ โดยน ำข้อมูลส ำคัญมำวิเครำะห์ประกอบกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ฯ ผ่ำน 6 ยุทธศำสตร์  

ขอขอบคุณท่ำนอธิกำรบดี คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ทุกท่ำนที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับดังกล่ำว จะเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนส ำนักคอมพิวเตอร์บรรลุเป้ำหมำยตำมตำม
เจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
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   มหำวิทยำลัยทักษิณได้เผยแพร่แนวคิดกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
ให้ส่วนงำนและใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือสร้ำงหมุดหมำยใหม่ พลิกโฉมสู่มหำวิทยำลัยนวัตกรรม
สังคมตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จัดท ำขึ้นในช่วง
ก่อนจะสิ้นสุดปีงบประมำณ 2565 และบริบทที่ส่งผลกระทบต่อควำมท้ำทำยของส ำนักคอมพิวเตอร์ต้องเชิญทั้ง
ในปัจจุบันและอนำคต แผนกลยุทธ์ฯฉบับนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-
2570)และแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยทักษิณ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2561-2570) โดยเป็นกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรของบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเครำะห์ศักยภำพของ
องค์กร ก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์และแปลงสู่กำรปฎิบัติ
โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร รวมถึงผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำรสัมมนำครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 40 คน กำรจัดท ำแผน
กลยุทธ์ฯ ฉบับนี้เกิดจำกกำรกลั่นกรองหลำยระดับ  เช่น กำรประชุมระดับกลุ่มภำรกิจฯ กำรประชุมหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจฯ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ จนได้แผนกลยุทธ์ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ทีส่มบูรณ์ ครบถ้วน 
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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 หมูที่ 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
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ประเภทของงำนบริกำร ควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 
เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร เ ส น อ ขอ
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย  

- 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) 
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 มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ในกำรลด
กระดำษและภำวะโลกร้อน (จ ำนวนงบประมำณในกำรจัดพิมพ์เอกสำร 25 ล้ำนบำท) 

 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) สินทรัพย์ (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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แผนพัฒนำ ม.ทักษิณ ปี 66-70 แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  ปี 66-70 

 

     แผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61- 70 

 
1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทีให้มีควำมทันสมัยและมีควำมมั่นคง

ปลอดภัยท่ีสำมำรถใช้งำนได้ท่ัวถึง 

 

ใช้งำนได้อย่ำงทั่วถึง 
2.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS) มหำวิทยำลัยท่ี

มีควำมมั่นคงปลอดภัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital 

University) 

ปลอดภยัสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยดิจทิัล (Digital 

University) 

สำมำรถรองรบั 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำมำรถรองรับ 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 

3.พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือกำรศึกษำ วิจยั บริกำร

วิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและกำรจัดกำรศึกษำ

ต่อเนื่อง 

  

ศิลปวัฒนธรรมและกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

5.พัฒนำและประยุกต์ไอซีทีเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัท่ีค ำนึงถึง

ควำมคุ้มค่ำ 

4.พัฒนำนิสิต บคุลำกร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประยุกตใ์ช้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมี

วิจำรณญำณ รวมถึงพัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 

ประยุกตสรจำรณญำณ รวมถึงพัฒนำบุคลำกรด้ำน

ไอซีทีให้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 

 

                          แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สน.คอมพิวเตอร์ ปี 66-70 กับแผนพฒันำม.ทักษิณ ปี 66-70 และแผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมุดหมำยท่ี 1    จัดกำรศกึษำเพือ่พัฒนำก ำลังคนในกำรขับเคลือ่นกำรพฒันำประเทศ โยเน้น

กำรสร้ำงสมรรถนะกำรพฒันำนวัตกรรมสังคมและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนำกลไกกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรแบบไม่มุ่งเน้นปริญญำ

(Non-Degree Program) เพื่อ Reskills Upskills, Newskills, Cross-Skills และกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning) 

 

       (1.2.2) พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank 

System) เพื่อรองรับกำรสะสม หน่วยกิตในระบบ Non-Degree กำรเทียบโอนควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมำยท่ี 6    มีระบบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ท่ี 6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล(Digital University) 

กลยุทธ์ 6.7 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว และเป็น The University of 

Glocalization 

 (6.5.1) พัฒนำให้มหำวิทยำลัยเป็น TSU Digital Convergence โดยพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ด้ำนดิจิทัล(Digital Infrastructures)และพฒันำโครงข่ำยอนิเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้เพียงพอ 

ครอบคลุมกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้ง 2 วิทยำเขต 

(6.5.2) พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร (Digital Data Administration) โดยกำรเชื่อมโยง

ฐำนข้อมูลที่ส ำคญัของมหำวิทยำลัย เชน่ ด้ำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน จ ำนวน

นิสิต งบประมำณ ประมวลผลเป็นสำรสนเทศ 

(6.5.3) พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Learning) ให้แกบ่คุลำกร นิสติ และเครอืข่ำยภำยนอก 

โดยกำรส่งเสริมทรพัยำกร กระบวนกำร และเครื่องมือวัดทักษะทีเ่ปน็ระบบ 

(6.5.4) พัฒนำระบบกำรใหบ้รกิำรดิจิทัล (Digital Service System) เพื่อกำรบริกำรที่ทันสมัย 

สะดวก และรวดเร็ว 

(6.7.2) สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นชุมชนวิชำกำรที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมสังคม/

ชุมชนคำรบ์อนต่ ำ(Low Carbon) พลังงำนสะอำด และมลภำวะฐำนศนูย์ (Zero Waste) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำนดิจิทัล (Digital 

Infrastructures) ให้มีประสิทธิภำพ 

 (Digital 

Infrastructures) ใหม้ี

ประสทิธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำฐำนข้อมูล

ดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ี

สำมำรถเช่ือมโยงกันได้ 

 (Digital 

Infrastructures) ใหม้ี

ประสทิธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำฐำนข้อมูล

ดิจิทัลด้ำนกำรศึกษำ วิจัย บริกำร

วิชำกำรและท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบควำม

ปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Digital 

Infrastructures) ใหม้ี

ประสทิธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  พัฒนำนิสิต 

บุคลำกร และบุคคลท่ัวไปให้มี

ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำร

จัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
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กำรพัฒนำดิจิทัลมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยมุ่งสู่วสิัยทัศน์กำรเป็น “Digital University” “มหำวิทยำลัยที่ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรสนับสนุนควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและชุมชน” ซึ่ง

จ ำเป็นต้องมีกำรกำรแปลงรูปสูด่ิจทิัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อสังคมในศตวรรษที่ 21 

โดยแผนฉบับนีป้ระกอบด้วยเป้ำหมำย 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ปรับเปลีย่นจำก Physical University ให้เป็น Digital University 2) 

ปรับเปลีย่นจำกมหำวิทยำลยัที่มีกำรเรยีนกำรสอนเฉพำะภำยใน เปน็มหำวิทยำลยัที่มีกำรเรียนกำรสอนท่ีสำมำรถ เข้ำถึงไดจ้ำก

ทุกที่ ทุกเวลำ (Education without border) 3) มีกำรใช้ทรัพยำกรดิจิทัลร่วมกันอย่ำง คุ้มค่ำ และสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพัฒนำดิจิทัล มหำวิทยำลัยทักษิณ  

Digital University 

Education without Border Sharing digital technology 

• ปรับเปลี่ยนกำรแยก
ด ำเนินกำรตำมหน่วยงำนให้
เกิดกำรใช้ทรัพยำกรดิจิทัล
ร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำ

• ปรับเปลี่ยนวิธีท ำงำน
โดยน ำ AI มำใช้สนับ
เพ่ือกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัย

• ปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำร
สอนเฉพำะใน Campus ให้
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุก
เวลำ

• ปรับเปลี่ยน Physical 
University เป็น Digital 
University

Digital 
University

Education 
Beyond 
Campus

Shared 
Digital 

Platform

AI becomes 
Intelligent 
Assistant
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทลั (Digital Infrastructures) ให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุมพื้นที ่

                   ให้บริกำร 

เป้ำประสงค์    

  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดจิิทัลทีส่ำมำรถให้บริกำรครอบคลุมพื้นท่ีตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้ง 2 วิทยำเขต   

  2.ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 

  3.มีบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพื้นท่ีบริกำร Co Working  Space อย่ำงเพียงพอ 

กลยุทธ์    

  1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจทิัล (Digital Infrastructures) ใหค้รอบคลมุกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

  2.จัดหำเส้นทำงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่สำมำรถใช้งำนได้อยำ่งมีเสถียรภำพ 

  3.จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยละมีประสิทธิภำพ 

  4.จัดหำพื้นที่บริกำร Co Working  Space ได้อย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ 

 ตัวชี้วัดหลัก 

  CC1-1 ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรห์ลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีเสถียรภำ 

  CC1-2 ร้อยละจุดบริกำรระบบเครือข่ำยดิจิทัลทั้งแบบมสีำยและไรส้ำย(เพิ่มขึ้น) 

  CC1-3 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บรกิำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมลูดิจทิัลส ำคัญของ

มหำวิทยำลัย 

 เป้ำประสงค์ 

   1.มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยทีเ่ชื่อมโยงกันได้ 

  2.มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถใหบ้ริกำรได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งำนง่ำย 

  กลยุทธ ์  

  1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำรทีต่รงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

      2.พัฒนำระบบสำรสนเทศทีส่ำมำรถให้บริกำรไดส้ะดวก รวดเร็วและใช้งำนง่ำย 

ตัวชี้วัดหลัก 

  CC2-1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำรทีเ่ชื่อมโยงกันได้  

  CC2-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ 

 

 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ประจ ำปี 2566-2570 



10 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธภิำพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ 

        1.มีระบบเทคโนโลยดีิจิทัลทีส่นบัสนุนกำรจดักำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong  

      Learning) 

    2.มีแฟลตฟอร์มกำรเรยีนรู้แบบออนไลน์ท่ีหลำกหลำยโดยผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  

     3.มีฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนนุกำรเรยีนกำรสอนทั้งแบบมุ่งปรญิญำ(Degree Program)และไม่มุง่ปริญญำ 

                 (Non- Degree  Program) 

    4.มีระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System) เพื่อรองรับกำรสะสมหน่วยกิตใน 

       ระบบ Non-Degree กำรเทียบโอนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 กลยุทธ์     

   1.พัฒนำระบบเทคโนโลยีดจิิทัลทีส่นับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

                Learning) 

  2.พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุง่ปริญญำ (Non-Degree Program) 

   3.พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมลูกลำง (TSU Credit Bank System) 

ตัวชี้วัดหลัก  

    CC3-1 จ ำนวนหน่วยงำนภำยใตค้วำมร่วมมือพัฒนำสื่อกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต(ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย) 

    CC3-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร TSU MOOC 

    CC3-3 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบ e MOOC ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

    CC3-4 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่งปรญิญำ 

    CC3-5 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรพฒันำระบบสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนแบบไมมุ่่งปริญญำ (Non Degree Program) 

    CC3-6 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรพฒันำระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System 

    CC3-7 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุง่ปริญญำ (Non- 

              Degree Program) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ 

   1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดจิิทัลทีม่ีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล  

  2.มีระบบส ำรองข้อมูลทีม่ีผลต่อควำมพร้อมใช้ (Availability)  

  



11 

 

กลยุทธ์   

  1.พัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลทีส่อดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ 

  2.พัฒนำระบบ Data Center และ Disaster Recovery Site ที่มีผลต่อควำมพร้อมใช้ (Availability) 

ตัวชี้วัดหลัก 

  CC4-1  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ำยดจิิทัล  

  CC4-2  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลและกู้คืนระบบสำรสนเทศ 

 CC4-3  เวลำเฉลี่ยของกำรกู้คืนระบบเมื่อถูกบุกรุก (MTTR) 

  CC4-4  ร้อยละของกำรบุกรุกที่ท ำให้ระบบไม่สำมำรถท ำงำนได้  

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไปให้มีกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล(Digital Learning) 

เป้ำประสงค์ 

   1.นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไปมกีำรเรยีนรู้ดจิิทัล(Digital Learning) เพื่อสนับสนุนกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน 

  2.นิสิตมี Glocal Talent ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 เช่น Digital Skills 

กลยุทธ์   

  1.พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital Learning) ให้แก่นิสิต บุคลำกรและบคุคลทั่วไป 

  2.มีระบบและกลไกในกำรประเมนิสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

 ตัวชี้วัดหลัก 

  CC5-1 ร้อยละของนิสิตทีส่อบผ่ำนกำรสอบวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 

  CC5-2.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่สอบผำ่นกำรสอบวัดทกัษะด้ำนคอมพิวเตอร์(ระดับมหำวิทยำลัย) 

  CC5-3.ร้อยละของบุคคลทั่วไปท่ีรบับริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรดำ้นเทคโนโลยีดิจิทลัที่สำมำรถบรูณำกำรควำมรู้กับ 

                     กำรปฏิบัตงำนให้เกิดผลลัพท์ในเชิงประจักษ์ 

            CC5-4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกำรพัฒนำทักษะกำรเรยีนรูด้ิจิทัล (นิสติ บุคลำกรและบคุคลทั่วไป) 

        

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 

  1.มีระบบบริหำรจัดกำรทีม่ีประสทิธิภำพ 

 กลยุทธ์   

           1.พัฒนำระบบบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลยัแห่งควำมสุข   
  2.พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้วยเส้นทำงกำรเติบโตและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  

  3.สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีเนน้กำรสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 

  4.พัฒนำองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนนิงำนท่ีเป็นเลิศ(EdPEx) 
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  5.พัฒนำกำรบริหำรให้สอดคล้องกับหลักคณุธรรมและควำมโปร่งใสตำมเกณฑ์ ITA ของ ป.ป.ช 

 ตัวชี้วัดหลัก 

  CC6-1 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

  CC6-2 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑค์ุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ   

                     (EdPEx)   

   CC6-3  คะแนนกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 

  CC6-4  ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 

  CC6-5  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์   
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                                                          กำรน ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์สู่กำรปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นควำมท้ำทำย-เปำ้ประสงค-์ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลยั หมุดหมำยที ่6  มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ      กลยทุธ์ 6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัดิจิทัล (Digital University) 

แนวทำง (6.5.1) พัฒนำใหม้หำวทิยำลัยเป็น TSU Digital Convergence โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทลั (Digital Infrastructures) และพฒันำโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้เพียงพอ 

ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ทัง้ 2 วิทยำเขต 

สำรสนเทศ 
ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล(Digital Infrastructure) ให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุมพืน้ที่ให้บริกำร 

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นดิจิทัลที่สำมำรถใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นที่ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ทั้ง 2 วิทยำเขต  2.ผู้ใช้สำมำรถเขำ้ถึงระบบเครือข่ำยดิจทิัลได้อย่ำงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ   

3.มีบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมยัและพื้นที่บริกำร Co Working Space อย่ำงเพยีงพอ 

ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคญั 

66 67 68 69 70 

CC1-1 ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลักของมหำวทิยำลยัไดอ้ย่ำงมีเสถียรภำพ 

100 100 100 100 100 1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน

ดิจิทัล (Digital Infrastructures) 

ที่ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้ทั้ง 2 วิทยำเขต  

2.จัดหำเส้นทำงอินเทอร์เน็ต

ควำมเร็วสูงที่สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงมีเสถียรภำพ 

3.จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

4.จัดหำพื้นที่บริกำร Co Working 

Space ได้อย่ำงเหมำะสมและ

เพียงพอ 

1โครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์กระจำยสญัญำณเครือข่ำยแกนหลักแกนรองและไร้สำย  

2. พัฒนำระบบโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงระหว่ำงวิทยำเขตและเชื่อมต่อกับภำยนอก 

3.โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน(ทดแทนเครื่องเดิม 

4.โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Co Working Space(ห้อง c209 และห้อง IT)  

5.โครงกำรจัดท ำห้อง CC Media Studio เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

6.โครงกำรปรับปรุงพื้นที่ Co Working Space วิทยำเขตพัทลุง 

7.โครงกำรจัดตั้งบริกำร One Stop Service ดำ้นเทคโนโลยีและเครือข่ำย (ให้ค ำแนะน ำ

ปรึกษำกำรใช้คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์บ ำรุงรักษำ) 

8.โครงกำรพัฒนำระบบโครงขำ่ยอินเตอร์เน็ตส ำหรับบ้ำนพักบุคคลำกรในมหำวิทยำลัย

ทักษิณ 

CC1-2 ร้อยละจุดบริกำรระบบเครือข่ำยดิจิทัลทัง้แบบมีสำย

และไร้สำย(เพิ่มขึ้น) 

20 30 40 50 60 

CC1-3 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 

-ระบบอินเทอร์เน็ต 

-บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-พื้นที่ Co Working Space 

-ศูนย์ One Stop Service 

75 80 85 90 95 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เปำ้ประสงค-์ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลยั หมุดหมำยที ่6  มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ     กลยุทธ ์6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัดิจทิัล (Digital University)  

กลยุทธ์ 6.7 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยสีเขียว และเป็น The University of Glocalization 

 (6.5.2) พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำร (Digital Data Administration) โดยกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลท่ีส ำคญัของมหำวิทยำลยั เช่น ด้ำนวจิัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน จ ำนวนนสิิต งบประมำณ 

ประมวลผลเป็นสำรสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลดิจิทัลส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
เป้ำประสงค์   1.มีระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจดักำรทีต่อบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยที่เชื่อมโยงกนัได้      2.มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถให้บริกำรไดส้ะดวก รวดเรว็ ใช้งำนงำ่ย 

ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคญั 

66 67 68 69 70 

CC2-1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่เชือ่มโยงกันได้  
 

95 

 

96 

 

97 

 

98 

 

100 

 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรจดักำรทีต่รงตำมควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

2.พัฒนำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ

ให้บริกำรได้สะดวก รวดเร็วและใช้งำน

ง่ำย 

1.โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร

มหำวิทยำลัย 

1.1 ระบบทะเบียน ระยะ 6 

1.2 ระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

1.3 ระบบทรัพยำกรบุคคล(ผลงำนทำงวิชำกำร) 

1.4 ระบบบญัช ี3 มติิ(ใหม่) 

1.5 ระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 

1.6 พัฒนำเว็บไซตห์น่วยงำน 

1.7 โครงกำร UniCon - University Connected โครงกำรพัฒนำกำร

เชื่อมโยงข้อมูลขนำดใหญ ่(Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรับรอง

นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1.8 ระบบ Active Directory- 

CC2-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศ 

75 80 85 90 95 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เปำ้ประสงค-์ตวัชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย หมุดหมำยท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำลังคนในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศโดยเน้นกำรสร้ำงสมรรถนะกำรพัฒนำนวตักรรมสังคมและกำรเป็นผู้ประกอบกำร         กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำกลไกกำรจัดท ำหลักสูตร

ประกำศนียบัตรแบบไม่มุ่งปริญญำ(Non- Degree Program) เพ่ือ Reskills, Upskills, Newskils, Cross- Skills และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning)        กลยุทธ ์1.6 กำรสนับสนุนกำรเรยีนรู้ใน

สถำนกำรณว์ิกฤตสุขภำพและอื่น ๆ      หมุดหมำยท่ี 6  มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีเปน็เลิศ     กลยุทธ ์6.5 กำรพัฒนำไปสูก่ำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 

1.2.2 พัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System) เพื่อรองรับกำรสะสมหน่วยกิตในระบบ Non- Degree  กำรเทียบโอนควำมรู้ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต     (6.5.2) พัฒนำฐำนข้อมูล

ดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร (Digital Data Administration) โดยกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลท่ีส ำคัญของมหำวิทยำลัย เช่น ด้ำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน จ ำนวนนิสิต งบประมำณ ประมวลผลเป็นสำรสนเทศ    (1.6.3) สร้ำง

แพลตฟอร์มนวัตกรรมจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถำนกำรณ์ เช่น กำรจัดให้บริกำรแบบ One Stop Service, Digital Transcripts, ID Student Card, Digital Certificate, Application 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning)    2.มีแฟลตฟอร์มกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีหลำกหลำยโดยผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  

3.มีฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทั้งแบบมุ่งปริญญำ(Degree Program)และไม่มุ่งปริญญำ(Non- Degree Program   4.มีระบบธนำคำรหน่วยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System) เพื่อรองรับกำรสะสม

หน่วยกิตในระบบ Non-Degree กำรเทียบโอนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ)            กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
66 67 68 69 70 

CC3-1 จ ำนวนหน่วยงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้

ตลอดชีวติ(ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลัย) 

1 2 3 4    5 1.พัฒนำระบบเทคโนโลยีดจิิทัลที่

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ

ออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Lifelong Learning) 

 2.พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน

กำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่งปริญญำ 

(Non-Degree Program) 

3.พัฒนำระบบธนำคำรหนว่ยกิตและ

ฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank 

System) 

1.โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู ้  เพ่ือเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) บนระบบ eMooc 

2.โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรูส้นับสนุนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร

ประกำศนียบัตร (Non Degree) เพ่ือ Reskills, Upskills และ 

Newskills 

3.โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบ

ไม่มุ่งปริญญำ (Non-Degree Program) 

4.โครงกำรพัฒนำระบบธนำคำรหนว่ยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU 

Credit Bank System) 

5.โครงกำรจัดหำซอฟท์แวรเ์พื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใน

รูปแบบออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต(Lifelong Learning) 

6.ระบบสอบวดัทักษะภำษำอังกฤษออนไลน์ (TSU TEP) 

CC3-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร TSU MOOC 75 80 85 90  95 

CC3-3 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบ e MOOC 

ส ำหรับบุคคลทั่วไป 

75 80 85 90  95 

CC3-4 ร้อยละควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรระบบสนับสนุนกำรเรยีนกำร

สอนแบบไม่มุ่งปริญญำ 

75 80 85 90  95 

CC3-5 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

แบบไม่มุ่งปริญญำ (Non Degree Program) 

100     
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CC3-6 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรพัฒนำระบบธนำคำรหน่วยกิตและ

ฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System) 

100     7.โครงกำรส้รำงเครือข่ำยควำมรว่มมือกับคณะ/หน่วยงำนในกำร

ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรูต้ลอดชีวติและสนับสนุนกำรเรียน

หลักสูตร Non Degree, Pre Degree 

8 โครงกำรระบบส ำรองข้อมูลกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ TSU-

MOOC 

9 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่ง

ปริญญำ (Non Degree Program) 

CC3-7 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพฒันำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่งปริญญำ (Non-Degree 

Program) 

100     
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เปำ้ประสงค-์ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลยั หมุดหมำยที ่6  มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ     กลยุทธ ์6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวทิยำลยัดิจทิัล (Digital University) 

(6.5.1) พัฒนำให้มหำวิทยำลัยเป็น TSU Digital Convergence โดยพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจทิัล (Digital Infrastructures) และพัฒนำโครงขำ่ยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงใหเ้พียงพอ 

ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ทัง้ 2 วิทยำเขต 
ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นดิจิทัล ที่มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล  2. มีระบบส ำรองข้อมูลที่มีผลต่อควำมพร้อมใช้(Availability) 

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

66 67 68 69 70 

CC4-1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ำยดิจทิัล (Cyber Security)  

95 96 97 98 100 1.พัฒนำระบบรักษำควำม

มั่นคงปลอดภัยข้อมูลของ

โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลที่

สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐ 

2.พัฒนำระบบ Data Center 

และ Disaster Recovery 

Site ที่มีผลต่อควำมพร้อมใช้ 

(Availability) 

1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัย  

2.โครงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security 

:NIST) 

3.โครงกำรด ำเนินกำรตำม พรบ. วำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

4.โครงกำรด ำเนินกำรตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5.โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อจัดท ำ DC-DR Site 

ระยะที่ 2 

6.โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับรองรบัศูนย์กลำง

ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Center) 

CC4-2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลและกู้คืนระบบสำรสนเทศ 95 

 

96 

 

97 98 

 

100 

 

CC4-3 เวลำเฉลีย่ของกำรกู้คืนระบบเมื่อถูกบุกรุก(MTTR) 6 5 

 

4 3 

 

1 

CC4-4 ร้อยละของกำรบุกรุกที่ท ำให้ระบบไม่สำมำรถท ำงำนได้ 10 8 6 4 2 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เปำ้ประสงค-์ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลยั หมุดหมำยที ่6  มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ 6.5 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) 

(6.5.3) พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล(Digital Learning) ให้แก่บุคลำกร นิสติและเครือขำ่ยภำยนอกโดยกำรส่งเสรมิทรัพยำกร กระบวนกำรและเครื่องมอืวัดทักษะที่เป็นระบบ 

ระดับหน่วยงำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำนิสิต บุคลำกร บุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้ำประสงค์  1.นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไปมีกำรเรยีนรู้ดิจิทัล(Digital Learning) เพื่อสนับสนุนกำรเรียนและกำรปฏบิัตงิำน     2.นิสิตม ีGlocal Talent ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสงัคมและ

พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 เช่น Digital Skills 

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

66 67 68 69 70 
CC5-1 ร้อยละของนิสติที่สอบผ่ำนกำรสอบวัดทักษะดำ้นคอมพิวเตอร์ 80 80 85 85 85 1.พัฒนำกำรเรียนรู้ดำ้นดิจิทัล 

(Digital Learning) ให้แก่นิสิต 

บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 

2.มีระบบและกลไกในกำร

ประเมินสมรรถนะดำ้น

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.โครงกำรพัฒนำ นิสิต  ด้ำนกำรเรียนรู้ดิจิทัล 

2.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ด้ำนกำรเรียนรู้ดิจิทัล 

3.โครงกำรพัฒนำบุคคลท่ัวไป ด้ำนกำรเรียนรู้

ดิจิทัล 

4.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนหรือ

ชุมชนในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 

5.โครงกำรอบรมและพัฒนำอำจำรย์ในกำรใช้งำน 

ระบบ e Mooc 

CC5-2.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุนที่สอบผ่ำนกำรสอบวัดทักษะดำ้น

คอมพิวเตอร์(ระดับมหำวิทยำลัย) 

80 90 100   

CC5-3.ร้อยละของบุคคลทั่วไปทีร่ับบรกิำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรดำ้นเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้กับกำรปฏบิัตงำนให้เกดิผลลัพท์ในเชิงประจักษ์ 

40 50 60 70  

CC5-4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรูด้ิจทิัล 

(นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไป) 

75 80 85 90 95 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลยั หมุดหมำยท่ี 6  มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีเปน็เลิศ  กลยุทธ์ 6.1 บุคลำกรมีทัศนคติท่ีดแีละภูมิใจในกำรเปน็สมำชิกของมหำวิทยำลัย   กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและระบบคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย

และระดับส่วนงำน ตำมเกณฑ์คุณภำพ  กลยุทธ์ 6.9 กำรสร้ำงธรรมภิบำลและควำมโปร่งใส 

(6.1.1) สรำ้งวัฒนธรรมนวัตกรรม เพิ่มบรรยำกำศใหม่ท่ีเน้นกำรสร้ำงสรรค์แรงบันดำลใจ และควำมท้ำทำยใน  (6.1.3) พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนนุ (Talent/Smart Manpower) 

ให้ตอบสนองกำรนวัตกรรมสังคมและพลกิโฉมมหำวิทยำลัย ด้วยเส้นทำงกำรเติบโตและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path) มีแผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนด้วยกระบวนกำรพัฒนำและบ่มเพำะผู้น ำำ  

(6.1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำำแหน่งทำงวิชำกำร ทั้งกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ัวไปและวิชำกำรเฉพำะกำรท ำงำน (Informal Atmosphere) (6.4.1) ขับเคลื่อนมหำวิทยำลยัไปสู่กำรศึกษำเพ่ือ

กำรด ำำเนินกำรท่ีเปน็เลิศ (EdPEx) กลยทุธ์ 6.9 กำรสร้ำงธรรมภิบำลและควำมโปร่งใส 

ระดับหน่วยงำน 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วดัหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคญั 

66 67 68 69 70 

CC6-1 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น   3    3    3   1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ

สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข   

2.พัฒนำศกัยภำพของบุคลำกรด้วยเส้นทำงกำรเติบโตและ

ก้ำวหน้ำในวิชำชีพ  

3.สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เน้นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและ

ควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 

4.พัฒนำองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร

ด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.พัฒนำกำรบริหำรให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและควำม

โปร่งใส 

1.โครงกำร Happy Workplace 

2.โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสงูข้ึน 

3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

4.โครงกำรศึกษำดูงำน 

5.โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้(KM) 

6.โครงกำรอบรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ(EdPEx) 

 

CC6-2 ระดบัควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำง
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนนิงำนที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

160  170    180  190 200 

CC6-3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน 

90.20   91    92  93  94 

CC6-4 ดชันีควำมสขุของบุคลำกร  4.40  4.50   4.60 4.70 4.80 

CC6-5 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกร

ส ำนักคอมพิวเตอร์   

  80    85    90    95  100 
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โครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

 โครงกำร งบประมำณ 

66 67 68 69 70 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัล(Digital Infrastructure) ให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุมพืน้ที่ให้บริกำร 

1.โครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยแกนหลกัแกนรองและไร้สำย  20,000,000 20,000,000 23,328,000   

2. พัฒนำระบบโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงระหว่ำงวิทยำเขตและเช่ือมต่อกับภำยนอกท่ี 3,000,000 3,400,000    

3.โครงกำรจัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน(ทดแทนเคร่ืองเดิมระยะ 4 ปี)  33,000,000    

4.โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Co Working Space(ห้อง c209 และห้อง IT) 300,000     

5.โครงกำรจัดท ำห้อง CC Media Studio เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนออนไลน ์ 400,000     

6.โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่ Co Working Space วิทยำเขตพัทลุง 100,000     

7.โครงกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตส ำหรับบ้ำนพักบุคคลำกรในมหำวิทยำลัยทักษิณ 3,229,000     

8.โครงกำรจัดต้ังบริกำร One Stop Service ด้ำนเทคโนโลยีและเครือข่ำย (ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์บ ำรุงรักษำ)      

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำฐำนข้อมูลดิจทิลัเพื่อกำรบริหำรจดักำรทีส่ำมำรถเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลส ำคัญของมหำวทิยำลัย 

1 ระบบทะเบียน ระยะ 6      

2 ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 100,000     

3 ระบบทรัพยำกรบุคคล(ผลงำนทำงวิชำกำร)      90,000     
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4 ระบบบัญชี 3 มิติ(ใหม่)   2,385,000      

5 ระบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)      

6 พัฒนำเว็บไซต์หนว่ยงำน      90,000     

7 โครงกำร UniCon - University Connected โครงกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลขนำดใหญ ่

 (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพ่ือรับรองนโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

     

8 ระบบ Active Directory      

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

1.โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู ้  เพื่อเสรมิทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนระบบ eMooc      

2.โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรูส้นับสนุนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non Degree) เพ่ือ Reskills, Upskills และ Newskills      

3.โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่งปริญญำ (Pre Degree, Non-Degree Program) 725,000     

4.โครงกำรพัฒนำระบบธนำคำรหนว่ยกิตและฐำนข้อมูลกลำง (TSU Credit Bank System) 725,000     

5.โครงกำรจัดหำซอฟท์แวร์เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning)      

6.ระบบสอบวัดทักษะภำษำอังกฤษออนไลน์ (TSU TEP) 90,000     

7.โครงกำรส้รำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับคณะ/หน่วยงำนในกำรผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและวนบัวนนุกำรเรียนหลักสูตร Non Degree, Pre 

Degree 

     

8 โครงกำรระบบส ำรองข้อมูลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ TSU-MOOC 

 

     1,150,000     
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9 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบไม่มุ่งปริญญำ (Non Degree Program)      

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัย       

2.โครงกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภยัข้อมูล DC DR Site 11,800,000     

3.โครงกำรด ำเนินกำรตำม พรบ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8,000,000     

4.โครงกำรด ำเนินกำรตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7,000,000     

5.โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับรองรับศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ (Data Center) 5,400,000     

6 โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยประจ ำปี 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำนิสิต บุคลำกร บุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

1.โครงกำรพัฒนำ นิสิต  ด้ำนกำรเรยีรู้ดิจทัิล      

2.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ด้ำนกำรเรยีนรู้ดิจิทัล      

3.โครงกำรพัฒนำบุคคลทั่วไป ดำ้นกำรเรยีนรู้ดิจิทัล      

4.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนหรือชุมชนในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล      

5.โครงกำรอบรมและพัฒนำอำจำรย์ในกำรใช้งำนระบบ e Mooc      

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรที่มปีระสิทธภิำพ 

1.โครงกำร Happy Workplace      



23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสงูข้ึน      

3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร      

4.โครงกำรศึกษำดูงำน      

5.โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้(KM)      

6.โครงกำรอบรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (EdPEx)      

รวมงบประมำณ 66,049,000 58,900,000 25,828,000 2,500,000 2,500,000 
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                                                           ส่วนที่ 3 

                                                         ภำคผนวก 

                                      วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

 

 

                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง
(Strength)

1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง

2.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เครือข่ำยและกำรสื่อสำร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น
เอง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย

4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร

จุดอ่อน 
(Weakness)

1.บุคลำกรไม่สำมำรถท ำงำน
แทนกันได้เนื่องจำกไม่มีคู่มือ
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ี
ชัดเจน

2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำม
กระตือรือร้น

3.ขำดกิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ร่วมกัน

โอกำส
(Opportunity)

1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำส
ให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ 

2.มีควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย

3.ควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนกั
สูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำ
ระบบและ
พัฒนำตนเอง

อุปสรรค
(Threat)
1.งบประมำณสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ 

2.อำชญำกรรมทำง
คอมพิวเตอร์มีรูปแบบท่ีมีภัย
คุกคำมมำกขึ้น
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                       ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ    

                                            ปีงบประมำณ 2566-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม

จุดอ่อน จดุแข็ง โอกำส อุปสรรค

ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ 

โครงกำร 

ทิศทำงกำรพัฒนำ

วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ พันธกิจ



27 

 

 

ฆะพ ำฟ 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นองค์กร
สำรสนเทศท่ีทันสมัย (เป็นมหำวทิยำลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชนจ์ำกสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและเพ่ือกำร
ตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566) 

มุมมองด้ำนกระบวนกำร  

มุมมองดำ้นกำรเรียนรูแ้ละ

กำรพัฒนำ  

COMPUTER 

CENTER STRATEGY 

MAP 

มุมมองด้ำนกำรเงิน  

 

วัตถุประสงค์ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

มุมมองด้ำนลกูค้ำ  

 

เพิ่มรำยได้จำกบริกำร

วิชำกำร 

สร้ำงควำมประทับใจให้กับ

ลูกค้ำ 

รักษำลูกค้ำเก่ำ เพ่ิมลูกค้ำใหม่ 

กำรให้บริกำร

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัย 

พัฒนำระบบเครือข่ำย

ให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้

งำน ปลอดภัย 

รวดเร็วและมั่นคง 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 

ครอบคลุมทุกพันธกิจ

และสำมำรถเชื่อมโยงกัน

ได้รองรับกำรใช้งำน

หลำกหลำยแพลตฟอร์ม 

มีศูนย์ส ำรองข้อมูลและมี

แผนควำมมั่นคงปลอดภยั

ระบบสำรสนเทศ 

เพ่ิมควำมรู้ทักษะใน

กำรท ำงำน 

สร้ำงจิตให้พร้อม

บริกำรพร้อมหลัก

จริยธรรม 

มีระบบประกัน

คุณภำพและ

สนับสนุนกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สร้ำงบรรยำกำศ/

แรงจูงใจสนับสนุนกำร

ท ำผลงำนทำงวิชำกำร 

 

Strategy Map 
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