
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ 

    ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ค าน า 

แผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2562  จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับแผน
กลยุทธ์ ส านักคอมพิวเตอร์ โดยแปลงแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561- 2564 ในด้านยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ประเด็นไปสู่การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2562  เพ่ือขับเคลื่อน
ให้ส านักคอมพิวเตอร์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของ
หน่วยงาน ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561-2564 ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการส านัก
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 39 โครงการ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับดังกล่าว จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
       

 

                                                                                            ส านักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                                                                                                  สิงหาคม 2561 
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                                                      สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน        

          -  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)       1 

          -  โครงสร้างการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ (Administration Chart)    4 

 -  แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สน.คอมพิวเตอร์ปี 61-64     5 

              กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาม.ทักษิณ ปี 61-80  

              และแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ม.ทักษิณ ปี 58-67 

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561-2564     

           -ตวัชี้วัดหลัก(KPIs)         6 

ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  

               -แผนปฏิบตัิการส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 (39 โครงการ)     8 
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                                            ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงาน 

ลกัษณะองค์กร 

                   ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจด้านงานบริการที่สามารถน าพามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

ในเรื่องสารสนเทศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 มีล าดับของชื่อส่วนงานจาก “ศูนย์บริการการศึกษาและ

ประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา” “ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว สงขลา” 

“ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว ภาคใต้” อาคารวิทยาเขตสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2538 และเปิดใช้

งานในปีเดียวกัน เมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้ก าหนดให้ส านักคอมพิวเตอร์

เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ และขยายการให้บริการที่วิทยาเขตพัทลุง

ในปี พ.ศ. 2547 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตสงขลา : 140 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

สถานที่ตั้งวิทยาเขตพัทลุง : 222 หมู่ที ่2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1ก. (1) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบงานของมหาวิทยาลัย 
- บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่เชื่อมโยงและครอบคลุมวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง 
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- บริการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาอุปกรณ์ไอที 
1ก. (2) ลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 

ตาราง OP-1ก. (2-1) ลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 

 

วิสัยทัศน ์ เป็นองค ์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและน ามหาว ิทยาล ัยไปสู่การเป็นองค์กร 
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
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พันธกิจ  1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนและการ บริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 2. ให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม 
 3. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงาน 
 ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 

ค่านิยม  iSmart ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 i = Innovation มีนวัตกรรมทางด้านไอที 
 S = Service Mind มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ 
 m = Mastery มีความเป็นมืออาชีพ 
 a = Accountability มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
 r = Relationship มีน้าใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง 

 t = Teamwork ท างานเป็นทีม สมรรถนะหลักของ
องค์กร 

 มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถประยุกต์ใช้และสามารถถ่ายทอด      
สู่ชุมชนได้อย่าง 

 เหมาะสม  

1ก. (3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์มีบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน นักวิชาชีพ/นักวิชาการ 28 คน เจ้าหน้าที่ 
สนับสนุน 11 คน ดังแสดงในตาราง OP 1ก. (3-1) 

ตาราง OP 1ก. (3-1) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
รวมทั้งสิ้น (42 คน) 

จ านวน ร้อยละ  
ประเภทบุคลากร    

ผู้บริหาร 3 7.14  
นักวิชาการ/นักวิชาชีพ 28 66.67  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 8 19.05  
ลูกจ้างชั่วคราว 3 7.14  

วุฒิการศึกษา    
ปริญญาโท 19 45.24  
ปริญญาตรี 22 52.38  
ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 2.38  

ต าแหน่งวิชาการ (40 คน)    
ช านาญการ 4 10.00  
ปฏิบัติการ 36 90.00  
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ตาราง OP-1ก. (3-2) ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร 

ล าดับที่ ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร 

1 ผู้บริหารและวัฒนธรรมภายในองค์กร  

2 การได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง 

3 ความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารระหว่างบุคลากรในส านักคอมพิวเตอร์ 

 

1ก. (4) งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตาราง OP 1ก. (4-1) งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้าน ข้อมูล 
อาคารสถานที่ - วิทยาเขตสงขลา: ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง ห้องการ

เรียนการสอนทางไกลความจุ 150 ที่นั่ง ห้องระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ห้องประชุมทางไกล 20 ที่นั่ง 

- วิทยาเขตพัทลุง: ห้องเรียนบรรยายความจุ 100 และ 200 ที่นั่ง ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
ห้องระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัย ห้องประชุมทางไกล 15 ที่นั่ง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

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

- ระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสงและเครือข่ายไร้สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ
โทรศัพท์แบบ VoIP 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ระบบ
สารสนเทศส านักคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย  

- ระบบป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 



4 

 

ด้าน ข้อมูล 

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

อุปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเช่า 987 เครื่อง  

- เครื่องพิมพ์ส าหรับให้บริการนิสิต 4 เครื่อง 
 
 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

1ข. (1) โครงสร้างขององค์กร 
แผนภาพ OP-1ข. (1-2) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 

http://www.cc.tsu.ac.th/
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แผนยุทธศาสตร์ ICT ม.ทักษิณ 10 ปี 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาม.ทักษิณ 20 ปี 

ความท้าทาย 1 ความเป็น

เลิศด้านการผลิตบัณฑิตท่ีใช้

ชุมชนเป็นฐาน 

แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ 4 ปี 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความท้าทาย 5 ความมั่นคง

ทางการเงิน 

ความท้าทาย 2  ความ

เข้มแข็งด้านการวิจัย 

 

ความท้าทาย 3 ความ

เป็นนานาชาต ิ

 

ความท้าทาย 4 การบริหาร

จัดการเพื่อการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ 

ความท้าทาย 5 ความมั่นคง

ทางการเงิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัยและ

มั่นคงปลอดภยัที่ไดม้าตรฐานสากล

สามารถใช้งานได้ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัที่มีความมั่นคงปลอดภัยสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนิกส(์e-

University) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ีทันสมยัเพื่อการศึกษา 

วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร 

บุคคลทั่วไปใหม้ีทักษะด้านสารสนเทศ 

ใช้อย่างสร้างสรรค์  รวมถึงบุคลากรไอซี

ทีตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยกุต์

ไอซีทีเพื่อการพัฒนาท่ีค านึงถึงความ

คุ้มค่าและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยทักษิณให้มี

ประสิทธภิาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการจดัการ

มหาวิทยาลัยทักษิณให้มี

ประสิทธภิาพ สามารถรองรบั         

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

พัฒนาบุคลากรส านัก

คอมพิวเตอร์ ให้มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา

ระบบความปลอดภัย

และบริหารความเส่ียง

ของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

วิจัย บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC1 ร้อยละของเวลาทีส่ามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีเสถียรภาพ 

CC2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคม 

CC3 การขยายพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งแบบมีสายและไร้สาย 

CC4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้บริการพ้ืนที Smart Learning  ส าหรับนิสิต   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC5 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย 

CC6 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน 

CC7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย   

CC8     ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ MOOC  

CC10 จ านวนหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาบนระบบ TSU MOOC (Massive Open Online Course ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC11 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 

           คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  

CC12 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยและกู้คืนระบบ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดหลัก 

CC13 จ านวนบุคลากรด้าน ICT ที่สอบผ่านมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

CC14 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่สอบผ่านมาตรฐานสากลด้านภาษาอังกฤษ 

CC15 ดัชนีความสุขของบุคลากร 

CC16 ร้อยละจ านวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณที่สอบผ่านการวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (เทียบกับ  

           จ านวนผู้สมัครที่ผ่านการอบรม) 

CC17 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  (EdPEx) 
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CC18 จ านวนบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการโครงการบริการวิชาการและสามารถน าความรู้ด้าน ICT มาบูรณาการกับการ 

           ปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ 

CC19 ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
CC20   ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการโครงการวิชาการ 

CC21   ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณให้มปีระสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่า งบประมาณ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม หลัก สงขลา พัทลุง โครงการ เป้าหมาย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.1 โครงการสร้างความร่วมมือผู้ดูแลระบบ √ ร้อยละความพึงพอใจ 80 3,000.00 รายได้ สุชพี อารัล ปิยวัฒน์ วุฒิพร

√ 2,000.00 รายได้ ญาณวุฒิ อนุชา เสริมศักด์ิ

1.2.โครงการ ICT Help Care (5 หน่วยงาน) √ ร้อยละความพึงพอใจ 80 2,000.00 รายได้ สุชพี ปิยวัฒน์  สุชยั ภาณุพงษ์

√ 2,000.00 รายได้ วรวุฒิ กฤษฏา วิเชยีร ไชยอุดร อัตพล 

1.3.โครงการขยายพ้ืนท่ีให้บริการระบบเครือข่ายท้ังแบบมีสาย CC3 √ ระดับความส าเร็จ 90 1,300,000.00 ของบประมาณ สุชพี อารัล ปิยวัฒน์ วุฒิพร

และไร้สาย √ 1,000,000.00 ของบประมาณ ญาณวุฒิ อนุชา เสริมศักด์ิ

1.4 โครงการ IT Clinic √ ร้อยละความพึงพอใจ 80 5,000.00 รายได้ ธีรศักด์ิ สุชยั  ภาณุพงศ์

√ 2,000.00 รายได้ วรวุฒิ กฤษฏา วิเชยีร ไชยอุดร อัตพล 

1.5 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี Smart Learning ส าหรับนิสิต CC4 √ ร้อยละความพึงพอใจ 80 20,000.00 รายได้ กนกวรรณ ธีรศักด์ิ สุชยั  ภาณุพงศ์

 √ 300,000.00 ของบประมาณ วรวุฒิ กฤษฏา วิเชยีร ไชยอุดร

1.6 โครงการพัฒนาห้องการเรียนการสอนทางไกล √ ระดับความส าเร็จ 100 150,000.00 ของบประมาณ กนกวรรณ  อนุชา ศักด์ิ

√ 2,500,000 ของบประมาณ วิเชียร วรวุฒิ กฤษฏา ไชยอุดร

1.7 โครงการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติ √ ระดับความส าเร็จ 100 370,000.00 ของบประมาณ กนกวรรณ  ธีรศักด์ิ  

การคอมพิวเตอร์ C107, C109 , C207  สุชัย ภาณุพงศ์

วิทยาเขต ระยะเวลา

แผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจดัการมหาวิทยาลยัทกัษิณให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและความเป็นนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม หลัก สงขลา พัทลุง โครงการ ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย

2.1.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล CC6 √ ระดับความส าเร็จ 85 - -  ภูริพล  กฤช  ธัญรัศน์   

1.ระบบฐานข้อมูลผู้ใช ้(Ldap)      ภูริชญา ออมทรัพย์  คิสตอน

2.ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน(์eTOR) ราเชนทร์ อารัล   อัตพล

3.ระบบฐานข้อมูลลายนิ้วมือ

4.ระบบประเมินการเรียนการสอน

5.ระบบการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ CC5 √ ระดับความส าเร็จ 85 60,000.00 รายได้ นิภาพร ภูริพล  กฤช  ธัญรัศน์   

1.ระบบทะเบียน ระยะท่ี 2 ภูริชญา ออมทรัพย์  คิสตอน

2.ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน(์eTOR) ราเชนทร์  อัตพล

3.ระบบฐานข้อมูลลายนิ้วมือ

4.ระบบประเมินการเรียนการสอน

2.3 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพ่ือส่ือสารองค์กร √ ระดับความส าเร็จ 85 - - พลชยั กุลภัช 

2.4 โครงการพัฒนาระบบออกใบเสร็จ (e-Billing) √ ระดับความส าเร็จ 80 วุฒิพร

2.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบแอพลิเคชั่น CC8 √ ระดับความส าเร็จ 60 10,000.00 รายได้ คิสตอน

บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พลชยั

1.ระบบแจ้งตารางเรียน กุลภัช

2.ระบบแจ้งผลการเรียน

3.ระบบบัตรนิสิตออนไลน์

วิทยาเขต ระยะเวลา



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพ่ือการศึกษา วิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม หลัก สงขลา พัทลุง โครงการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

3.1โครงการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ √ ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100 60,000.00 งบงานวิจัย สุวรรณ กฤษฎา

หลักด้าน ICT ของบุคลากรสายสนับสนุน

3.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้บน TSU MOOC CC10 √ จ านวนหน่วยการเรียนรู้ 42 - - สุวรรณ  กนกวรรณ สุชยั ศักด์ิ อนุชา

√ หน่วย กฤษฎา  วิเชยีร  

3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอบวัด  ระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100 - - สุวรรณ กนกวรรณ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์  (Computer Skill Test)

วิทยาเขต ระยะเวลา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม หลัก สงขลา พัทลุง โครงการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

4.1 โครงการบริหารความเส่ียงอัคคีภัย √ ระดับความส าเร็จ 100 10,000.00 รายได้ กนกวรรณ ธีรศักด์ิ  สุชยั ปิยวัฒน์

√ 5,000.00 รายได้ กฤษฎา เสริมศักด์ิ นิวัตต์

4.2 โครงการปรับปรุงระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า √ ระดับความส าเร็จ 100 100,000.00 ของบประมาณ สุชยั  ธีรศักด์ิ

√ 80,000.00 ของบประมาณ เสริมศักด์ิ

4.3 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย √ ระดับความส าเร็จ 100 1,500,000.00 เงินแผ่นดิน สุชพี อารัล ปิยวัฒน์ วุฒิพร

√ 1,000,000.00 เงินแผ่นดิน ญาณวุฒิ อนุชา เสริมศักด์ิ

4.4 โครงการจัดหา Firewall  ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ CC11 √ ระดับความส าเร็จ 100 3,400,000.00 ของบประมาณ  ญาณวุฒิ  อนุชา

4.5 โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกู้คืนระบบ CC12 √ √ ระดับความส าเร็จ 100 80,000.00 ของบประมาณ สุชพี ปิยวัฒน์ วุฒิพร

4.6 โครงการบ ารุงรักษาและ ปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย P ระดับความส าเร็จ 100 400,000.00 ของบประมาณ กฤตภ์ ภูริพล

4.7 โครงการพัฒนาระบบ DR Site P ระดับความส าเร็จ 100 2,000,000.00 ของบประมาณ กฤตภ์ ภูริพล

วิทยาเขต ระยะเวลา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม หลัก สงขลา พัทลุง โครงการ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

5.1. การก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน CC19  √  √ ระดับความส าเร็จ 1 คน รายได้ บุคลากรส านักฯ 

5.2.การพัฒนาทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ) CC14  √ ระดับความส าเร็จ 2 คน รายได้ บุคลากรส านักฯ 

(เรียนรู้ด้วยตนเอง ) √ รายได้

5.3.โครงการ 5 ส  √ ระดับความส าเร็จ 100 5,000.00 รายได้ พรรณทิภา บุญชญา

√ 3,000.00 รายได้ เยาวภา

5.4.โครงการ ICT สัญจร  √ ระดับความส าเร็จ 3 หน่วยงาน 2,000.00 รายได้ จันทร์จิรา

สงขลา พัทลุง √ 3 หน่วยงาน 2,000.00 รายได้ เจนจิรา

5.5.โครงการจัดการความรู้  √ √ ระดับความส าเร็จ 100 - - จันทร์จิรา  เจนจิรา

5.6.โครงการจัดการพลังงาน √ ระดับความส าเร็จ 100 23,000.00 รายได้ นิวัฒน์

5.7.โครงการติวนี้ให้น้อง CC16 √ √ ระดับความพึงพอใจ 80 - - กนกวรรณ อนงค์ กฤษฎา สุวรรณ

5.8.โครงการทบทวนแผนส านักคอมพิวเตอร์ √ ระดับความส าเร็จ 100 200,000.00 รายได้ จันทร์จิรา เจนจิรา พรรณทิภา 

5.9.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความส าเร็จ 100

เพ่ือชุมชน √ 17,000.00 รายได้ กฤษฏา วิเชียร วรวุฒิ ไชยอุดร

5.10.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ √ ระดับความส าเร็จ 100 290,000.00 รายได้ สุภาพร

√ 78,000.00 รายได้ เจนจิรา

วิทยาเขต ระยะเวลา
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5.11.โครงการศึกษาดูงาน √ ระดับความส าเร็จ 100 200,000.00 รายได้ จันทร์จิรา พรรณทิภา สุภาพร

√ 78,000.00 รายได้ เจนจิรา เยาวภา

5.12.โครงการสร้างความร่วมมอืกับ ระดับความส าเร็จ 100

หน่วยงานภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ √ 2,000.00 รายได้ กฤษฎา 

5.13.โครงการองค์กรแห่งความสุข CC15 √ ระดับความส าเร็จ 100 15,000.00 รายได้ จันทร์จิรา

Happy Workplace √ 9,000.00 รายได้ เจนจิรา

5.14 การพัฒนาบุคลากร ICT เพ่ือสอบ CC 13 √ ระดับความส าเร็จ 1 คน - - บุคลากรด้าน ICT

ผ่านมาตรฐานสากล √ - -

5.15 โครงการแตรียมความพร้อมตามเกณฑ์ CC17 √ ระดับความส าเร็จ ระดับ 3 10,000.00 รายได้  พรรณทิภา

คุณภาพระดับสากล (EdPEx) 5,000.00 รายได้

5.16 โครงการบริการวิชาการ ส าหรับนิสิต CC20 √ ระดับความพึงพอใจ 80 5,000.00 รายได้  กนกวรรณ   อนงค์

√ 3,000.00 รายได้ กฤษฏา 

5.17 โครงการบริการวิชาการ ส าหรับบุคลากร CC20 √ ระดับความพึงพอใจ 80 15,000.00 รายได้  กนกวรรณ   อนงค์

√ 5,000.00 รายได้ กฤษฏา 

5.18 โครงการบริการวิชาการ ส าหรับบุคคลท่ัวไป CC18 , CC20 √ ระดับความพึงพอใจ 80 - เก็บค่าลงทะเบียน  กนกวรรณ   อนงค์

√ - เก็บค่าลงทะเบียน กฤษฏา 
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