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แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีงบประมำณ 2565-2568  จัดท ำขึ้นเพื่อรองรับ
นโยบำยและแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยเฉพำะกำรสนับสนุนเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2563- 2567 ในด้ำน O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน  ไปสู่
กำรวำงแผนเพื่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ในปีงบประมำณ 2565-2568  เพื่อขับเคลื่อนให้
มหำวิทยำลัยทักษิณเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (Digital 
Transformation Plan) พ.ศ. 2565-2568 เอกสำรดังกล่ำวประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของ
หน่วยงำน ส่วนที่  2 แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ปี งบประมำณ 2565-2568 ส่วนที่  3 วิเครำะห์
สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับดังกล่ำว จะเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ต่อไป  
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     ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงำน  
ลักษณะองค์กร  
 ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
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 ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหน่ึงในมหำวิทยำลัยทักษิณ มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และขยำยกำร 
ให้บริกำรที่วิทยำเขตพัทลุงในปี พ.ศ. 2547  

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

 
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงำนอื่นที่มีหน้ำที่ส นับสนุนระบบงำนของมหำวิทยำลัย ผลิตภัณฑ์ของ

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีเพียงประเภทเดียวคือ งำนบริกำร  
ประเภทของงำนบริกำร ควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุ
ระบบงำนของมหำวิทยำลัย  

- ระบบสำรสนเทศท ำงำนได้ตำมควำม
ต้องกำรของส่วนงำน โดยข้อมูลมีควำม
เชื่อมโยงกันกับฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัย 

- มห ำ วิ ท ยำลัยมี ระบบสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผูบ้รหิำร  

- ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมกับบุคลำกรในงำน
พัฒนำระบบสำรสนเทศจดัท ำแผนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศตำมภำระงำนที่ได้รับ
มอบหมำย  

- กำรติดตำมงำนรำยไตรมำศ และมีกำร
น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำร่วมกับส่วนงำนที่
ร้องขอ  

- กำรส่งมอบตำมระยะเวลำตำมแผน  
- กำรมีส่วนร่วมกับคู่ควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
- ดูแลโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรโทร 
คมนำคมที่เชื่อมโยงกันทั้งวิทยำเขต
สงขลำและพัทลุง  

- ทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ 

- เครือข่ำยสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
เสถียรภำพ 

- ผู้อ ำนวยกำรฯ มอบหมำยหัวหน้ำงำน
เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ำร ว จควำ มครอบคลุม 
ควำมเร็วและควำมเสถียรของเครือข่ำย 
(มีสำย/ไร้สำย) ภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือ
เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะก อ บ ก ำร เ สนอขอ
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย  

- ก ำ ร บ ำรุง รัก ษำอุปก รณ์และระบบ
สำรสนเทศให้มีควำมม่ันคงปลอดภยั  

- กำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย Uninet 
และเครือข่ำยส ำรองของ TOT, CAT, 
AIS, TRUE 
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ประเภทของงำนบริกำร ควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ กลไกกำรส่งมอบ 
- จั ดห ำซ อฟต์ แวร์ และสนับสนุน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม
ออนไลน์ 

- มหำวิทยำลัยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในกำร
เรียนกำรสอน และกำรวิจยั  

- อำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถใช้งำน
ระบบกำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม
ออนไลน์ได้จำกทุกพ้ืนที่ 

- กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปเีพ่ือ
จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ืองำนกำรเรยีน
กำรสอนและงำนวิจัย 

- กำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ 
เครือข่ำยและบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกรรมออนไลน ์ 

- พัฒนำทักษะทำงดิจิทัลให้แก่นิสิต
และบุคลำกรของมหำวิทยำลยัทกัษณิ 
รวมถึงบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกร
จำกหน่วยงำนภำยนอก 

- นิสิตและบุคลำกรสอบผ่ำนกำรสอบวัด
ทักษะทำงดิจิทัล 

- นิสิต บุคลำกร และบุคคลจำกหน่วยงำน
ภำยนอก สำมำรถน ำทักษะทำงดิจิทัลไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

- กำรอบรมเนื้อหำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสอบวัดทักษะดิจิทัลโดยกลุ่มภำรกิจ
บริกำรและพัฒนำสือ่กำรเรียนกำรสอน 

- กำรอบรมทักษะดิจิทัลตำมที่ส่วนงำนรอ้ง
ขอ และให้ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์ 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่ มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและใช้
งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติกำรมี
จ ำนวนที่เพียงพอและทันสมัย มีโปรแกรมที่
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำคปฏบิัติ และ
เพ่ือกำรค้นคว้ำดว้ยตนเอง  

ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมกับคณะท ำงำนส ำรวจ
คว ำ มต้ อ งก ำ ร ใน ก ำ ร จั ด ห ำ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำร
ประชุมกรรมกำรตรวจรบัทกุรอบเวลำ 

- บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไอทีของส่วนงำนอื่นภำยใน
มหำวิทยำลัยใหส้ำมำรถใช้งำนได้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ของมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

กำรแจ้งซ่อมผ่ำนทำง Call Center  ระบบ
แจ้งซ่อม หรือช่องทำงอื่น ๆ  โดยเจ้ำหนำ้ทีท่ี่
เกี่ยวข้องจะท ำกำรตรวจสอบ แก้ไข ปัญหำ 
และบันทึกข้อมูลกำรบ ำรงุรักษำ 

 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 

วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและน ำมหำวิทยำลัยไปสู่กำร
เป็นองค์กรสำรสนเทศที่ทันสมัย (เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลที่ใชป้ระโยชน์จำกสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566) 

ตัววัดวิสัยทัศน์ 
 มีระบบสารสนเทศทีม่ ัน่คงปลอดภัยและเชื่อมโยงกันทุกระบบ (Big Data) 

 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ใ นการลด
กระดาษและภาวะโลกร้อน (จ านวนงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสาร 25 ล้านบาท) 

 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบการเ รียนรู้ทุกที่ทุกเ วลา 
(Ubiquitous Learning ) (จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การเรยีนรู้ TSU MOOC 2,500 คน) 

พันธกิจ   1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย  
2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่นิสิตและบุคลำกร มหำวิทยำลัย

ทักษิณ และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. ให้บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย

และกำรบริหำรงำน ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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ค่ำนิยม iSmart 
 

Innovation       มีนวัตกรรมทำงด้ำนไอที   
Service Mind    มีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร   
Mastery           มีควำมเป็นมืออำชีพ     
Accountability    มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต   
Relationship       มีน้ ำใจเปิดกว้ำง เป็นพี่เป็นน้อง   
Teamwork         ท ำงำนเป็นทีม  

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

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

ลักษณะงำนของบุคลำกร (38 คน) 
งำนบริหำร 1 2.63 
งำนส ำนักงำน 5 13.16 
งำนบริกำร 29 76.32 
งำนอื่น 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 ำแหน่งที่สงูขึ้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1 คน 
 
 
(4) สินทรัพย์ (อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส ำคัญ)  

ประเภทสินทรพัย ์ รำยละเอียด 
อำคำรสถำนที ่ - ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัยควำมจ ุ30 ที่นัง่ หอ้งปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์จ ำนวน 50 เครื่อง 5 ห้อง  จ ำนวน 80 

เครื่อง 2 ห้อง หอ้งกำรเรียนกำรสอนทำงไกลควำมจุ 150 ที่นัง่ (สงขลำ) ห้องระบบเครอืข่ำยและศูนยข์้อมูล
ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภยั ห้องประชุมทำงไกล 15-20 ที่นั่ง 2 ห้อง 

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

- คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับจัดเก็บสำรสนเทศ (ระบบส ำรองขอ้มูล – สงขลำ) 
- คอมพิวเตอร์และฮำรด์แวร ์ส ำหรบัจดัเกบ็ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ 
- ระบบเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงและเครอืข่ำยไร้สำย อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP  
- ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเรยีนกำรสอน ระบบสำรสนเทศส ำนกั

คอมพิวเตอร์ ระบบบริหำรสทิธิ์กำรใชง้ำนเครอืข่ำย ระบบปอ้งกันและก ำจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Windows, Microsoft Office, SPSS, Cisco WebEx Meeting 
- ช่องทำงเผยแพร่บริกำร http://www.cc.tsu.ac.th, FB Page: @Computer Center TSU 
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ประเภทสินทรพัย ์ รำยละเอียด 
- Call center 1555 (พัทลุง) 4555 (สงขลำ) 

อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่ำ 987 เครื่อง กระจำยในห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอรท์ั้งสองวิทยำเขต 
 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อก ำหนด

และข้อบังคับด้ำนต่ำง ๆ  
เนื้อหำ สำระส ำคัญของกฎหมำย 

1 . ด้ ำ นชี วอ นำมั ยและควำม
ปลอดภัย 

- พระรำชบัญญัติควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัยและสภำแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำรท ำงำน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและ

สิทธิประโยชน์ของผูป้ฏบิัติงำนในมหำวิทยำลยั พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 พ.ศ. 
2560  

- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรกำรป้องกันควำมเสีย่ง
จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส ำหรบัสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2. ด้ำนบริหำรกำรเงิน - ระเบียบมหำวิทยำลัยทกัษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ มหำวิทยำลยัทกัษิณ พ.ศ.2551  
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนกำรเงินและทรพัย์สนิ พ.ศ.2561 
- ระเบียบมหำวิทยำลัยทกัษิณ ว่ำด้วยเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2550  
- ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเงินและทรพัย์สนิ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
- ระเบียบมหำวิทยำลัยทกัษิณ ว่ำด้วยกำรให้บรกิำรวิชำกำร พ.ศ. 2559 
- ข้อบังคับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยทกัษิณ 

3. ด้ำนกำรบริหำรบคุคล - พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2552  
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2557 ว่ำ

ด้วยจรรยำบรรณของผู้ปฏบิัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
4. กำรบริหำรจดักำร - พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทกัษิณ พ.ศ.2561  

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำดว้ยกำรจดัระบบบรหิำรงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557  
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรศึกษำปริญญำตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 ข้อ 35.2.7 

- มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
5. ด้ำนคอมพิวเตอร์ - พระรำชบัญญัติว่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2560  

- นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมม่ันคงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2562 

- พระรำชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
                       
 
 
 
 
 
 
 
      
                          โครงสร้ำงองค์กรและกำรก ำกับดูแลของส่วนงำน 
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     แผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61- 70 

 

แผนกลยุทธ์ ม.ทักษิณ ปี 63-67 

O5  พัฒนาระบบบรหิารจดัการสู่ความเปน็เลิศและยั่งยนื     

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์  ปี 65-68 

 1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทใีหม้ีควำมทนัสมัยและมีควำม
มั่นคงปลอดภัยท ีส่ำมำรถใช้งำนไดท้ ัว่ถึง 
 

ใช้งำนได้อย่ำงทั่วถึง 2.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำร (MIS) 
มหำวิทยำลัยท ีม่ีควำมมั่นคงปลอดภัยสู่กำรเป ็นมหำวิทยำลยั
ดิจิท ัล (Digital University) 

ปลอดภัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทลั (Digital 
University) 

สำมำรถรองรับ 

แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนทีส่ำมำรถรองรับ 
แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 

3.พัฒนำระบบสำรสนเทศทีท่ันสมัยเพื่อกำรศึกษำ วิจัย 
บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรจัด
กำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

ศิลปวัฒนธรรมและกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

5.พัฒนำและประยุกต์ไอซีทีเพื่อกำรพฒันำมหำวิทยำลัยที่
ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ 

4.พัฒนำนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประยุกต์ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีวิจำรณญำณ รวมถึงพัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 

ประยุกต์ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีวิจำรณญำณ รวมถึง
พัฒนำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทันสมัย 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital 

University 

5.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและระบบคุณภำพ
ระดับมหำวิทยำลัยและระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์
คุณภำพระดับ 

5.2 พัฒนำระบบบรหิำรและทรพัยำกรมนุษย์ท ีม่ี
ประสิทธิภำพ สู่มหำวิทยำลยัแห ่งควำมสขุ และมี
วัฒนธรรมองค์กรท ีเ่ขม้แข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธภิำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรและ
กำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับ 
แอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรศึกษำวจิัย
บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   พัฒนำระบบควำมปลอดภยัและบรหิำรควำมเสี่ยงของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   พัฒนำทรัพยำกรมนุษยด้์ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรศึกษำ วิจัย 
บริกำรวิชำกำร 
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ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2568 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวทิยำลัยทักษิณใหม้ีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอรห์ลกัของมหำวทิยำลัยได้อย่ำงมีเสถยีรภำพ 
CC2 ร้อยละกำรขยำยพ้ืนทีใ่ห้บริกำรระบบเครือขำ่ยมหำวิทยำลยัทัง้แบบมีสำยและไร้สำย  
CC3 ร้อยละกำรขยำยพ้ืนทีใ่ห้บริกำร  Co-Working Space 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มปีระสิทธิภำพ สำมำรถ
รองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

ตัวช้ีวัดหลัก 
CC4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบสำรสนเทศทีมี่กำรเชือ่มโยงกัน 
CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่
CC6 จ ำนวนงบประมำณทีส่ำมำรถลดกระดำษได้จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
CC7 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ Digital Transcript 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC8 จ ำนวนหน่วยกำรเรยีนรู้ทีพั่ฒนำบนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course ) 
CC9 จ ำนวนผู้เรียนผำ่นเกณฑ์ของหนว่ย กำรเรียนรูบ้นระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ TSU MOOC 
CC10 จ ำนวนบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำเรยีนรู้บนระบบ TSU MOOC 
CC11 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรพัฒนำระบบจัดสอบออนไลน์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวทิยำลัยทักษิณ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC12  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรกัษำควำมม่ันคงปลอดภยัระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศ  
CC13 ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรส ำรองขอ้มูลและกู้คืนระบบสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพวิเตอร์ให้มปีระสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC14  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2565-2568 
CC15  ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 
CC16  ร้อยละจ ำนวนนสิิต มหำวิทยำลัยทักษิณทีส่อบผ่ำนกำรวดัทักษะด้ำนคอมพิวเตอร ์(เทียบกบัจ ำนวนผู้สมัครที่ผำ่นกำรอบรม) 
CC17  ระดับควำมส ำเรจ็กำรด ำเนนิงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนนิงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
CC18  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนปฏบิตัิกำรประจ ำปสี ำนักคอมพิวเตอร ์
CC19  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจดัหำรำยได้ส ำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร) 
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                                                        แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2568 

ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวช้ีวดัหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยี 

 

สำรสนเทศ 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวทิยำลัยทักษิณใหม้ีประสิทธิภำพ  

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์กำรส่ือสำรและโทรคมนำคมทีท่ันสมยัและสำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว
และมีเสถียรภำพ   2.มีแหล่งเรียนรูด้้ำน ICT ส ำหรับนสิิตที่ทันสมยัและมปีระสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณ กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์หลักของมหำวทิยำลัยได้อย่ำงมีเสถยีรภำพ 
 
CC2 ร้อยละของจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลยั
ที่เพ่ิมขึ้นทั้งแบบมีสำยและไร้สำย (เพ่ิมขึ้นจำกเดิม) 

CC3  ร้อยละกำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำร  Co-Working 
Space 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
- 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
95 

1.พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน ด้ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำร
สื่อสำรและโทรคมนำคมทีท่ันสมัยให้
สำมำรถครอบคลมุพ้ืนที่ให้บริกำรได้
อย่ำงทั่วถึงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 
2.บริหำรจดักำรระบบศูนย์ขอ้มูล 
(Data Center) 
 

1.โครงกำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
แบบมีสำยและไร้สำย 
2.โครงกำรพัฒนำ Data Center 
3.โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้
มีควำมม่ันคงปลอดภัย 
4.โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ Co-Working Space  
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและย่ังยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้รองรับกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคล่ือนที  กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนออนไลน์  (e-Performance )  (e-Finance) 5.3.4 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถเชื่อมโยงกันได้ 

 - e- Performance 

 - e- Finance 

แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคล่ือนที 

ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบสำรสนเทศกลำงเพื่อกำรบริหำรและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและสำมำรถเชื่อมโยงกันได้    2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ
แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคล่ือนที่   3.กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ลดกระดำษ และลดคำร์บอนในอำกำศ 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศที่มีกำรเช่ือมโยงกัน  
 
CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศบน
อุปกรณ์เคล่ือนที่ 
 
CC6 จ ำนวนงบประมำณที่สำมำรถลดกระดำษได้จำกกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ 
 
CC7 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ Digital Transcript 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ  
95 

16 ล้ำน 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
98 

17 ล้ำน 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

18ล้ำน 
 

ร้อยละ  
  100 

ร้อยละ 
100. 

- 
 

20 ล้ำน 

 
- 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัยและ
สำมำรถเช่ือมโยงกันได้ 
2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ 
แอพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

3. สนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัย
สีเขียว (Green University) ลด
กระดำษ และลดคำร์บอนใน
อำกำศ 
4.พัฒนำระบบให้สำมำรถยืนยัน
ตัวตนเพ่ือให้มีควำมปลอดภัยใน
กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
digital Transcript 

1.โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่มี
กำรเช่ือมโยงข้อมูลกันของมหำวิทยำลัย 
2.โครงกำรพัฒนำแอพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 
3.โครงกำรลดกระดำษจำกกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ 
4.โครงกำรจัดท ำ Digital Transcript เพ่ือควำม
สะดวก ปลอดภัย มิติใหม่ของกำรศึกษำไทย 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและย่ังยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University 

5.3.5 กำรทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)   5.3.6 พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีสน ับสน ุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Non-degree/Pre-degree 

ระดับหน ่วยงำน  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำน ุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

เป้ำประสงค์  1. มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยเพื่อให้น ิสิต บุคลำกรและบุคคลท่ัวไปสำมำรถเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  2. 

มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำน ุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่ส ังคมและสำกล  

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC8.จ านวนหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาบนระบบ TSU 

MOOC (Massive Open Online Course ) 

 

60 65 70 75 1.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียนการ

สอนที่ทันสมัยเพ่ือให้นิสิต บุคลากรและ

บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือใช้ส าหรับวัด

ทักษะด้านต่างๆตามความจ าเป็นของ

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบคลังข้อมูลวิดีโอเพ่ือการเรียน

การสอนออนไลน์(Video on Demands) 

1.โครงการพัฒนาส่ือต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้บน

ระบบ TSU MOOC 

2. การพัฒนาระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่) 

3.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและระบบจัด

สอบออนไลน์     

4.โครงการพัฒนาระบบเคร่ืองแม่ข่ายบริการ Live 

Streaming  

CC9 จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ของหน่วย การเรียนรู้บน

ระบบการเรียนการสอนแบบ TSU MOOC 

 3000 3500 4000 4500 

CC10 จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้บนระบบ TSU 

MOOC 

  120 130 140 150 

CC11 ร้อยละความส าเร็จการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและ

ระบบจัดสอบออนไลน์ 

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

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและย่ังยืน    กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University สำรสนเทศ 

5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ ระดับหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณ 

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มีควำมปลอดภัยและถูกต้องตำมกฏหมำย  2. มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ 

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC12  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  
 
 
CC13 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลและ กู้คืนระบบ
สำรสนเทศ 

ร้อยละ 
95 
 

ร้อยละ 
95 
 

ร้อยละ 
96 
 

ร้อยละ 
96 
 

ร้อยละ 
97 
 

ร้อยละ 
97 
 

ร้อยละ 
98 
 

ร้อยละ 
98 
 

1.พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มี
ควำมปลอดภัยและถูกต้องตำม
กฎหมำย 

 2.พัฒนำระบบรักษำควำมม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ 

1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัย  
2.โครงกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูล  
3.โครงกำรซ้อมแผนควำมพร้อมใช้งำนเม่ือเกิด
เหตุภำวะฉุกเฉิน   
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและย่ังยืน       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 บุคลำกรและบุคคลทั่วไปให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท  6.พัฒนำบุคลำกรเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 7. มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ    

ตัวชี้วัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

65 66 67 68 

CC14  ร้อยละควำมส ำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2565-2568 
 
CC15.ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 

CC16.ร้อยละจ ำนวนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณที่สอบผ่ำนกำรวัด
ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจ ำนวนผู้สมัครที่ผ่ำนกำรอบรม) 

80 

 
3.25 

ร้อยละ 
85 
 

85 

 
3.25 

ร้อยละ 
87 
 

90 

 
3.25 

ร้อยละ 
89 
 

95 

 
3.25 

ร้อยละ 
90 
 

1.พัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ให้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของมหำวิทยำลัย 
2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่
สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือสอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์ 

1.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ICT ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข 
Happy Workplace 

3.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำม
เกณฑ์คุณภำพระดับสำกล (EdPEx) 
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CC17.ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
CC18 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 
CC19 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจัดหำรำยได้
ส ำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร) 

ระดับ  
3 

ร้อยละ 
99 

1 
แสน 

ระดับ  
3 

ร้อยละ 
100 

1.2 
แสน 

ระดับ 
3  

ร้อยละ 
100 

1.4 
แสน 

ระดับ  
  4 

ร้อยละ 
100 

1.6 
แสน 

4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ
ระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล 

5.สนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 

6.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไป 
ให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ    

4.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับนิสิต 
และบุคลำกร  
5.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับบุคคล
ทั่วไป 

6.โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่
มีประสิทธิภำพ 
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                                                           ส่วนที่ 3 
                                                         ภำคผนวก 
                                      วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดแข็ง(Strength) 
1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง 
2.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  
3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใชภ้ำยในมหำวิทยำลัย 
4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดอ่อน(Weakness) 
1.บุคลำกรไม่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้เน่ืองจำกไม่มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น 
3.ขำดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน 
 ศักยภำพภำยนอกที่เป็นโอกำส(Opportunity) 
1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำสให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  
2.มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯสูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและพัฒนำตนเอง 
ศักยภำพภำยนอกที่เป็นอุปสรรค(Threat) 
1.งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ  
2.อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคำมมำกขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           



16 

 

ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ปีงบประมำณ 2565-2568 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส อุปสรรค 

ทิศทำงกำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำประสงค์ 

จัดท ำยุทธศำสตร์ 

จัดท ำกลยุทธ์ 

โครงกำร 

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

มุมมองด้ำนกระบวนกำร 
(Internal Process Perspective) 

มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 
(Learning and Growth 
Perspective) 

COMPUTER CENTER 
STRATEGY MAP 

มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial 
Perspective) 

วัตถุประสงค์ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 

มุมมองด้ำนลูกค้ำ  
(Customer Perspective) 

เพิ่มรำยได้จำกบรกิำรวชิำกำร 

สร้ำงควำมประทับใจให้กับ
ลูกค้ำ 

รักษำลูกค้ำเก่ำ เพิ่มลูกค้ำใหม่ 

กำรให้บริกำรเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมยั 

พัฒนำระบบเครือข่ำยให้ครอบคลุม
พื้นที่ใช้งำน ปลอดภัย รวดเร็วและ
ม่ันคง 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ ครอบคลุมทุกพนัธกจิ
และสำมำรถเช่ือมโยงกันได้รองรับกำรใช้งำน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

มีศูนย์ส ำรองข้อมูลและมีแผนควำมม่ันคง

ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 

เพิ่มควำมรู้ทักษะในกำรท ำงำน สร้ำงจิตให้พร้อมบรกิำรพร้อม
หลักจริยธรรม 

มีระบบประกันคุณภำพและสนับสนนุ

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู ้

สร้ำงบรรยำกำศ/แรงจูงใจสนบัสนุน
กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
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