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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงำน
ลักษณะองค์กร
ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ เป็ นหน่ ว ยงำนหลัก ในกำรสนั บ สนุ นโครงสร้ ำ งพื้ นฐำนทำงด้ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย มีภำรกิจด้ ำนงำนบริกำรที่จะนำพำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลโดยใช้
สำรสนเทศในกำรขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั นที่ 3 กรกฎำคม 2528 มี ล ำดั บ ของชื่ อ ส่ ว นงำนจำก
“ศูนย์บริกำรกำรศึกษำและประมวลผลไมโครคอมพิว เตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลำ”, “ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มศว สงขลำ”, “ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว ภำคใต้” อำคำรวิทยำเขตสงขลำ ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อ
เดือนมีนำคม 2538 และเปิดใช้งำนในปีเดียวกัน เมื่อมหำวิทยำลัยได้ยกวิทยฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยทักษิณ ได้
กำหนดให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในมหำวิทยำลัยทักษิณ มีฐำนะเทียบเท่ ำคณะ 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
สำนักคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ว นงำนอื่ นที่ มีหน้ ำที่ส นับสนุ นระบบงำนของมหำวิทยำลัย ผลิตภัณฑ์ของ
สำนักคอมพิวเตอร์มีเพียงประเภทเดียวคือ งำนบริกำร

ประเภทของงำนบริกำร
ควำมสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
กลไกกำรส่งมอบ
- พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน - ระบบสำรสนเทศท ำงำนได้ ต ำมควำม - ผู้ อ ำนวยกำรฯ ร่ ว มกับบุค ลำกรในงำน
ระบบงำนของมหำวิทยำลัย
ต้องกำรของส่วนงำน โดยข้อมูลมีควำม
พัฒนำระบบสำรสนเทศจัดทำแผนพัฒนำ
เชื่ อ มโยงกั น กั บ ฐำนข้ อ มู ล กลำงของ
ระบบสำรสนเทศตำมภำระงำนที่ได้รับ
มหำวิทยำลัย
มอบหมำย
- มห ำ วิ ท ยำลั ย มี ระบบสำรสนเทศที่ - กำรติ ดตำมงำนรำยไตรมำศ และมีกำร
สนับสนุนกำรตัดสินใจของผูบ้ ริหำร
นำเสนอควำมก้ำวหน้ำร่วมกับส่วนงำนที่
ร้องขอ
- กำรส่งมอบตำมระยะเวลำตำมแผน
- กำรมี ส่วนร่ วมกับคู่ค วำมร่วมมือในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ
- ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเครือข่ำย - ทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้งำน - ผู้ อ ำนวยกำรฯ มอบหมำยหัวหน้ำงำน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละกำรสื่ อ สำรโทร อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ
เ ค รื อ ข่ ำ ย ส ำร ว จค วำ มครอบคลุ ม
คมนำคมที่เชื่อมโยงกันทั้งวิทยำเขต - เครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วและควำมเสถียรของเครือข่ ำ ย
สงขลำและพัทลุง
สำมำรถใช้ ง ำนได้ อ ย่ำงต่ อ เนื่อ งและมี
(มีสำย/ไร้สำย) ภำยในมหำวิทยำลัย เพือ่
เสถียรภำพ
เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะก อ บ ก ำร เ สนอขอ
งบประมำณจำกมหำวิทยำลัย
- ก ำ ร บ ำรุ ง รั ก ษำอุ ป ก รณ์ แ ละระบบ
สำรสนเทศให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย
- กำรบำรุงรักษำระบบเครือข่ำย Uninet
และเครื อ ข่ ำ ยส ำรองของ TOT, CAT,
AIS, TRUE
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ประเภทของงำนบริกำร
ควำมสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ
กลไกกำรส่งมอบ
- จั ด ห ำซ อฟต์ แวร์ และสนั บ สนุ น - มหำวิทยำลัยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในกำร - กำรจัดทำคำของบประมำณประจำปีเพือ่
โครงสร้ำงพื้นฐำนอุปกรณ์เครือข่ำย เรียนกำรสอน และกำรวิจยั
จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่องำนกำรเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียน - อำจำรย์ แ ละบุ คลำกรสำมำรถใช้งำน
กำรสอนและงำนวิจัย
กำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม ระบบกำรสอนออนไลน์ และกำรประชุม - กำรจั ดเตรียมควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
ออนไลน์
ออนไลน์ได้จำกทุกพื้นที่
เครือข่ำยและบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินกิจกรรมออนไลน์
- พั ฒ นำทั ก ษะทำงดิ จิ ทัล ให้แก่นิสิต - นิ สิ ต และบุคลำกรสอบผ่ำนกำรสอบวัด - กำรอบรมเนื้อหำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยทักษิณ ทักษะทำงดิจิทัล
กำรสอบวัดทักษะดิจิทัลโดยกลุ่มภำรกิจ
รวมถึงบริกำรวิชำกำรให้แก่บุคลำกร - นิสิต บุคลำกร และบุคคลจำกหน่วยงำน
บริกำรและพัฒนำสือ่ กำรเรียนกำรสอน
จำกหน่วยงำนภำยนอก
ภำยนอก สำมำรถนำทักษะทำงดิจิทัลไป - กำรอบรมทักษะดิจิทัลตำมที่ส่วนงำนร้อง
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอ และให้ ค วำมรู้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ใ นห้อ งปฏิบัติ กำรมี ผู้ อ ำนวยกำรฯ ร่ ว มกั บคณะทำงำนสำรวจ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและใช้ จำนวนที่เพียงพอและทันสมัย มีโปรแกรมที่ ค ว ำ มต้ อ งก ำ ร ใน ก ำ ร จั ด ห ำ เ ค รื่ อ ง
งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ และ คอมพิวเตอร์ตำมระยะเวลำที่กำหนด มีกำร
เพื่อกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง
ประชุมกรรมกำรตรวจรับทุกรอบเวลำ
- บำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ แ ละ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์และอุ ปกรณ์ ไอทีของ กำรแจ้งซ่อมผ่ำนทำง Call Center ระบบ
อุปกรณ์ไอทีของส่วนงำนอื่นภำยใน หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยสำมำรถ แจ้งซ่อม หรือช่องทำงอื่น ๆ โดยเจ้ำหน้ำทีท่ ี่
มหำวิทยำลัยให้สำมำรถใช้งำนได้
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ
เกี่ยวข้องจะทำกำรตรวจสอบ แก้ไข ปัญหำ
และบันทึกข้อมูลกำรบำรุงรักษำ

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำร
เป็นองค์กรสำรสนเทศที่ทันสมัย (เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566)
ตัววัดวิสัยทัศน์
มีระบบสารสนเทศทีม่ นั่ คงปลอดภัยและเชื่อมโยงกันทุกระบบ (Big Data)
มี ร ะบบสารสนเทศที่สนั บสนุนมหาวิท ยาลัย สีเ ขีย ว ( Green University) ใ นการลด
กระดาษและภาวะโลกร้อน (จานวนงบประมาณในการจัดพิมพ์เอกสาร 25 ล้านบาท)
มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาแบบการเรี ย นรู้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
(Ubiquitous Learning) (จานวนผู้ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ TSU MOOC 2,500 คน)
พันธกิจ 1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
3. พั ฒ นำทั ก ษะด้ำ นเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่นิสิ ตและบุ คลำกร มหำวิทยำลัย
ทักษิณ และให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจั ย
และกำรบริหำรงำน ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิ ณ
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ค่ำนิยม iSmart
Innovation
มีนวัตกรรมทำงด้ำนไอที
Service Mind มีจิตใจพร้อมในกำรให้บริกำร
Mastery
มีควำมเป็นมืออำชีพ
Accountability มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
Relationship มีน้ำใจเปิดกว้ำง เป็นพี่เป็นน้อง
Teamwork
ทำงำนเป็นทีม
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
บุคลำกรในสำนักคอมพิวเตอร์ 40 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ 38 คน จำแนกบุคลำกรตำมลักษณะงำนดังนี้
ข้อมูลบุ คลำกร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ลักษณะงำนของบุคลำกร (38 คน)
งำนบริหำร
1
2.63
งำนสำนักงำน
5
13.16
งำนบริกำร
29
76.32
งำนอื่น ๆ
3
7.89
วุฒิกำรศึกษำ (38 คน)
ปริญญำโท
15
39.47
ปริญญำตรี
22
57.90
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
1
2.63
ตำแหน่งทำงวิชำกำร (38 คน)
ชำนำญกำร
7*
18.42
ปฏิบัติกำร
31
81.58
*ในปีกำรศึกษำ 2563 มีบุคลำกรได้รับตำแหน่งที่สงู ขึ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน

(4) สินทรัพย์ (อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญ)

ประเภทสินทรัพย์
รำยละเอียด
อำคำรสถำนที่ - ห้องเรียนรู้ตำมอัธยำศัยควำมจุ 30 ที่นงั่ ห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง 5 ห้อง จำนวน 80
เครื่อง 2 ห้อง ห้องกำรเรียนกำรสอนทำงไกลควำมจุ 150 ที่นงั่ (สงขลำ) ห้องระบบเครือข่ำยและศูนย์ข้อมูล
ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย 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
- คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับจัดเก็บสำรสนเทศ (ระบบสำรองข้อมูล – สงขลำ)
- คอมพิวเตอร์และฮำร์ดแวร์ สำหรับจัดเก็บข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่ำยใยแก้วนำแสงและเครือข่ำยไร้สำย อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ระบบโทรศัพท์แบบ VoIP
- ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรเรียนกำรสอน ระบบสำรสนเทศสำนัก
คอมพิวเตอร์ ระบบบริหำรสิทธิ์กำรใช้งำนเครือข่ำย ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
- 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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ประเภทสินทรัพย์
อุปกรณ์

รำยละเอียด
- Call center 1555 (พัทลุง) 4555 (สงขลำ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่ำ 987 เครื่อง กระจำยในห้องปฏิบตั ิกำรคอมพิวเตอร์ทั้งสองวิทยำเขต

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ

กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อกำหนด
เนื้อหำ สำระสำคัญของกฎหมำย
และข้อบังคับด้ำนต่ำง ๆ
1 . ด้ ำ นชี วอ นำมั ยและควำม - พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ปลอดภัย
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรคุ้มครองกำรทำงำน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและ
สิทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สำหรับสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ด้ำนบริหำรกำรเงิน
- ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2551
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนกำรเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ.2561
- ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2550
- ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สนิ มหำวิทยำลัยทักษิณ
- ระเบียบมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรให้บริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2559
- ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยทักษิณ
3. ด้ำนกำรบริหำรบุคคล
- พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน อุดมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 255 7 ว่ำ
ด้วยจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
4. กำรบริหำรจัดกำร
- พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ.2561
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรจัดระบบบริหำรงำนในมหำวิทยำลัย พ.ศ.2557
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ ว่ำด้วยกำรศึกษำปริญญำตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 ข้อ 35.2.7
- มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ร ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
5. ด้ำนคอมพิวเตอร์
- พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2560
- นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ.2562
- พระรำชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

โครงสร้ำงองค์กรและกำรกำกับดูแลของส่วนงำน
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แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สน.คอมพิวเตอร์ ปี 65-68 กับแผนกลยุทธ์ม.ทักษิณ ปี 63-67 และแผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61-70
แผนกลยุทธ์ ม.ทักษิณ ปี 63-67

แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 65-68

1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทใี ห้มีควำมทันสมัยและมีควำม
มั่นคงปลอดภัยทีส่ ำมำรถใช้งำนได้ทวั่ ถึง

O5 พัฒ นาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

5.1 พัฒ นำกำรบริหำรจัดกำรและระบบคุณภำพ
ระดับมหำวิทยำลัยและระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์
คุณภำพระดับ
5.2 พัฒนำระบบบริหำรและทรัพยำกรมนุษย์ทมี่ ี
ประสิท ธิภำพ สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมี
วัฒนธรรมองค์ก รทีเ่ ข้มแข็ง

กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒ นำไปสู่กำรเป็น Digital
University

แผน ICT ม.ทักษิณ ปี 61- 70

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒ นำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิท ธิภ ำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับ
แอพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรศึกษำวิจัย
บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุง ศิลปวัฒ นธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒ นำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และพัฒ นำบุคลำกรสำนักฯ ให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒ นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรศึกษำ วิจัย
บริกำรวิชำกำร

ใช้งำนได้
อย่ำงทั
่วถึดง กำร (MIS)
2.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื
อ่ กำรบริ
หำรจั
มหำวิท ยำลัยทีม่ ีควำมมั่นคงปลอดภัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
ดิจิท ัล (Digital University)

ปลอดภัยสู่กำรเป็น มหำวิทยำลัยดิจิทลั (Digital
3.พัฒ นำระบบสำรสนเทศทีท่ ันสมัยเพื่อกำรศึกษำ วิจัย
University)
บริกำรวิชำกำร และทำนุ
บำรุงศิลปวับฒ นธรรมและกำรจัด
สำมำรถรองรั
กำรศึกษำต่อเนื่อง
แอพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนทีส่ ำมำรถรองรับ
แอพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรมและกำรจัด กำรศึกษำต่อเนื่อง
4.พัฒ นำนิสิต บุคลำกร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรประยุกต์ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีวิจำรณญำณ รวมถึงพัฒ นำบุคลำกรด้ำนไอซีทีให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ทัน สมัย

ประยุกต์ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์แ ละมีวิ จำรณญำณ รวมถึง
พัฒนำบุค ลำกรด้ำนไอซีทีให้มี

5.พัฒ นำและประยุกต์ไอซีทีเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่
คำนึงถึงควำมคุควำมรู
้มค่ำ ้ค วำมสำมำรถที่ทันสมัย
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมำณ 2565-2568
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดหลัก
CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีเสถียรภำพ
CC2 ร้อยละกำรขยำยพื้นทีใ่ ห้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยทัง้ แบบมีสำยและไร้สำย
CC3 ร้อยละกำรขยำยพื้นทีใ่ ห้บริกำร Co-Working Space
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มปี ระสิทธิภำพ สำมำรถ
รองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวชี้วัดหลัก
CC4 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศทีม่ ีกำรเชือ่ มโยงกัน
CC5 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
CC6 จำนวนงบประมำณทีส่ ำมำรถลดกระดำษได้จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
CC7 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ Digital Transcript
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดหลัก
CC8 จำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ทพี่ ัฒนำบนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course )
CC9 จำนวนผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ของหน่วย กำรเรียนรูบ้ นระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ TSU MOOC
CC10 จำนวนบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำเรียนรู้บนระบบ TSU MOOC
CC11 ร้อยละควำมสำเร็จกำรพัฒนำระบบจัดสอบออนไลน์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยทักษิณ
ตัวชี้วัดหลัก
CC12 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
CC13 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดหลัก
CC14 ร้อยละควำมสำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2568
CC15 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร
CC16 ร้อยละจำนวนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณทีส่ อบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจำนวนผู้สมัครที่ผำ่ นกำรอบรม)
CC17 ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)
CC18 ร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์
CC19 ร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจัดหำรำยได้สำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร)

8

9

แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมำณ 2565-2568
ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วดั หลัก-โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
ระดับมหำวิทยำลัย O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University
5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนเทคโนโลยี
ระดับหน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ 1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์กำรสื่อสำรและโทรคมนำคมทีท่ ันสมัยและสำมำรถเข้ำถึงระบบเครือข่ำยได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว
สำรสนเทศ
และมีเสถียรภำพ 2.มีแหล่งเรียนรูด้ ้ำน ICT สำหรับนิสิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณ
กลยุทธ์
65
66
67
68
CC1 ร้อยละของเวลำที่สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำน
คอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีเสถียรภำพ
100
100
100
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำร
สื่อสำรและโทรคมนำคมทีท่ ันสมัยให้
CC2 ร้อยละของจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ สำมำรถครอบคลุมพื้นที่ให้บริกำรได้
20
30
40
50
ที่เพิ่มขึ้นทั้งแบบมีสำยและไร้สำย (เพิ่มขึ้นจำกเดิม)
อย่ำงทั่วถึงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2.บริหำรจัดกำรระบบศูนย์ขอ้ มูล
CC3 ร้อยละกำรขยำยพื้นที่ให้บริกำร Co-Working
80
85
90
95 (Data Center)
Space

โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
1.โครงกำรขยำยพื้นที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
แบบมีสำยและไร้สำย
2.โครงกำรพัฒนำ Data Center
3.โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้
มีควำมมั่นคงปลอดภัย
4.โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Co-Working Space
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัด หลัก-โครงกำร/กิ จกรรมสำคัญ
ระดับมหำวิทยำลัย

O5 พัฒนำระบบบริหำรจัด กำรสู่ค วำมเป็น เลิศ และยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University

5.3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ร องรับ กำรใช้งำนแอพลิ เคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่ อนที กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัต ิงำนออนไลน์ (e-Performance ) (e-Finance) 5.3.4
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ สำมำรถเชื่ อมโยงกันได้
ระดับหน่วยงำน

ยุ-ทe-ธศำสตร์
ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ กำรบริห ำรและกำรจัด กำรมหำวิท ยำลัยทักษิณ ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่ อนที่
Performance
เป้ำประสงค์ 1.มีระบบสำรสนเทศกลำงเพื่อกำรบริ หำรและบริ กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลั ยและสำมำรถเชื่อมโยงกันได้ 2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ
- e- Finance
แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3.กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ลดกระดำษ และลดคำร์บอนในอำกำศ
แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ)
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
65

66

67

68

CC4 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยงกัน

ร้อยละ
98

ร้อยละ
99

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100.

CC5 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

ร้อยละ
95

ร้อยละ
98

ร้อยละ
100

-

CC6 จำนวนงบประมำณที่สำมำรถลดกระดำษได้จำกกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ

16 ล้ำน

17 ล้ำน

18ล้ำน

20 ล้ำน

CC7 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ Digital Transcript

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

-

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัยและ
สำมำรถเชื่อมโยงกันได้
2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ
แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. สนับสนุนกำรเป็นมหำวิทยำลัย
สีเขียว (Green University) ลด
กระดำษ และลดคำร์บอนใน
อำกำศ
4.พัฒนำระบบให้สำมำรถยืนยัน
ตัวตนเพื่อให้มีควำมปลอดภัยใน
กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
digital Transcript

1.โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่มี
กำรเชื่อมโยงข้อมูลกันของมหำวิทยำลัย
2.โครงกำรพัฒนำแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3.โครงกำรลดกระดำษจำกกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ
4.โครงกำรจัดทำ Digital Transcript เพื่อควำม
สะดวก ปลอดภัย มิติใหม่ของกำรศึกษำไทย
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ประเด็น ควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ
ระดับมหำวิทยำลัย

O5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสู่ค วำมเป็น เลิศ และยั่งยืน กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University
5.3.5 กำรทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 5.3.6 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ส นับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Non-degree/Pre-degree

ระดับหน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิล ปวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ 1. มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ทัน สมัยเพื่อให้น ิส ิต บุค ลำกรและบุค คลทั่วไปสำมำรถเรียนรู้แ ละใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2.
มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิล ปวัฒนธรรมส ำหรับเป็น แหล่งเรียนรู้แ ละเผยแพร่ส ู่ส ังคมและสำกล
ตัวชี้วัดหลัก

ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ)

กลยุทธ์

65

66

67

68

CC8.จานวนหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาบนระบบ TSU
MOOC (Massive Open Online Course )

60

65

70

75

CC9 จานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ของหน่วย การเรียนรู้บน

3000

3500

4000

4500

ระบบการเรียนการสอนแบบ TSU MOOC
CC10 จานวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเรียนรู้บนระบบ TSU

120

130

140

150

MOOC
CC11 ร้อยละความสาเร็จการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและ
ระบบจัดสอบออนไลน์

50

60

70

80

โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเรียนการ

1.โครงการพัฒนาสื่อต้นแบบเพื่อการเรียนรู้บน

สอนที่ทันสมัยเพื่อให้นิสิต บุคลากรและ

ระบบ TSU MOOC

บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

2. การพัฒนาระบบ TSU MOOC (ระบบใหม่)

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบและระบบจัด

2.พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อใช้สาหรับวัด

สอบออนไลน์

ทักษะด้านต่างๆตามความจาเป็นของ

4.โครงการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายบริการ Live

มหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบคลังข้อมูลวิดีโอเพื่อการเรียน

Streaming

การสอนออนไลน์(Video on Demands)
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัด หลัก-โครงกำร/กิ จกรรมสำคัญ

ระดับมหำวิทยำลัย

O5 พัฒนำระบบบริหำรจัด กำรสู่ค วำมเป็น เลิศ และยั่งยืน

กลยุทธ์ 5.3 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็น Digital University สำรสนเทศ

5.3.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี

ระดับหน่วยงำน

ยุสำรสนเทศ
ทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัย ทักษิณ
เป้ำประสงค์ 1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มีค วำมปลอดภัยและถูกต้องตำมกฏหมำย 2. มีระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและกู้ค ืนระบบ
ตัวชี้วัด หลัก

ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ)

กลยุทธ์

65

66

67

68

CC12 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรรักษำควำมมั่น คงปลอดภัย
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ

ร้อยละ
95

ร้อยละ
96

ร้อยละ
97

ร้อยละ
98

CC13 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรสำรองข้อ มูลและ กู้คืนระบบ
สำรสนเทศ

ร้อยละ
95

ร้อยละ
96

ร้อยละ
97

ร้อยละ
98

1.พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ที่มี
ควำมปลอดภัยและถูกต้องตำม
กฎหมำย
2.พัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลและกู้คืนระบบ

โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ
1.โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัย
2.โครงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
3.โครงกำรซ้อมแผนควำมพร้อมใช้งำนเมื่อ เกิด
เหตุภำวะฉุกเฉิน
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัด หลัก-โครงกำร/กิ จกรรมสำคัญ

ระดับมหำวิทยำลัย

O5 พัฒนำระบบบริหำรจัด กำรสู่ค วำมเป็น เลิศ และยั่งยืน
5.1 พัฒนำกำรบริหำรจัด กำรและระบบคุณภำพระดับมหำวิท ยำลัยและระดับส่ วนงำน ตำมเกณฑ์ค ุณภำพ
ระดับสำกล 5.2 พัฒนำระบบบริหำรและทรัพยำกรมนุษ ย์ที่มีประสิ ทธิภำพ สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
5.1.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ค ุณภำพ 5.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพ ยำกร 5.2.3 โครงกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลั ยแห่ง
ควำมสุข (Happy University) : มหำวิทยำลัยสุขภำวะ (Happy Workplace) บุค คลของมหำวิทยำลัยกำรศึกษำ ฯ

ระดับหน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษ ย์ด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุค ลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ 1.บุค ลำกรด้ำนไอซีทีมีค วำมรู้แ ละควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของมหำวิ ทยำลัย 2.มีระบบบริหำรจัด กำรและ
ทรัพยำกรมนุษ ย์ที่มีประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลั ยแห่งควำมสุข 3.พัฒนำนิสิต ให้มีค วำมรู้ด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวัด ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนำ
ระบบบริหำรจัด กำรตำมเกณฑ์ค ุณภำพระดับสำกล 5.พัฒนำนิสิต บุค ลำกรและบุค คลทั่วไปให้มีค วำมรู้ด ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเท 6.พัฒนำบุค ลำกรเพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 7. มีระบบบริหำรจัด กำรงบประมำณอย่ ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด หลัก

ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ)
65
80

66
85

67
90

68
95

CC15.ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร

3.25

3.25

3.25

3.25

CC16.ร้อยละจำนวนนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณที่สอบผ่ำนกำรวัด
ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ (เทียบกับจำนวนผู้สมัครที่ผ่ำนกำรอบรม)

ร้อยละ
85

ร้อยละ
87

ร้อยละ
89

ร้อยละ
90

CC14 ร้อยละควำมสำเร็จตำมของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2568

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรมสำคัญ

1.พัฒ นำบุคลำกรด้ำน ICT ให้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของมหำวิทยำลัย
2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่
สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข
3.พัฒนำนิสิตให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อสอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์

1.โครงกำรพัฒนำ บุคลำกร ICT ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข
Happy Workplace
3.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำม
เกณฑ์คุณภำพระดับสำกล (EdPEx)
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CC17.ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระดับ
3

ระดับ
3

ระดับ
3

ระดับ
4

4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ
ระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล

CC18 ร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ
99

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

5.สนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

1
แสน

1.2
แสน

1.4
แสน

1.6
แสน

CC19 ร้อยละควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจั ดหำรำยได้
สำนักคอมพิวเตอร์ (บริกำรวิขำกำร)

6.พัฒนำนิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไป
ให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำหรับนิสิต
และบุคลำกร
5.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำหรับบุคคล
ทั่วไป

7.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพ

6.โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่
มีประสิทธิภำพ
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ส่วนที่ 3
ภำคผนวก
วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดแข็ง(Strength)
1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง
2.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย
4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดอ่อน(Weakness)
1.บุคลำกรไม่สำมำรถทำงำนแทนกันได้เนื่องจำกไม่มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น
3.ขำดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน
ศักยภำพภำยนอกที่เป็นโอกำส(Opportunity)
1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำสให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
2.มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อสำนักฯสูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและพัฒนำตนเอง
ศักยภำพภำยนอกที่เป็นอุปสรรค(Threat)
1.งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ
2.อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคำมมำกขึ้น
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
ปีงบประมำณ 2565-2568
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกำส

จุดแข็ง

จุดอ่อน

อุปสรรค

ทิศทำงกำรพัฒนำ

วิสัยทัศน์

เป้ำประสงค์

จัดทำยุทธศำสตร์

จัดทำกลยุทธ์

โครงกำร

ติดตำมประเมินผล

ภำรกิจ
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COMPUTER CENTER
STRATEGY MAP

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็นองค์กรสำรสนเทศที่ทันสมัย
(เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อกำรตัดสินใจ ภำยในปี พ.ศ.2566)

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

วัตถุประสงค์
มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial
Perspective)

เพิ่มรำยได้จำกบริกำรวิชำกำร

มุมมองด้ำนลูกค้ำ
(Customer Perspective)

สร้ำงควำมประทับใจให้กับ
ลูกค้ำ

มุมมองด้ำนกระบวนกำร

กำรให้บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

พัฒ นำระบบเครือข่ำยให้ครอบคลุม
พื้น ที่ใช้งำน ปลอดภัย รวดเร็วและ
มั่น คง

พัฒ นำระบบสำรสนเทศ ครอบคลุมทุกพันธกิจ
และสำมำรถเชื่อมโยงกัน ได้รองรับกำรใช้งำน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

มีศูน ย์สำรองข้อมูลและมีแผนควำมมั่น คง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ

สร้ำงจิตให้พร้อมบริกำรพร้อม
หลักจริยธรรม

เพิ่มควำมรู้ทักษะในกำรทำงำน

มีระบบประกันคุณภำพและสนับสนุน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้ำงบรรยำกำศ/แรงจูงใจสนับสนุน
กำรทำผลงำนทำงวิชำกำร

(Internal Process Perspective)

มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒ นำ
(Learning and Growth
Perspective)

รักษำลูกค้ำเก่ำ

เพิ่มลูกค้ำใหม่
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