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คอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ 2561-2564 ส่วนที่ 3 วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับดังกล่ำว จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
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                                            ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงำน 
ลักษณะองค์กร 

                   ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
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 

สถำนที่ตั้งวิทยำเขตสงขลำ : 140 หมูที่ 4 ถนนกำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง อ.เมือง จ.สงขลำ 

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

ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. (1) ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
- บริกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบงำนของมหำวิทยำลัย 
- บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรที่เชื่อมโยงและครอบคลุมวิทยำเขตสงขลำและพัทลุง 
- บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรเรียนรำยวิชำปฏิบัติกำร และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บริกำรฝึกอบรมทำงคอมพิวเตอร์ ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำอุปกรณ์ไอที 
1ก. (2) ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กร 
ตำรำง OP-1ก. (2-1) ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กร 
 

วิสัยทัศน ์ เป็นองค ์กรหลักในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและน ำมหำว ิทยำล ัยไปสู่กำรเป็นองค์กร 
สำรสนเทศท่ีทันสมยั 
 
 
 

พันธกจิ  1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรยีนกำรสอนและกำร บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
 2. ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
 3. ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัยและกำรบริหำรงำน 
 ภำยในมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 4. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่สังคม 
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ค่ำนิยม  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) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงำน 
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 

ข้อมูลบุคลำกร 
รวมทั้งสิ้น (42 คน) 

จ ำนวน ร้อยละ  
ประเภทบุคลำกร    

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

วุฒิกำรศึกษำ    
ปริญญำโท 19 45.24  
ปริญญำตรี 22 52.38  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 1 2.38  

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

 

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

ล ำดับที่ ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนผูกพันต่อกำรบรรลุพันธกิจองค์กร 
1 ผู้บริหำรและวัฒนธรรมภำยในองค์กร  
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ล ำดับที่ ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนผูกพันต่อกำรบรรลุพันธกิจองค์กร 
2 กำรได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
3 ควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรในส ำนักคอมพิวเตอร์ 

 
1ก. (4) งบประมำณ อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ตำรำง OP 1ก. (4-1) งบประมำณ อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ด้ำน 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) 
อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่ำ 987 เครื่อง  

- เครื่องพิมพ์ส ำหรับให้บริกำรนิสิต 4 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cc.tsu.ac.th/
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
1ข. (1) โครงสร้ำงขององค์กร 

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

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำม.ทักษิณ 20 ปี 

ควำมท้ำทำย 1 ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรผลติบัณฑติที่ใช้
ชุมชนเป็นฐำน 

แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 4 ปี 

 

               แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธส์น.คอมพิวเตอร์ ปี 61-64 กับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำม.ทักษิณ ปี 61-80 และแผนยุทธศำสตร์ด้ำน ICT ม.ทักษิณ ปี 58-67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ควำมท้ำทำย 5 ควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน 

ควำมท้ำทำย 2 ควำม
เข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 

 

ควำมท้ำทำย 3 ควำมเป็น
นำนำชำติ 

 

ควำมท้ำทำย 4 กำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นเลิศ 

ควำมท้ำทำย 5 ควำม
มั่นคงทำงกำรเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนไอซีทีให้มีควำมทันสมัยและ
มั่นคงปลอดภยัที่ไดม้ำตรฐำนสำกล
สำมำรถใช้งำนได้ทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยอเิล็กทรอนิกส(์e-
University) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศท่ีทันสมยัเพื่อกำรศึกษำ 
วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกำรศึกษำต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำนิสิต บุคลำกร 
บุคคลทั่วไปใหม้ีทักษะด้ำนสำรสนเทศ 
ใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์  รวมถึงบุคลำกรไอซี
ทีตำมมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและประยกุต์
ไอซีทีเพื่อกำรพัฒนำท่ีค ำนึงถึงควำม
คุ้มค่ำและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยทักษิณให้มี
ประสิทธภิำพ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับ         
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและ
ควำมเป็นนำนำชำติมีประสิทธิภำพและ
รองรับควำมเป็นนำนำชำติ  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
พัฒนำบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ให้มี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำ
ระบบควำมปลอดภัย
และบริหำรควำมเส่ียง
ของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
วิจัย บริกำรวิชำกำรและ
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561-2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC1 ร้อยละของเวลำทีส่ำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หลักของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีเสถียรภำพ 
CC2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
CC3 กำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัยทั้งแบบมีสำยและไร้สำย 
CC4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน ICT ส ำหรับนิสิต (Smart Classroom)  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และควำมเป็นนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
CC6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลร่วมกัน 
CC7 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย   
CC8      ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
CC9 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับ 
          ควำมเป็นนำนำชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC10 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ MOOC  
CC11 จ ำนวนรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำผ่ำนระบบ MOOC (Massive Open Online Course ) 
CC12.   ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC13 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
CC14 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนเกณฑ์มำตรฐำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ISO 27001   
CC15 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ ให้มี
ประสิทธิภำพ  
ตัวช้ีวัดหลัก 
CC16 จ ำนวนบุคลำกรด้ำน ICT ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนสำกลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
CC17 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่สอบผ่ำนมำตรฐำนสำกลด้ำนภำษำอังกฤษ 
CC18 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 
CC19 ร้อยละจ ำนวนนิสิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยทักษิณที่สอบผ่ำนกำรวัดทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์(เทียบกับจ ำนวน   
           ผูส้มัคร) 
CC20 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  
           (EdPEx) 
CC21 จ ำนวนบุคคลทั่วไปที่ใช้บริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำน ICT มำบูรณำกำรกับกำร 
           ปฏิบัติงำนในเชิงประจักษ์ 
CC22 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
CC23    ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย 
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                                                        แผนกลยุทธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561-2564 

ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ควำมท้ำทำย 4 กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
 ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 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 
92 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
99 

1.พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน ด้ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำร
สื่อสำรและโทรคมนำคมที่ทันสมัยให้
สำมำรถครอบคลุมพื้นท่ีให้บริกำรได้
อย่ำงทั่วถึงรวดเร็วและมีเสถียรภำพ 
 

1.โครงกำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยไรส้ำย 
2.โครงกำรปรับปรุงระบบกระจำยสัญญำณ
แกนหลักและสำย Fiber Optic ไปยังอำคำร
ใหม่ และทดแทนที่เสื่อมสภำพ 
3.โครงกำรปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบ IP 
 

CC2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

CC3  กำรขยำยพื้นท่ีให้บริกำรระบบเครือข่ำย
มหำวิทยำลยัทั้งแบบมีสำยและไรส้ำย 

ร้อยละ 
80 

1.5 ล้ำน 

ร้อยละ 
90 

3 แสน 

ร้อยละ 
100 

2 แสน 

  - 

 CC4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ด้ำน ICT ส ำหรับนิสิต (Smart Classroom)  

 

ร้อยละ     
80  

 1 ล้ำน 

ร้อยละ     
85  

 1 ล้ำน 

ร้อยละ     
90  

 1 ล้ำน 

   - 2.พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน ICT 
ส ำหรับนสิิต ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำห้องเรยีนรูส้ ำหรบันิสิต 
(Smart Classroom) 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ควำมท้ำทำย 3 ควำมเป็นนำนำชำติ, ควำมท้ำทำย 4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทักษิณให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และควำมเป็น
นำนำชำติ 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบสำรสนเทศกลำงเพื่อกำรบริหำรและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและสำมำรถเชื่อมโยงกันได ้
2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที ่   3.มีระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลยัที่สำมำรถรองรับควำมเป็นนำนำชำติ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC5 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรจดักำรมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพและทันสมัยและ
สำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

 

1.โครงกำรพัฒนำระบบงำนทะเบยีน 
2.โครงกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
3.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อสร้ำง
นวัตกรรม(TSU Connect) 
4.โครงกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงระบบ
ฐำนข้อมูล  

CC6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศท่ี
สำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมลูร่วมกนั 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

CC7 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยั   

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

 ร้อยละ 
  100 

CC8 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศใน
รูปแบบแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
  80 

2. มีระบบสำรสนเทศในรูปแบบ 
แอพลิเคช่ันบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่    

1.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในรูปแบบ
แอพลิเคช่ันบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่
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CC9 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำรจดักำรมหำวิทยำลัยเพื่อรองรบั
ควำมเป็นนำนำชำต ิ

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
  100 

3.พัฒนำระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัทักษิณเพื่อรองรับ
ควำมเป็นนำนำชำต ิ

1.โครงกำรพัฒนำระบบเว็บไซตม์หำวิทยำลัย
และหน่วยงำนเวอร์ชันภำษำอังกฤษ 
2.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัเวอร์ชันภำษำอังกฤษ 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ควำมท้ำทำย 4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์  1.มีระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยเพื่อให้นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไปสำมำรถเรียนรูแ้ละใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  2.มีระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรวจิัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมและสำกล 

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC10.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อกำรใช้งำนระบบ 
คือระบบ MOOC 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
99 

1.พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำร
เรียนกำรสอนที่ทันสมยัเพื่อให้นิสติ 
บุคลำกรและบุคคลทั่วไปสำมำรถ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำสื่อต้นแบบเพื่อกำรเรยีนรู้
บนระบบ TSU MOOC 
2.โครงกำรพัฒนำระบบกำรสอบวดัทักษะ
ทำงคอมพิวเตอร์ส ำหรับนสิิตและผู้ปฏิบัติงำน
มหำวิทยำลยั 

CC11.จ ำนวนรำยวิชำที่จัดกำรศึกษำผ่ำนระบบ 
MOOC(Massive Open Online Course ) 

    5 
   วิชำ 

6 
 วิชำ 

7 
 วิชำ 

8 
 วิชำ 

CC12.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบบริหำร
จัดกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ 
99 

2.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย 
บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพรสู่่สังคมและสำกล 

1.โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจดักำร
โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ควำมท้ำทำย 4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบควำมปลอดภัยและบริหำรควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยทักษิณ 

เป้ำประสงค์  1.มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์ทีม่ีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO27001  2..มีระบบส ำรองข้อมูล (Backup and Recovery Site) ตำมมำตรฐำนสำกล 

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 

CC13 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
 

ร้อยละ 
100 

3.5 ล้ำน 

ร้อยละ 
100 

3.5 ล้ำน- 

- - 1.พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทีม่ี
ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 
ISO27001   

1.โครงกำรจดัหำอุปกรณ์เพื่อรองรบั 
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
2.โครงกำรป้องกันระงับอัคคภีัย Data 
Center 
3.โครงกำรรักษำควำมปลอดภัยขอ้มูล 
(Backup and Recovery Site) 

CC14.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรทีส่นับสนุน
เกณฑ์มำตรฐำนระบบรักษำควำมปลอดภัย ISO 27001   

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

CC15. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส ำรองข้อมูลระบบ
สำรสนเทศมหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 
80 

1 แสน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

2.พัฒนำระบบส ำรองข้อมูลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน 

1.โครงกำรพัฒนำระบบส ำรองข้อมูล
สำรสนเทศมหำวิทยำลยัทักษิณ 
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ประเด็นควำมท้ำทำย-เป้ำประสงค์-ตัวชี้วัดหลัก-โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

ควำมท้ำทำย 4 กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ    ควำมท้ำทำย 5 ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ใหม้ีประสิทธิภำพ  
 เป้ำประสงค์  1.บุคลำกรด้ำนไอซทีีมีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมยัตำมมำตรฐำนสำกล   2.บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนทักษะสำกล  3.มีระบบบรหิำร
จัดกำรและทรัพยำกรมนุษย์ทีม่ีประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข  4.นิสิต บุคลำกรและบุคคลทั่วไปไดร้ับกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 5.พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล 6.บุคคลทั่วไปได้รบักำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ด้ำน ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   7.พัฒนำบุคลำกร
เพื่อก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน  8.มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ    

ตัวช้ีวัดหลัก ค่ำเป้ำหมำย(ปีงบประมำณ) กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 

61 62 63 64 
CC16.จ ำนวนบุคลำกรด้ำน ICT ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนสำกล
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1 
คน 

2 
คน 

3 
คน 

2 
คน 

1.พัฒนำบุคลำกรดำ้น ICT ให้มีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญตำมมำตรฐำนสำกลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน
วิชำชีพ 

CC17.ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่สอบผ่ำนมำตรฐำนสำกล
ด้ำนภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

2.พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนทักษะสำกล 

 

 

1.โครงกำรพัฒนำทักษะสำกล 
ด้ำนภำษำอังกฤษ 

CC18.ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 3.25 3.25 4 4 3.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ท่ีมีประสิทธิภำพสู่มหำวิทยำลัยแห่ง
ควำมสุข 

1.โครงกำรองค์กรแห่งควำมสุข 
Happy Workplace 



15 
 

CC20.ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนองค์กรตำมแนวทำง
เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 

ระดับ  
3 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ  
  6 

5.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ
ระดับส่วนงำนตำมเกณฑค์ุณภำพระดับ
สำกล 

1.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำม
เกณฑ์คณุภำพระดบัสำกล (EdPEx) 

CC21 จ ำนวนบุคคลทั่วไปท่ีใช้บริกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรและสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำน ICT มำบูรณำกำรกับกำร
ปฏิบัติงำนในเชิงประจักษ ์

3 
คน 

5 
คน 

8 
คน 

10 
คน 

6.พัฒนำบุคคลทั่วไปให้ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะ ควำมรู้ด้ำน ICT ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

CC22.ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งทีสู่งขึ้น ร้อยละ
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
6 

7.สนับสนุนให้บุคลำกร เข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

1.โครงกำรก้ำวสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

CC23.ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
8 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ 
15 

8.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

1.โครงกำรสนับสนุนกำรใช้ Open 
Source หรือ Freeware 
2.โครงกำรลดกระดำษเพิม่ควำมเร็ว 

 

CC19.ร้อยละจ ำนวนนิสิตและบคุลำกร มหำวิทยำลัยทักษิณ
ที่สอบผ่ำนกำรวดัทักษะด้ำนคอมพิวเตอร ์ 
(เทียบกับจ ำนวนผูส้มัคร) 

ร้อยละ 
80 
80 

ร้อยละ 
85 
85 

ร้อยละ 
90 
90 

ร้อยละ 
95 
95 

4.พัฒนำนิสิต บุคลำกรใหไ้ด้รับกำรพัฒนำ

ทักษะ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.โครงกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นิสติและบุคลำกร 
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                                                           ส่วนที่ 3 
                                                         ภำคผนวก 
                                      วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดแข็ง(Strength) 
1.บุคลำกรมีศักยภำพ มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง 
2.มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
3.มีระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นอง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย 
4.มีสวัสดิกำรในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
ศักยภำพภำยในที่เป็นจุดอ่อน(Weakness) 
1.บุคลำกรไม่สำมำรถท ำงำนแทนกันได้เนื่องจำกไม่มีคู่มือและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
2.บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น 
3.ขำดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน 
 ศักยภำพภำยนอกทีเ่ป็นโอกำส(Opportunity) 
1.พ.ร.บ.ควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2560 เปิดโอกำสให้มีกรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  
2.มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
3.ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อส ำนักฯสูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและพัฒนำตนเอง 
ศักยภำพภำยนอกทีเ่ป็นอุปสรรค(Threat) 
1.งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ  
2.อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่มีภัยคุกคำมมำกข้ึน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทกัษิณ 
ปีงบประมำณ 2561-2564 
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วสิัยทศัน์ : เป็นองคก์รหลกัในการพฒันาและใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน ามหาวทิยาลยัไปสู่การเป็นองคก์ร
สารสนเทศท่ีทนัสมยั 

มุมมองด้ำนกระบวนกำร 
(Internal Process Perspective) 

มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำ (Learning and Growth 

Perspective) 

COMPUTER CENTER 
STRATEGY MAP 

มุมมองด้ำนกำรเงิน 
(Financial Perspective) 

วัตถุประสงค ์ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 

มุมมองด้ำนลูกค้ำ (Customer 
Perspective) 

เพิ่มรายได้จากบริการวิชาการ 

สร้างความประทบัใจให้กบั

ลกูค้า 

รักษาลกูค้าเกา่ เพิ่มลกูค้าใหม ่

การให้บริการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั 

พฒันาระบบเครือข่ายให้ครอบคลมุ

พืน้ที่ใช้งาน ปลอดภยั รวดเร็วและ

มัน่คง 

พฒันาระบบสารสนเทศที่ตรงความต้องการผู้ ใช้ 

สามารถเช่ือมโยงกนัได้ รองรับความเป็น

นานาชาติ และใช้งานในอปุกรณ์เคลื่อนที่ 

มีศนูย์ส ารองข้อมลูและกู้คืนระบบ 

เพิ่มความรู้ทกัษะในการท างาน สร้างจิตให้พร้อมบริการพร้อม

หลกัจริยธรรม 

มีระบบประกนัคณุภาพและสนบัสนนุการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สร้างบรรยากาศ/แรงจงูใจสนบัสนนุ

การท าผลงานทางวิชาการ 
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