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ค าน า 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีงบประมำณ 2561-2564  จัดท ำขึ้นเพื่อรองรับ
นโยบำยและแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยแปลงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยทักษิณ 
พ.ศ.2561- 2580 ในด้ำนควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ทั้ง 5 ประเด็นไปสู่กำรวำงแผนเพ่ือกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ในปีงบประมำณ 2561-2564  เพ่ือขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยทักษิณเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด
และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-
2567 เอกสำรดังกล่ำวประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำน ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ 2561-2564 ส่วนที่ 3 วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับดังกล่ำว จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
       

 

                                                                                            ส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยทักษิณ 
                                                                                                 กันยำยน 2562 
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                                            ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน 

ลักษณะองค์กร 

                   ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย โดยมีภำรกิจด้ำนงำนบริกำรที่สำมำรถน ำพำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ในเรื่องสำรสนเทศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2528 มีล ำดับของชื่อส่วนงำนจำก “ศูนย์บริกำรกำรศึกษำและ

ประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลำ” “ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว สงขลำ” 

“ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว ภำคใต้” อำคำรวิทยำเขตสงขลำก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนำคม 2538 และเปิดใช้

งำนในปีเดียวกัน เมื่อมหำวิทยำลัยได้ยกวิทยฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยทักษิณ จึงได้ก ำหนดให้ส ำนักคอมพิวเตอร์

เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยทักษิณ มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และขยำยกำรให้บริกำรที่วิทยำเขตพัทลุง

ในปี พ.ศ. 2547 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตสงขลา : 140 หมูที ่4 ถนนกำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตพัทลุง : 222 หมู่ที ่2 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. (1) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- บริกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบงำนของมหำวิทยำลัย 
- บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรที่เชื่อมโยงและครอบคลุมวิทยำเขตสงขลำและพัทลุง 
- บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรเรียนรำยวิชำปฏิบัติกำร และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บริกำรฝึกอบรมทำงคอมพิวเตอร์ ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำอุปกรณ์ไอที 
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1ก. (2) ลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 

ตำรำง OP-1ก. (2-1) ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กร 

 

วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสูกำร เป็นองค์กร
สำรสนเทศท่ีทันสมยั (องค์กรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร) 

 
 

พันธกิจ  1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรยีนกำรสอนและกำรบรหิำรงำนของมหำวิทยำลัย 
 2. ใหบริกำรระบบเครือขำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
 3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลำกร มหำวิทยำลยัทักษิณ 
 4. ใหบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัยและกำรบริหำรงำน ภำยใน  
 5. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่สังคม 

ค่านิยม  iSmart ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 i = Innovation มีนวัตกรรมทำงด้ำนไอที 
 S = Service Mind มีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร 
 m = Mastery มีควำมเป็นมืออำชีพ 
 a = Accountability มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 
 r = Relationship มีน้ำใจ เปิดกว้ำงเป็นพี่เป็นน้อง 

 t = Teamwork ท ำงำนเป็นทีม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

 มีองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถประยุกต์ใช้และสำมำรถถ่ำยทอด      
สู่ชุมชนได้อย่ำง 

 เหมำะสม  

1ก. (3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
ส ำนักคอมพิวเตอร์มีบุคลำกรทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นผู้บริหำร 3 คน นักวิชำชีพ/นักวิชำกำร 28 คน เจ้ำหน้ำที่ 
สนับสนุน 11 คน ดังแสดงในตำรำง OP 1ก. (3-1) 

ตำรำง OP 1ก. (3-1) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงำน 

ข้อมูลบุคลากร 
รวมทั้งสิ้น (42 คน) 

จ านวน ร้อยละ  
ประเภทบุคลากร    

ผู้บริหำร 3 7.14  
นักวิชำกำร/นักวิชำชีพ 28 66.67  
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน 8 19.05  
ลูกจ้ำงชั่วครำว 3 7.14  

วุฒิการศึกษา    
ปริญญำโท 19 45.24  
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ปริญญำตรี 22 52.38  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1 2.38  

ต าแหน่งวิชาการ (40 คน)    
ช ำนำญกำร 4 10.00  
ปฏิบัติกำร 36 90.00  

 

 
ตำรำง OP-1ก. (3-2) ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนผูกพันต่อกำรบรรลุพันธกิจองค์กร 

ล าดับที่ ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร 

1 ผู้บริหำรและวัฒนธรรมภำยในองค์กร  

2 กำรได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

3 ควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรในส ำนักคอมพิวเตอร์ 

 

1ก. (4) งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตำรำง OP 1ก. (4-1) งบประมำณ อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ด้าน ข้อมูล 
อำคำรสถำนที่ - วิทยำเขตสงขลำ: ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องกำร

เรียนกำรสอนทำงไกลควำมจุ 150 ที่นั่ง ห้องระบบเครือข่ำยและศูนย์ข้อมูลที่มีระบบ
รักษำควำมปลอดภัย ห้องประชุมทำงไกล 20 ที่นั่ง 

- วิทยำเขตพัทลุง: ห้องเรียนบรรยำยควำมจุ 100 และ 200 ที่นั่ง ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
ห้องระบบเครือข่ำยและศูนย์ข้อมูลที่มีควำมปลอดภัย ห้องประชุมทำงไกล 15 ที่นั่ง  
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

เทคโนโลยี - คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เช่น Web Server, LDAP Directory Server, DNS Server, 
DHCP and WINS Server, Network Monitoring Server, TSU Learing Server, 
Mail Server 

- ระบบเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงและเครือข่ำยไร้สำย อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระบบ
โทรศัพท์แบบ VoIP 

- ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ระบบ
สำรสนเทศส ำนักคอมพิวเตอร์ ระบบบริหำรสิทธิ์กำรใช้งำนเครือข่ำย  

- ระบบป้องกันและก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 

- ช่องทำงเผยแพร่บริกำร http://www.cc.tsu.ac.th, Call center 1555 (พท) 4555 
(สข) 

http://www.cc.tsu.ac.th/
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ด้าน ข้อมูล 
อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่ำ 987 เครื่อง  

- เครื่องพิมพ์ส ำหรับให้บริกำรนิสิต 4 เครื่อง 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1ข. (1) โครงสร้างขององค์กร 
แผนภำพ OP-1ข. (1-2) โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart) 
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แผนยุทธศาสตร์ ICT ม.ทักษิณ 10 ปี 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาม.ทักษิณ 20 ปี 

ความท้าทาย 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิต

บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเปน็ฐาน 

แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ 4 ปี 

 

               แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธส์น.คอมพิวเตอร์ ปี 61-64 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาม.ทักษิณ ปี 61-80 และแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ม.ทักษิณ ปี 58-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความท้าทาย 2 ความเข้มแข็งด้านการ

วิจัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

สังคม  

ความท้าทาย 3  ความเข้มแข็ง ด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา 

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพ่ือการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความท้าทาย 5 ความมั่นคงทางการเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทีให้มี

ควำมทันสมัยและมั่นคงปลอดภัยที่ได้

มำตรฐำนสำกลสำมำรถใช้งำนไดท้ั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำสำรสนเทศมหำวิทยำลยัที่มี

ควำมมั่นคงปลอดภัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย

อิเล็กทรอนิกส ์

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีทันสมยั

เพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำนิสิต บุคลำกร บุคคลทั่วไปให้

มีทักษะด้ำนสำรสนเทศ ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์  รวมถึง

บุคลำกรไอซีทีตำมมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและประยกุต์ไอซีทีเพื่อกำร

พัฒนำท่ีค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวทิยาลัยให้มีประสิทธิภ าพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อก ารบริหารและการจดัการมหาวิทยาลัยทักษิณให้มี

ประสิทธภิาพ สามารถรองรบัแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักฯ ให้มปีระสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจดัการมหาวิทยาลัยทักษิณให้มี

ประสิทธภิาพ สามารถรองรบัแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักฯ ให้มปีระสิทธภิาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักฯ ให้มปีระสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 
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 ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC1 ร้อยละของเวลำทีส่ำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีเสถียรภำพ 

CC2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 

CC3 กำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยทั้งแบบมีสำยและไร้สำย 

CC4  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้บริกำรพ้ืนที Smart Learning  ส ำหรับนิสิต   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยทักษิณให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยงกัน 

CC6 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC7 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ MOOC  

CC8 จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่พัฒนำบนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC9 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและกู้คืนระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์  

ให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC10 จ ำนวนบุคลำกรด้ำน ICT ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่หมำะสมกับควำมต้องกำรของ  

           มหำวิทยำลัย 

CC11 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 

CC12 ร้อยละจ ำนวนนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณที่สอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับ  

           จ ำนวนผู้สมัครที่ผ่ำนกำรอบรม) 

CC13 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  

           (EdPEx) 

CC14 จ ำนวนบุคคลทั่วไปที่ใช้บริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำน ICT มำบูรณำกำรกับกำร 

           ปฏิบัติงำนในเชิงประจักษ์ 

CC15 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
CC16   ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรโครงกำรวิชำกำร 

CC17   ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

                                                        แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

ประเด็นความท้าทาย-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 1.มีโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรก์ำรสื่อสำรและโทรคมนำคมที่ทันสมัยและสำมำรถเข้ำถึงระบบเครอืข่ำยได้อย่ำงท่ัวถึง รวดเร็วและมีเสถียรภำพ   

 2.มีแหล่งเรียนรู้ด้ำน ICT ส ำหรับนิสิตที่ทันสมยัและมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลยัได้อย่ำงมเีสถียรภำพ 
 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ 

97 

ร้อยละ 

99 

1.พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน ด้ำน

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำร

สื่อสำรและโทรคมนำคมที่ทันสมัยให้

สำมำรถครอบคลุมพื้นท่ีให้บริกำรได้

อย่ำงทั่วถึงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 

 

1.โครงกำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรระบบ

เครือข่ำยแบบมสีำยและไรส้ำย 

2.โครงกำร ICT Help Care 

 

 

CC2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

82 

ร้อยละ 

85 

CC3  กำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรระบบเครือข่ำย

มหำวิทยำลยัทั้งแบบมีสำยและไรส้ำย 

ร้อยละ 

80 

1.5 ล้ำน 

ร้อยละ 

90 

3 แสน 

ร้อยละ 

92 

2 แสน 

  - 

CC4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้บริกำรพื้นที 

Smart Learning  ส ำหรับนสิิต   
- ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

82 

ร้อยละ 

85 

2.พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน ICT 

ส ำหรับนสิิต ที่มีประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Smart Learning 

ส ำหรับนสิิต  
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ประเด็นความท้าทาย-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ความท้าทาย 3 ความเป็นนานาชาติ, ความท้าทาย 4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

เป้าประสงค์  1.มีระบบสำรสนเทศกลำงเพื่อกำรบริหำรและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและสำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที่    

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศท่ีมีกำรเช่ือมโยงกัน (13 ระบบ)  

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

96 

ร้อยละ 

100 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและบริกำรให้มี

ประสิทธิภำพและทันสมัยและ

สำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

 

1 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศท่ีมีกำรเช่ือมโยงกัน 

1 ระบบทะเบียน ระยะที่ 3 

2  ระบบบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำ

มหำวิทยำลยัออนไลน์(U Plan) 

3 ระบบกำรเงิน(ทะเบยีนนิสติ) 

4 ระบบประเมินผลปฏิบัติงำนออนไลน์(e-

TOR) ระยะที่ 2 

CC6 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ

มหำวิทยำลยั   

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

82 

 ร้อยละ 

  85 
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5   ระบบแอพลิเคชันบนโทรศัพทม์ือถือ 

6 ระบบประเมินกำรเรียนกำรสอน 

7 ระบบลงทะเบยีนปริญญำบัตร 

8 ระบบเว็บไซต์งำนพัสด ุ

9 ระบบ Single Sign On ระยะที ่2 

10 ระบบบันทึกลำยนิ้วมือ (หอพักนิสิต, 

บุคลำกร) 

11 กำรพัฒนำระบบ TSU MOOC (ระบบ

ใหม่) 

12 ระบบฐำนข้อมูลศูนย์กำรเรียนรู้ทำงกำร

พยำบำล NLRC 

13 ระบบสำรสนเทศในกำรรวบรวมองค์

ควำมรู้ทำงภูมิปญัญำ 
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ประเด็นความท้าทาย-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ความท้าทาย 4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  1. มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมยัเพื่อให้นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไปสำมำรถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  2. มีระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรวจิัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมและสำกล 

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC7.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ 
MOOC 
 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ

82 

ร้อยละ 

85 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำร

เรียนกำรสอนที่ทันสมยัเพื่อให้นิสติ 

บุคลำกรและบุคคลทั่วไปสำมำรถ

เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำสื่อต้นแบบเพื่อกำรเรยีนรู้

บนระบบ TSU MOOC 

 
CC8.จ ำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ที่พัฒนำบนระบบ TSU 

MOOC (Massive Open Online Course ) 

    37 

  หน่วย 

42 

หน่วย 

48.5 

 หน่วย 

50 

หน่วย 
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ประเด็นความท้าทาย-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ความท้าทาย 4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เป้าประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์ทีม่ีควำมปลอดภัยและถูกต้องตำมกฏหมำย  2. มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัข้อมูลและกู้คืนระบบ 

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC9  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกู้คืนระบบ 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

70 

ร้อยละ 

72 

ร้อยละ 

75 

1.พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำน

ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทีม่ี

ควำมปลอดภัยและถูกต้องตำม 

กฎหมำย 

 2.พัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ 

1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคภีัย  

2.โครงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมลู 

และกู้คืนระบบ (Backup and Recovery 

Site) 
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ประเด็นความท้าทาย-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ    ความท้าทาย 5 ความมั่นคงทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ใหม้ีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์  1.บุคลำกรด้ำนไอซทีีมีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย 2.มีระบบบริหำรจัดกำรและทรัพยำกรมนุษย์ที่มี

ประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลยัแห่งควำมสุข  3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวดัทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนำระบบบริหำรจดักำรตำมเกณฑ์คุณภำพ

ระดับสำกล 5.พัฒนำบุคคลทั่วไปให้มีควำมรูด้้ำน ICT และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ   6.พัฒนำบุคลำกรเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน   7.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและ

บุคคลทั่วไปใหม้ีควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  8. มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ    

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 
CC10 จ ำนวนบุคลำกรดำ้น ICT ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย 

1 

คน 

2 

คน 

3 

คน 

4 

คน 

1.พัฒนำบุคลำกรดำ้น ICT ให้มีควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่หมำะสมกับควำม

ต้องกำรของมหำวิทยำลัย 

1.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ICT 

ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

CC11.ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 3.25 3.25 3.25 3.25 2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

มนุษย์ท่ีสู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสขุ 

1.โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข 

Happy Workplace 

CC12.ร้อยละจ ำนวนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณที่สอบผ่ำน

กำรวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจ ำนวนผู้สมัครที่

ผ่ำนกำรอบรม) 

ร้อยละ 

80 

 

ร้อยละ 

80 

 

ร้อยละ 

82 

 

ร้อยละ 

85 

 

3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวดัทกัษะด้ำน

คอมพิวเตอร ์

1.โครงกำรติวนีเ้พื่อน้อง 
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CC13.ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนองค์กรตำมแนวทำง
เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

ระดับ  

3 

ระดับ  

3 

ระดับ 

3  

 

ระดับ  

  4 

4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ

ระดับส่วนงำนตำมเกณฑค์ุณภำพระดับ

สำกล 

1.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำม

เกณฑ์คณุภำพระดบัสำกล (EdPEx) 

CC14 จ ำนวนบุคคลทั่วไปท่ีใช้บรกิำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร
และสำมำรถน ำควำมรูด้้ำน ICT มำบูรณำกำรกับกำร
ปฏิบัติงำนในเชิงประจักษ ์

3 

คน 

5 

คน 

8 

คน 

10 

คน 

5.พัฒนำบุคคลทั่วไปให้มีควำมรูด้ำ้น ICT 

และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบตังิำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับบุคคล

ทั่วไป 

CC15 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึ้น ร้อยละ

3 

(1 คน) 

ร้อยละ 

3 

(1 คน) 

ร้อยละ 

5 

(2 คน) 

ร้อยละ 

5 

(2 คน) 

6.สนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งที่

สูงขึ้น 

1.โครงกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

CC16  ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรโครงกำร
วิชำกำร 
-นิสิต 
-บุคลำกร 
-บุคคลทั่วไป 

- ร้อยละ 

80 

80 

80 

ร้อยละ 

82 

82 

82 

ร้อยละ 

85 

85 

85 

 

7.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 

ให้มีควำมรูด้้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนิสติ 

2.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับ

บุคลำกร 

3.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับ

บุคคลทั่วไป 

CC17.ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 

3 

ร้อยละ 

4 

ร้อยละ  

5 

ร้อยละ 

6 

8.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณที่

มีประสิทธิภำพ    
1.โครงกำรบริหำรจดักำร

งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
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                                                           ส่วนที่ 3 

                                                         ภาคผนวก 

                                      วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ศักยภาพภายในที่เป็นจุดแข็ง(Strength) 

1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง 

2.มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย 

4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

ศักยภาพภายในที่เป็นจุดอ่อน(Weakness) 

1.บุคลำกรไม่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้เนื่องจำกไม่มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น 

3.ขำดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน 

 ศักยภาพภายนอกทีเ่ป็นโอกาส(Opportunity) 

1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำสให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

2.มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯสูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและพัฒนำตนเอง 

ศักยภาพภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรค(Threat) 

1.งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ  

2.อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคำมมำกข้ึน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ปีงบประมาณ 2561-2564 
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วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กร
สารสนเทศที่ทันสมัย 
 

มุมมองด้านกระบวนการ 

(Internal Process Perspective) 

มุมมองด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนา (Learning and Growth 

Perspective) 

COMPUTER CENTER 

STRATEGY MAP 

มุมมองด้านการเงิน 

(Financial Perspective) 

วัตถุประสงค ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

มุมมองด้านลูกค้า  

(Customer Perspective) 

เพ่ิมรายได้จากบริการวิชาการ 

สร้างความประทับใจให้กับ

ลูกค้า 

รักษาลูกค้าเก่า เพ่ิมลูกค้าใหม่ 

การให้บริการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

พัฒนาระบบเครือข่ายให้

ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ปลอดภัย 

รวดเร็วและมั่นคง 

พัฒนาระบบฯ ครอบคลุมทุกพันธกิจ

และ สามารถเชื่อมโยงกนัได้  รองรับ

การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

มีศูนย์ส ารองข้อมูลและมีแผนความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

เพ่ิมความรู้ทักษะในการท างาน สร้างจิตให้พร้อมบริการพร้อม

หลักจริยธรรม 

มีระบบประกันคุณภาพและสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สร้างบรรยากาศ/แรงจูงใจสนับสนุน

การท าผลงานทางวิชาการ 
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