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แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2561- 
2570 ฉบับนี้เป็นแผนในภาพรวมที่ไดจัดทําขึ้น เพ่ือใชในการกําหนดทิศทางของการดําเนินงานดานการ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจัดทําขึ้น 
โดยอาศ ัยนโยบาย ว ิส ัยทัศน พ ันธก ิจ ท่ีประกาศไวในแผนย ุทธศาสตร์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมท้ังได้พ ิจารณาเพ ื่อใหสอดคล้องก ับแผนแม่บทไอซ ีท ีของประเทศไทย พ.ศ. 
2554-2563 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามที่ได้บรรจุไว้ในแผนฯ ฉบับนี้ ไดมุงเนนการพัฒนาและประยุกต์ไอซีทีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริม 
มหาว ิทยาล ัยท่ีม ีความเป  นเล ิศทางว ิชาการสอดคล้องกับความต ้องการของสังคมและช ุมชน น ับเปน็แนวทางท่ีอยู่ 
บนพ ื้นฐานของนโยบายและท ิศทางการพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยท่ีได้ประกาศในแผนย ุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ ่งให้ 
ความสําคัญกับการพัฒนาไปสู่การเปน็มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น ปัญญา คุณธรรมความพอเพียงและเป็นที่พ่ึง 
ของสังคมและชุมชน ในยุคสังคมออนไลน์ไอซีทีได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง ต่อการ เรียนรู้
ของมนุษย์และสังคม จึงนับเป็นความท้าทายสําหรับผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ที่ได้
ร่วมกันศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีของมหาวิทยาลัยใน
บริบทด้านการบริหารองค์กร ควบคู่กับบริบทด้านการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคม
และนําข้อมูลมาประมวลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯได้อยางครบถ้วนรอบด้าน พร้อมเผยแพรสู่
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2570 

 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้จัดทําเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10  ปี โดยมุ่งเน้นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน    แผน 
ยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้ได้นํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 
ของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 เป็นแนวทาง 
หลักในการกําหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระยะ 10 ปี 

 
หลักการและเหตุผล 

 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันได้พัฒนามาถึงขั้นที่มีความ 

ซับซ้อนและหลากหลาย จนกระทั่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญของโลก ของประเทศ   รวมถึงการใช้ 
ชีวิตประจําวันของประชาชน เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมที่มนุษย์เองทําลําบากหรือทําไม่ได้ เพ่ือช่วย 
อํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ความเป็นโลกาภิวัตน์และสังคม 
เศรษฐกิจฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ แม้ในระยะแรกจะเริ่มจากความเป็นเครื่องมือสารสนเทศ 
เป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อผลิตภาพ (Productivity Tools) แต่ 
ต่อมาได้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ตามมาอย่างรวดเร วที่วิวัฒนาการมาเป็นมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ ทั้งต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมของโลก และของประเทศ และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อมีแนวโน้มที่เปิดกว้างให้คนทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเสรี ผ่านแนวคิดและ 
ระบบใหม่ๆเช่น Open Source และ Wikipedia เป็นต้น 

องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunications) ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน (Hardware and Components) ซอฟต์แวร์และ 
บริการ (Software and Services) อุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์เพ่ือผู้บริโภค (Consumer Electronics) 
และเนื้อหาสาระและสื่อ (Content and Media) อย่างไรก ตาม ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมโยง 
ขององค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏออกมาในรูปของระบบอินเทอร์เน ต ซึ่งอาจนับได้ว่าได้เปลี่ยนโลกไป 
อย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีทั้งการ 
ผลิตและการใช้ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าในฐานะผู้ผลิต การเป็น 
ผู้ใช้ที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและการเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจกรรม อย่างไรก ดีนโยบายแห่งรัฐเพ่ือ 
ส่งเสริมให้สังคมเป็นผู้ผลิตก ช่วยค้ําจุนเศรษฐกิจของประเทศได้มาก   ดังตัวอย่างที่ เกิดขึ้นกับ 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลี เป็นต้น แม้ประเทศไทยมีการส่งออกอุปกรณ์อิเล กทรอนิกส์หลาย แสน
ล้านบาทต่อปี แต่ก ยังเป็นความท้าทายที่จะทําให้มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐาน การ
ผลิตของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ก่อให้เกิดความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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และการต่อยอดเทคโนโลยีสําหรับคนไทยและอุตสาหกรรมไทยขึ้นมาได้ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิต 
ทางด้านอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์และสื่อต่าง ๆ ก ยังมีขนาดเล ก การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนี้จึง 
ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริมทั้ งเ พ่ือการส่งออก การลดการนําเข้า และการบริโภค 
ภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างและพัฒนากําลังคนเป็น 
สําคัญ ดังตัวอย่างของประเทศใหญ่เล กที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกใน 
ปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีพัฒนาการในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ประโยชน์ 
อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งในการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การใช้ลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ทางด้าน 
การศึกษา ตลอดจนการใช้ในภาคประชาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังระบุไว้ในรายละเอียดทั้งใน 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชาติ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการใช้งาน 
ในระดับองค์กร ชุมชน และครอบครัว อย่างไรก ตาม การกําหนดแนวทางการพัฒนาทั้งการผลิตและการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวจะช่วยทําให้กระบวนการพัฒนามีเอกภาพและมี 
การใช้ทรัพยากรอันจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาวนี้ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง 
ปัจจุบันไปจนถึงปี พ.ศ.  2570 เพื่อนําไปสู่นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วง 10 ปี โดย 
พิจารณาจากความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ รวมทั้งนัยยะที่มีต่อเทคโนโลยีนี้ ในขณะเดียวกันยังพิจารณาจากพัฒนาการในกรอบ 
เวลาดังกล่าวของตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองที่จะมีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย  โดย 
คาดหวังว่าจากการมองจากทั้งสองมุมจะทําให้แนวคิดมีความสมบูรณ์และมีความลงตัวในการกําหนด 
นโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาใน 
ประเด นและมิติต่าง ๆ 

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารล่าช้า  คือความ 
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งยังมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงทําให้การพัฒนา 
และการใช้ประโยชน์ของ ไอซีที (ICT : Information and Communication Technology) เพ่ือต่อ 
ยอดองค์ความรู้ การพัฒนาและการให้บริการยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้นการ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที จึงเป็นประเด นสําคัญประการหนึ่งที่แผนยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้ต้อง 
พิจารณาแก้ไขปัญหา  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการหลอมรวมเทคโนโลยี 
(Technological Convergence) ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้ว 

ในส่วนของบุคลากรด้านไอซีที พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตในการใช้ไอซีที 
แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดแคลนบุคลากรด้านไอซีทีอีกมาก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือมีทักษะเฉพาะด้านต่างๆ  หน่วยงานส่วนใหญ่ยังคงขาด 
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บุคลากรด้าน ไอซีทีและการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สําหรับปัญหาด้าน กา รขาด
แคลนบุคลากรด้านไอทีซี นั้นเนื่องจากผลตอบแทนต่ําและขาดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 

สําหรับบุคลากรทั่วไปพบว่ามีการใช้ไอซีทีเพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ ข่าวสารผ่านทาง
เทคโนโลยีมากขึ้นแต่มีบางส่วนยังมีการใช้ไอซีที ที่ไม่เหมาะสมอาทิ 

1. การใช้ไอซีที เพ่ือความบันเทิงสูงกว่าการใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
2. การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติและเนื้อหาไม่พึงประสงค์ 
3. การเพิ่มขึ้นของการทําผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 และ 2560 
ดังนั้นในการวางแผนการพัฒนาไอซีที จะต้องคํานึงถึงตัวแปรเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  ในเรื่องของ 

การบริหารจัดการ แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและส่งเสริมการพัฒนาไอซีทีอยู่แต่จาก การ
ประเมินพบประเด นที่เป็นข้อวิตกกังวลหลายประการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไอซีที ในภาพรวม 
อาทิ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความซ้ําซ้อนกันอยู่ ทําให้การทํางานบางเรื่องซ้ําซ้อนขาดการบูร 
ณาการ ขาดความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการด้านไอซีทีในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ 
เนื่องจากยังคงมีลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่ทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขาดกลไกประสานงานที่ 
ชัดเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ไม่มีการบูรณาการแผนงานด้านไอซีที  และจัดสรร 
งบประมาณให้สอดคล้อง ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดระบบติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนอย่างจริงจัง 

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก 
ประเทศไทย และการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของ 
สังคมและชุมชน   มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงต้องพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รองรับ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ 
พอเพียง 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ Digital University เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ การ 
จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปว ัฒนธรรม ท่ีค ํานึงถึงความค ุ้มค ่า 

3. พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคลทั่วไปให้ 
สามารถประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ 

 
สรุปหลักการและประเด็นส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

1. สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศ 
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศตามมาตรฐานและการสร้าง 
โอกาสในการเข้าถึงไอซีที 

2. ถ ่ายทอดแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนามหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ  พ.ศ.2561-2580  โดยให้ 
ความส ําค ัญก ับการพ ัฒนาและประย ุกต ์ใช ้ไอซ ีท ีเพ ื ่อการพ ัฒนาสู ่ส ังคมแห ่งภ ูม ิป ัญญาและการเร ียนรู้ 
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และสนับสนุนดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร วเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ที่
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 

3. รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีภาพลักษณ์ระดับชั้นนําโดย 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. มุ่งเน้นแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สําคัญของการพัฒนาไอซีที   โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ให้มีทักษะสารสนเทศ (Information Literacy Skill) การบริหารจัดการไอซีที และการให้ 
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงข่ายความเร วสูงเนื่องจากเป็นปัจจัยหรือพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะ 
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศท้ังหมดและสร้างโอกาสในการเข้าถึงไอซีที 

5. ปรับปรุงหรือบูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการด้านไอซีที เพ่ือให้มีความชัดเจนในบทบาท 
หน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการซํ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
วัตถุประสงค ์

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 
2561-2570 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ได้แนวทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของกรอบนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 

2. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ทักษิณให้เป็นตามมาตรฐานและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 

3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข งในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมถึงการแสวงหาความรู้ 
สร้างภูมิปัญญาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง 

4. เพ่ือพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและปริมาณที่ 
เหมาะสม รวมถึงนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ไอซี 
ทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญต่อการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างพอเพียง รู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร 
 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุน 

ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
 

พันธกิจ 
1. พ ัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารที ่ได้มาตรฐานรองรับระบบสารสนเทศท ี่มีค ุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 2.พ ัฒนาและส ่งเสร ิมการใช ้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศให ้เก ิดประโยชน ์ต ่อ
การด ําเน ินงานท ุก 

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3. ส ่งเสริมและพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์ให ้ม ีคุณภาพ ทั ้งบุคลากร น ิสิตและบ ุคคลภายนอกให้ 

สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถ ใช้

งานได้อย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง 

ปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พ ัฒนาระบบสารสนเทศที ่ท ันสม ัยเพ ื ่อการศ ึกษา ว ิจ ัย บร ิการว ิชาการ และท ําน ุบ ําร ุง 

ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศ ึกษาต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มี 
ความรู้ความสามารถท่ีทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงความคุ้มค่า 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ได้กําหนดประเด นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประเด นเพ่ือสนับสนุนให้ 

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ 
ชุมชน  ผ่านการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่มีมาตรฐาน การเป็นมหาวิทยาลัย 
ดิจิทัล (Digital University) ที่มีความคุ้มค่า  ดังแผนภาพ 
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ม ุมมองสมดุลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษ ิณ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

โครงสร ้างไอซ ีทมีความมั่นคงปลอดภัย เป ็น Digital University มี ICT ทีมีความคุ้มค่า 

Customer 

Perspective 

พัฒนานิสิต บุคคลากร และบุคคลทั่วไป 
ให้มีทักษะ ICT และใชง้านอย่างมีวิจารณญาณ 

KPI :ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที่สอบ 
ผ ่านการวดทักษะทางคอมพิวเตอร ์

Internal Process 
Perspective 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 

พัฒนาระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจ 
KPI : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ 

ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 
และเชื่อมโยงกันได้ KPI :ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทษ 

Financial 
Perspective 

พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อความคุ้มค่า KPI : จ านวนงบประมาณที่สามารถลดปริมาณ 

กระดาษได้ 

มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ------------ ความต้องการของสังคมและชุมชน 

Learning & Growth 
Perspective 

พัฒนาบคลากรให้มีทักษะดา้ น ICT 
พัฒนาบคลากร ICT ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน 

KPI :ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
KPI : จ านวนบุคลากร ICT ที่มีความรตู้ ามมาตร
ฐาน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2570 กับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

ไทย  พ.ศ.2554-2563 และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2561 - 2580 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษณิ 

พ.ศ. 2561-2570 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารของประเทศไทย 

พ.ศ.2554-2563 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2561 - 2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที 

ให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยที่ 

สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ 

การสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband 

ให้มีความทันสมัย มกีารกระจายอย่าง 

ทั่วถึงและมีความมั่นคงปลอดภยั สามารถ 

รองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้ 

ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ที่

ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกบสังคมดิจิทัล 

ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพอการ ดําเนินงาน

ที่เป็นเลิศ 

ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารจัดการ(MIS) มหาวิทยาลัยทีม่ีความ 

มั่นคงปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล 

(Digital University) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้าง นวัตกรรม

การบริการของภาครัฐที่สามารถ ให้บริการ

ประชาชนและธุรกิจทกุภาคสว่น ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพมีความมั่นคง 

ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

ความท้าทายที่ 4. การบริหารจัดการเพอการ 

ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ 

ทันสมัยเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการจดั 

การศึกษาต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ใช ้

ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

และสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของ 

โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ 

สาธารณะสําหรับประชาชนทกุกลุ่ม 

โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการ 

ดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี เช่น บริการ 

ด้านการศึกษา และสาธารณสุข 

ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ที่

ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกบ ั  สังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร และ 

บุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศในการประยุกต์ใช้อยา่งสร้างสรรค์ 

และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน 

ไอซีทีให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่ม ี

ความสามารถในการพัฒนาและใช้ 

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมี 

วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา 

บุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและ 

ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ที่

ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

และเหมาะสมกบสังคมดิจิทัล 

ข้อ 1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ 

สมรรถนะสากลของอาจารย ์

ข้อ 1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อ 

การพัฒนามหาวิทยาลยัที่คํานึงถึงความคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต ์ICT 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความท้าทายที่ 4. การบริหารจัดการเพือ่การ 

ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ข้อ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพ 

ระดับมหาวิทยาลยัและระดับสว่นงาน ตามเกณฑ์ 

คุณภาพระดับสากล 

ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร ์ที ่1 พ ัฒนาโครงสร ้างพ ื้นฐานไอซ ีทใีห้มีความทันสมัยและม ีความมั่นคงปลอดภัยท ี่สามารถใช้งานได ้อยา่งท ั่วถึง 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีท่ี 1. พัฒนาโครงสร้างไอซที ีทีท่ ันสมย ั 1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการ 1.ร้อยละความสําเร็จของการจัดหา สํานักคอมพิวเตอร ์

ทั น ส มั ย แ ล ะปล อด ภั ย ต าม และปลอดภัย ตามพระราชบัญญตัิว่า ดําเนินการตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการ อุปกรณ ์เพ ื่อด ําเน ินการตามข้อก ําหนดของ  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ด้วยการกระทําผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ กระทําผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด  

ผ ิดเกีย่วก ับคอมพ ิวเตอร์ พ.ศ. พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 2550 และ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ  

2550 และ พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2560  

2. มีโครงสรางพื้นฐานไอซีทีท่ี 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ร้อยละความสําเร็จของการ ฝ่ายบรหิาร วิทยาเขตสงขลา 

ครอบคล ุมพืน้ที ่ให ้บร ิการอย ่าง ไอซีทีให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการทั่วถึง ไอซีทีของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงพื้นทีก่ารให้บริการเครือขา่ยทั้ง สํานักคอมพิวเตอร ์

ทั่วถึงส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับ ส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับของ 3. โครงการปรับปรุงพ ื้นท ี่ให้บริการ แบบมีสายและไรส้ายภายในมหาวทิยาลัย  

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั ระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายให ้ เทียบกับแผนการปร ับปรุง  

  ครอบคลมุพื้นท ี่ให้บริการได้อย่างทัว่ถ ึง   

  และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้   

  4. โครงการตดิตั้งระบบ Cloud   

  Computing เพื่อเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการ   

  ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีสามารถ   

  ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสทิธิภาพ   
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

3. มีนโยบายในการบริหาร 3.จัดทํานโยบายการบรหิารจดัการ 5. โครงการจัดทํานโยบายและแนว 3. ร้อยละของระยะเวลาที่สามารถ  สํานักคอมพิวเตอร ์

ความเส ี่ยงโครงสรางพืน้ฐานไอซ ีที โครงสรางพืน้ฐานไอซีทีเพ ื่อใหเป็นระบบ ปฏิบัติการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริการระบบเคร ือข ่าย  

ที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง ที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภ ัย ไอซที ีเพื่อให้เป ็นระบบท ี่มีเสถียรภาพ ม ี 4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้  

ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน และพร้อมใช้งาน ความมั่นคงปลอดภ ัยและพรอ้มใช ้งาน งานระบบเครือข ่ายมหาวทิยาล ัย  

4. ม ีเคร ือข ่ายความร ่วมม ือ 4.สร้างเคร ือข ่ายความร่วมมือก ับ 6.โครงการสร้างความร่วมมือผู้ดูแล  สํานักคอมพิวเตอร ์

กับองค์กรดานไอซีทีท้ังภายใน องค์กรดา้นไอซีทีท้ังภายในและนอก เคร ือข ่ายภายในมหาวทิยาลัย  

และนอกมหาวทิยาล ัย มหาวิทยาลยั 7.โครงการศึกษาดูงานหรือการลง  

  นามความร่วมมือในการสร้างความร่วมมือ  

  กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลยั  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละความสําเร็จของการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือดําเนินการตาม 
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 

100 100         

2. ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเครือข่าย 
ทั้งแบบมีสายและไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเทียบกับแผนการ 
ปรับปรุง 

50 55 60 65 70 75 80 85 0 95 

3. ร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ 
อย่างมีเสถียรภาพ 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย 

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร ์ที่ 2  พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื่อการบร ิหารจัดการ (MIS) มหาว ิทยาลัยท ี่มีความมั่นคงปลอดภัยสูก่ารเป  นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. จั ด ทํ าแผนพัฒ นาระบบสารสนเทศ 1. ร้อยละความสําเร็จของการ สํานักคอมพิวเตอร ์

และต ัดส ินใจ ทีค่รอบคล ุมท ุกพ ันธก ิจของ มหาวิทยาลยัทักษิณ ท่ีสนับสนุนการ มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ทีส่น ับสน ุนการบร ิหาร พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี  

มหาว ิทยาล ัย สามารถเช ื่อมโยงข ้อม ูล บร ิหารจ ัดการและการสน ับสน ุนการ จ ัดการและการสน ั บ สน ุ น การต ัดส ิน ใจ ครอบคลมทุกพันธกิจและสามารถ  

ร่วมกันได้และใช้งานง่าย ท้ังระดับ ตัดสินใจ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ เชือ่มโยงกันได้ (เทียบกับแผน)  

ปฏ ิบ ัต ิการและระด ับบร ิหารผ ่านระบบ 2. พ ัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ บร ิหารจ ัดการที ่ครอบคล ุมท ุกพ ันธก ิจของ 2. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ  

เคร ือข ่ายของมหาวิทยาลัย บ ริ ห า ร แ ล ะ ต ัด ส ิน ใจ ที ่มี คุ ณ ภ า พ มหาวิทยาลยั ผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ  

 ครอบคลมุทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลยั  

 สามารถเช ื ่อมโยงข ้อม ูลร ่วมก ันได ้และใช ้    

 งานได้ง่าย    

2. มีระบบให้บริการแบบ 3. พ ัฒนาระบบการให ้บร ิการแบบ 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 3. ร้อยละความสําเร็จของ สํานักคอมพิวเตอร ์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่สามารถ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่สามารถ สามารถรองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์ที ่ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี  

ร อ ง รั บ ก า ร ใช้ ง า น ด ้ว ย อุ ป ก รณ์ ที ่ ร อ ง รั บ ก า ร ใช้ ง าน ด ้ว ย อุ ป ก รณ์ ที ่ หลากหลายสามารถเช ื ่อมโยงข ้อม ูลร่วมก ัน ใช ้ สามารถรองรับการใช้งานด้วย  

หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ หลากหลาย งานได้ง่ายและสามารถนํามาใช้เพื่อเพ่ิม อุปกรณ ์เคลื่อนที ่  

ขย าย ขอ บ เข ต ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง  ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

มหาวิทยาลยั  ของหน่วยงานในมหาวทิยาล ัย   
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ง 
และความมั่นคงปลอดภัยระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมหาวิทยาล ัย 

4. จัดทําแผนบริหารความเสีย่งและ 
ความมั่นคงปลอดภัยระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

4. จัดทําแผนบริหารความเสีย่งและความ 
มั่นคงปลอดภยัระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 

4. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมลู
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

สํานักคอมพิวเตอร ์
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 
ครอบคลุมทุกพันธกิจและสามารถเชื่อมโยงกันได้ (เทียบ 
กับแผน) 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ 
สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

3. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 
สามารถรองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

60 65 70 75 80 85 90 95 100  

4. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร ์ที ่3  พ ัฒนาระบบสารสนเทศ ทีท่ ันสมัยเพ ่ือการศึกษา วิจัย บร ิการวิชาการ และท านุบ าร ุงศ ิลปวฒันธรรมและการจัดการศึกษาต ่อเนื่อง 

1. มีระบบสารสนเทศด้านการ 1. พ ัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 1. ร้อยละความพึงพอใจของ ฝ่ายวิชาการ 

เรียนการสอนที่ทันสมยัเพื่อให ้ การเรยีนการสอนที่ทันสมัยและม ี การเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ MOOC สํานักคอมพิวเตอร ์

น ิส ิต บ ุคลากร  และบ ุคคลทัว่ไป ประสิทธิภาพ ที่ทันสมัยและสามารถนํามาใช้เพื่อการศึกษา ทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย บริการ  

สามารถเร ียนร ู้และใช ้เทคโนโลย ี  พัฒนาความรู้ของนิสิต บุคลากรและบุคคล วิชาการ และทําน ุบาํรุง  

สารสนเทศได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ  ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปวัฒนธรรม  

   2. จํานวนหน่วยการเรียนรู้ที ่  

   พัฒนาบนระบบ TSU MOOC  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ 2. พ ัฒนาระบบสารสนเทศและ 2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบ 3.ร้อยละความสําเร็จของการ ฝ่ายวิชาการ 

วิจัย บริการวิชาการ และทําน ุ แหล่งเร ียนรู้เพือ่การวิจ ัย บริการ สารสนเทศเพื่อรองรับการจดัการศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สํานักคอมพิวเตอร ์

บํารุงศิลปวัฒนธรรมสําหรับเป็น 

แหล่งเรียนรู้และเผยแพรสู่่สังคม 

และสากล 

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ 

สังคมและสากล 

นานาชาติ และการศึกษาต่อเนื่อง 

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมสสู่สังคมและสากล 

รองรับการจดัการศึกษานานาชาต ิ

และการศึกษาต่อเนื่อง  

4.ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการ 

 

   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม  

   และสากล  
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

3.มี ห้ อ ง เรี ย น อั จ ฉ ริ ย ะ 

(Smart Classroom) ที่มีการจัด 

ส ภ า พ แ ว ด ล ้อ ม ก า ร เรี ย น รู ้

(Learning Environment) อย่าง 

เหมาะสม ทั้งสถานท่ีตั้งห้องเรียน 

โต๊ะเก้าอ้ี ระบบไฟฟ้า เครื่องเสยีง 

ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ 

3 . จั ดห า ห้ อ ง เรี ยน อั จฉ ริ ย ะ (Smart 

Classroom) เพื่ อส นั บส นุ น การเรียนรู้

แบบอัจฉริยะ 

4. โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉรยิะ 

(Smart Classroom) 

5 ร้อยละความสําเร็จของการ 

พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ/ 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

บริหารวิทยาเขต 

สํานักคอมพิวเตอร ์

4.มีการพัฒนาและจัดหาระบบ

ข้อมูลซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อดิจิทลั

เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อการ

พัฒนาและขยายบทบาทการ 

ให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 

4. จัดหา ทรัพยากรการเรยีนรู้ และสื่อ

ดิจิทัล ฐานข้อมูลออนไลน์ ซอฟตแ์วร์ 

เพื่อการศึกษาค้นคว้า การ วิจัยและ

การบริการวิชาการ 

5. จัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอรแํ ละเตรยีม ความ

พร้อมสู่การพัฒนาระบบการจัด การศึกษา

ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใน สาขาวิชาที่มี

ความพร้อม 

6. ดําเนินการจดัซื้อทรัพยากรการเรียนรู้ และ

สื่อดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเรียน การ

สอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

6. ร้อยละความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้ที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู ้

สํานักคอมพิวเตอร์ 

สํานักหอสมุด 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งาน 
ระบบ MOOC ทั้งเพ่ือการศึกษา การวิจัย บริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 

2.จํานวนหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาบนระบบ TSU 
MOOC 

37 42 47 52 57 62 67 70   

3.ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ 
และการศึกษาต่อเนื่อง 

 50 60 70 80      

4.ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่ สังคม
และสากล 

 50 60 70 80      

5. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาห้องเรียน 
อัจฉริยะ/สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ 

 50 60 70 80      

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อทรัพยากร 
การเรียนรู้ 

 80 82 84 86 88 90    
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ย ุทธศาสตร ์ที ่4  พ ัฒนาน ิส ิต บ ุคลากร และบ ุคคลทั ่วไปให ้ม ีท ักษะด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศในการประย ุกต ์ใช ้อย ่างสร ้างสรรค ์และม ีว ิจารณญาณ รวมถ ึงพ ัฒนาบ ุคล ากรด ้านไอซ ีท ีให ้ม ีความร ู้ 

ความสามารถที่ทันสมัย 

1. มีระบบพ ัฒนาสมรรถนะด้าน 1. พัฒนานิสิต 1. โครงการฝ ึกอบรมให ้ ความร ู้ด ้าน เทคโนโลย ี 1. ร้อยละของบุคลากรของ สํานักคอมพิวเตอร ์

ไอซีที โดยเน้นพัฒนาความรู้ในส่วนท่ี บุคลากร บุคลากรด้านไอซีที สารสนเทศแก่นิสติ บุคลากรและบุคคลทั่วไปใหม้ีความรู ้ มหาวิทยาลยัทักษิณที่ผ่าน ฝ่ายบรหิารกลาง 

การรู้เทคโนโลยีและการรู้สารสนเทศ และบุคคลทั่วไปให้มคีวามรู ้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ สมรรถนะด้านเทคโนโลย ี  

2. นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป ความสามารถในการ อย่างมีประส ิทธ ิภาพและมีวิจารณญาณ สารสนเทศ  

ได้ร ับการพฒันาท ักษะความรู้ด ้าน ประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี  2. ร้อยละของนิสิตทีผ่่าน  

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคณุธรรม สารสนเทศได้อย่างม ี  สมรรถนะทางด้านเทคโนโลย ี  

จริยธรรมและมี วิจารณญาณ ประสิทธภาพและม ี  สารสนเทศ  

 วิจารณญาณ    

3 บุคลากรด้านไอซีทีมีความรู ้ 2.สนับสนุนให้บุคลากรไอซีที 2. โครงการส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้บ ุคลากร ไอซ ีท ีมี 3. จํานวนบุคลากรด้าน สํานักคอมพิวเตอร ์

และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีความร ู้ความสามารถตาม ความรู้ความสามารถตามความต้องการของส่วนงาน และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีทักษะ ฝ่ายบรหิารกลาง 

สารสนเทศท ี่ทนัสมัย ความต้องการของส่วนงาน มหาวิทยาลยั ความรู้ที่สอดคล ้องกับความ  

 และมหาวทิยาล ัย  ต้องการของมหาวิทยาลัย  

4. มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง 3. สร้างเครือข่ายความ 3. สรา้งเครือข่ายความร่วมม ือก ับหน่วยงานภายนอกในการ 4. จํานวนโครงการสร้างเครือข่าย สํานักคอมพิวเตอร ์
ความเข้มแข็งแก่บุคลากรสายอาชพ ี ร่วมม ือในการพฒันา พัฒนาบุคลากรไอซีที ให้มีความรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้น ความร่วมมือในการพัฒนา ฝ่ายบรหิารกลาง 

ไอซีที บุคลากรไอซีที  บุคลากรไอซีที  
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณท่ีผ่าน 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 65 70 75 80 85 90 95 100  

2. ร้อยละของนิสิตที่ผ่านสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 65 70 75 80 85 90 95 100  

3. จํานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะ 
ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย 

- 3 5 7 9 11 13    

4. จํานวนโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 
พัฒนาบุคลากรไอซีที 

 1 2 3       
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เป ้าประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวปฏิบัติ/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานที่ร ับผ ิดชอบ 

 ยุทธศาสตร ์ที่ 5  พ ัฒนาและประยุกตไ์อซ ีทเีพ ื่อการพ ัฒนามหาว ิทยาลัยท ี่ค านึงถึงความคุ้มค่า 

1.นิสิตและบุคลากรตระหนัก 1.ส่งเสรมินิสติและบุคลากรให ้ 1. โครงการส่งเสรมินิสติและบุคลากร   

ถึงความสําคัญของระบบไอซีที ท่ี เห็นความสาํคัญในการใช ้ระบบ ให้ เห็ น ค วาม ส ํา คั ญ ใน ก า ร ใช้ ระบ บ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green สารสนเทศเพื่อลดผลกระทบต่อ สารสนเทศเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ICT) สิ่งแวดล้อม  

2. มีระบบเทคโนโลย ี 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. ร้อยละจํานวนหน่วยงานที่ใช้ สํานักคอมพิวเตอร ์

สารสนเทศท่ีเป็นมติรกับ พัฒนาระบบสารสนเทศและผลักดนั มหาวิทยาลยัที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร ระบบ e-doc ,e-Meeting, ระบบลา  

สิ่งแวดล้อม (Green ICT) การใช้งานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ และระบบ e-SAR  

  3. โครงการสน ับสน ุนให ้หน ่วยงานน ํา   

  ระบบสารสนเทศที ่เป ็นม ิตรก ับส ่ิงแวดล ้อม   

  มาใช ้ในการปฏิบัติงาน   

3.มีการจัดหาและใช้ 3. จัดหาและใช้งานระบบ 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให ้ 2. ร้อยละของงบประมาณทีส่ามารถ สํานักคอมพิวเตอร ์

ทรัพยากรด้านเทคโนโลย ี เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียง มหาวิทยาลยใช ้อปุกรณ ์หรือเคร ื่องมือด้าน ลดกระดาษได ้  

สารสนเทศอย่างพอเพียงเพื่อให ้ และคุ้มค่าส่งเสรมิการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงและคุ่ม   

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า งาน Open Source ค่า เช ่น โครงการ Open Source   

  โครงการ Computer Clean Project   
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละจํานวนหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (e-doc, 
e-Meeting, ระบบลาออนไลน์ และ e-SAR) 

40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

2.จํานวนงบประมาณที่ สามารถลดกระดาษได้ 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4     

(e-doc, e-Meeting, ระบบลาออนไลน์ และ e- ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 

SAR)       
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ประวัติความเป็นมา 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” เริ่มต้นก่อตั้งที่ตําบลเขารูปช้าง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับพระบรม ราช

โองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานนาม ว่า 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา วางแผน 

ขยายงานไปยังพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่เดิมมีเนื้อที่ไม่เพียงพอสําหรับรองรับการจัดตั้งคณะ 

ใหม่และการเจริญเติบโตในอนาคต ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 

มหาวิทยาลัยได้รับการกําหนดชื่อใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้” เนื่องจาก เขต

ปฏิบัติงานมีพ้ืนที่ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง และโดยคํานึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอัน 

เกี่ยวเนื่องกับภาคใต้เป็นส่วนรวมไม่เฉพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยได้ขยายงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานและการบริหารงานมี 

ความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการทําแผนเพื่อยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็น 

มหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ประกาศใช้ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

ปีการศึกษา 2547 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน 

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่วิทยาเขตพัทลุง ปัจจุบันวิทยาเขตพัทลุงจัดการเรียนการสอน 

ใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการ 

สุขภาพและการกีฬา คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีว 

ภสพ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกํากับ 

ของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

มหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งการบริหารเป็น 2 วิทยาเขต  มีพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 

3,250 ไร่ ดังนี้ 

ว ิทยาเขตพัทล ุง มีพ ื้นที่ 2 แห ่ง ประกอบด้วย 

1. พ้ืนที่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พ้ืนที่ประมาณ 2,900 ไร่ เน้น การจัดการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2. พ ื ้นท่ี ต.พนางต ุง อ.ควนขน ุน จ.พ ัทล ุง  พ ื้นที ่ประมาณ 184 ไร ่ เน ้น ให ้เป  นศ ูนย์กลางและ 

เป  นต ้นแบบการสร ้างกระบวนท ัศน ์และว ัฒนธรรมการเร ียนรู ้ให ้เป  นอ ุทยานการเร ียนรู ้และแหล ่ง 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง 

วิทยาเขตสงขลา มีพ้ืนที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย 

1. พ ื ้นท่ี ต.เขาร ูปช ้าง อ.เม ือง จ.สงขลา  พ ื ้นท่ี 142 ไร่  เน ้น การจ ัดการเร ียนการสอน การ 

วิจัย การบริการวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ 

2. พ้ืนที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พ้ืนที่ 24 ไร่ เน้น การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ

ภาคใต้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบในรูปของพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การ วิจัย

ทักษิณคดี การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างศูนย์ข้อมูลทักษิณ บริการวิชาการด้านศิลปะ และ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 

ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย 

สํานักงานวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น โดยจัดการ เรียน

การสอนจํานวน 12 คณะ 2 วิทยาลัย โดยที่วิทยาเขตสงขลาเน้นการจัดการเรียนการสอนด้าน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 คณะ และ 2 วิทยาลัย คือ 1) คณะมนุษยศาสตร์และ 
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สังคมศาสตร์ 2) คณะศึกษาศาสตร์ 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4)  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

5) คณะน ิต ิศาสตร ์ 6) บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 7) ว ิทยาล ัยการจ ัดการเพ ื ่อการพ ัฒนา และ 8) ว ิทยาล ัย 

นานาชาติ ว ิทยาเขตพ ัทล ุงเน ้นการจ ัดการเร ียนการสอนด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี และ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 6 คณะ คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์ 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา 

ชุมชน และ 3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5) คณะพยาบาลศาสตร์ 

และ 6) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยกําหนดความเชื่อมโยงทางวิชาการดังนี้ 

พ้ืนที่ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีฐานข้อมูลทั้งทางด้านการศึกษา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปะ และดนตรี ใช้เป็นฐานความรู้ สนับสนุน

งานการเรียนการสอน โดยใช้สํานักหอสมุดของพื้นที่ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สําหรับรายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของพื้นที่ตําบล

บ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสําหรับงานวิจัย และ งานบริการวิชาการ 

ที่สามารถสืบค้นจากพื้นที่อื่น ๆ ได้ ส่วนพื้นที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จะเป็น

ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการพัฒนา

ชุมชน ดังนั้นจึงสามารถใช้องค์ความรู้จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อการสนับสนุน กระบวนการเรียนการ

สอน โดยใช้สํานักหอสมุดของพื้นที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง เป็นศูนย์กลาง

สําหรับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของพื้นที่ดําเนินการตําบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็น

ฐานข้อมูลสําหรับการวิจัย การบริการวิชาการ ที่สามารถสืบค้นจากพื้นที่อื่น ๆ ได้ 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้ง เป็น

ฐานข้อมูลสําหรับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุศิลปวัฒนธรรม ให้กับพื้นที่ 

ดําเนินการตําบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา พ้ืนที่ดําเนินการตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัด 

พัทลุง พื้นที่ดําเนินการตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพื้นที่ดําเนินการอื่นๆ โดยให้ 

สามารถสืบค้นจากพ้ืนที่ดังกล่าวทางระบบเครือข่ายได้ 

พ ื ้นที ่ด ําเน ินการต ําบลพนางต ุง อ ําเภอควนขน ุน จ ังหว ัดพ ัทล ุง จะเป  นศ ูนย ์กลางส ําหร ับเก  บ 

ฐานข ้อม ูลว ิจ ัยทางด ้านภ ูม ิป ัญญา ว ิถ ีช ีว ิตของช ุมชน บร ิเวณลุ ่มน้ ําทะเลสาบสงขลา และของภาคใต้ 

ส ําหร ับใช ้สน ับสน ุนกระบวนการเร ียนการสอน การว ิจ ัย และการบร ิการว ิชาการ โดยให ้สามารถส ืบค ้น 

ผ่านระบบเครือข ่ายจากพ ื้นที่อ ื่น ๆ ได้ 
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เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ 

สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาว มหาวิทยาลัยจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานและบริหารจัดการระหว่างพ้ืนที่ 
 

ปรัชญา 

ปณิธาน 

วิสัยทัศน 

 
 
ปัญญา จริยธรรม นําการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 

ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037) 
 
 
 
 

ค่านิยมหลัก 

คารวะธรรม  (Respect)  หมายถึง  เคารพ  มองเห นคุณค่าและความสําคัญ  แล้วปฏิบัติต่อ 

บุคคล หรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ 

ปัญญาธรรม (Wisdom) หมายถึง ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญ 

งอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

สามัคคีธรรม (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง มุ่ง

ผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายที่กําหนด 

มีความคุ้มค่า (Worthiness) หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิด 

ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ในการใช้

ทรัพยากร 

น าพาสังคม  (Social  Responsibility)  หมายถึง  เอาใจใส่  เป็นที่พ ึ่ง  และมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนา สังคม 
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกแบบและวางระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบใยแก้วนําแสงเป็นสื่อใน 

การเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยมีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ที่อาคารสํานัก 

คอมพิวเตอร์ของแต่ละวิทยาเขต และได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และความเร วในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณใช้บริการระบบอินเทอร์เน ตจาก 

สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแล 

ระบบอินเทอร์เน ตให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัย / สถาบัน / 

หน่วยงานราชการทั่วประเทศ โดย UniNet เป็นผู้ของบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง 

ประเทศ สําหรับวิทยาเขตสงขลามีเส้นทางวิ่งผ่านวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาที่ความเร ว 1 Gbps และเส้นทางสํารอง แบบ Lease Line Internet ที่ 

ความเร ว 500 Mbps/250 Mbps วิทยาเขตพัทลุง มีเส้นทางวิ่งผ่านวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย 

ทักษิณกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ความเร ว 1 Gbps 

และเส้นทางสํารองแบบ Lease Line Internet ที่ความเร ว 500 Mbps/250 Mbps  สําหรับ การเชื่อมต่อ

เครือข่ายระหว่างวิทยาเขตนั้นมีจํานวนช่องสัญญาณ 2 วงจรที่ความเร ว 100 Mbps เป็น การใช้งานระบบ

อินทราเน ตเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลและการใช้งาน โทรศัพท์ระหว่าง

วิทยาเขต 
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ภาพประกอบ 1 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายภายใต้ชื่อ TSU-WIFI 

ZONE สําหรับวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงได้ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในทุกพื้นที่ของ 

มหาวิทยาลัย เช่น อาคารหอพักปาริชาต อาคารโรงอาหาร ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ ใต้ตึกอาคารคณะ 

วิทยาศาสตร์และบริเวณลานกิจกรรมของนิสิต ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สาย มีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม

จุดต่างๆ ดังนี้ 
 
 

ภาพประกอบ 3 พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วิทยาเขตสงขลา 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วิทยาเขตพัทลุง 
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2. ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและบริการ 

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนฐานข้อมูลที่จําเป็นเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย สั่งการ 

และแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ โดยเน้นระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและทันสมัย 

ดังนี้ 

ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน 

 ระบบงานทะเบียนนิสิต 

 TSU Learning 

 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

 ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) 

 ระบบประเมินการเรียนการสอน 

 ระบบสํารวจภาวะการหางานทําของนิสิต 

 ระบบการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบบริหารจัดการเว บไซต์ 

 ระบบบัญชี ๓ มิติ 

 ระบบสารบรรณอิเล กทรอนิกส์ 

 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ 

 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

 ระบบจดหมายอิเล กทรอนิกส์ 

 ระบบประชุมทางไกล 

 ระบบจัดเก บข้อมูลและรับฝากโฮมเพจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 ระบบหอพักนิสิต 

 ระบบยานพาหนะ 

 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน ห้องพักรับรอง ห้องประชุม 

http://tsl.tsu.ac.th/
http://tsumis.tsu.ac.th/bgproject/bg_index.aspx
http://tsumis.tsu.ac.th/tsuass/Home.asp
http://www.job.mua.go.th/codes/index.php
http://www.tsu.ac.th/cst/
http://is.tsu.ac.th/hrm
http://acct3d.tsu.ac.th/
http://e-doc.tsu.ac.th/praxticol/web/
http://www.tsu.ac.th/rdi/
http://tsumis.tsu.ac.th/dormitory/
http://apps.tsu.ac.th/vehicle
http://apps.tsu.ac.th/reserve
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 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ 

 
3. ระบบเคร ื่องคอมพ ิวเตอร์ 

การให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงนั้น ดําเนินการโดยสํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการ 

ให้บริการ จากการสํารวจข้อมูลคอมพิวเตอร์จากระบบฐานข้อมูล พบว่า มีจํานวนคอมพิวเตอร์ทั้งสอง 

วิทยาเขต เพ่ือการเรียนการสอน/งานวิชาการ และเพ่ืองานบริหารจํานวน 987 เครื่อง 

 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) ของการพัฒนา ไอซีที
ของมหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ทั้งจุดแข ง จุดอ่อนและ สภาวะ
แวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบ ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการ พัฒนาไอซีที
ของมหาวิทยาลัย สามารถสรุปประเด นที่สําคัญได้ดังนี้ 

 
1. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยที่พิจารณาถึงความพร้อมและความไม่ 
พร้อมด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยมีแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะ 

กรรมการบร ิหารเทคโนโลย ีสารสนเทศ (CIO) ด ําเน ินการในระด ับนโยบาย การแปลงแผนสู ่การปฏ ิบ ัติ 
และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมีสํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส ื่อสารและม ีหน ่วยงานด ้านว ิชาการสน ับสน ุนการด ําเน ินงาน เช ่น สาขาว ิชา 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
3.มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ได้เอง ทําให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง ได้

ตามความต้องการและช่วยประหยัดงบประมาณ 
4.มหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่ให้บริการเพื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้ใน 

ห้องปฏิบัติการของสํานักคอมพิวเตอร์และตามหน่วยงานต่างๆ 

 
จุดอ่อน 
1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคมหลายระบบที่ยังไม่ทันสมัยที่ยัง 

ไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่สูงขึ้นมาก รวมระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ยังต้องได้รับการ 
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

http://apps.tsu.ac.th/laptop/
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2.บุคลากรด้านไอซีทีที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศท้ัง 
ระบบที่กําลังใช้งานและระบบใหม่ต้องมีความล่าช้าและไม่ต่อเนื่องตามความต้องของมหาวิทยาลัยหรือ 
ตามแผนการที่กําหนดไว้ 

3.งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและทันความต้องการของ 
มหาวิทยาลัย 

4.ระบบสารสนเทศหลายระบบที่ยังไม่ได้มีการบูรณาการท้ังระบบและข้อมูล จึงยังไม่เอ้ือความ 
สะดวกในการใช้งานต่อผู้ใช้อย่างเต มที่ 

5.นิสิตและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

 
2 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกรวมทั้งปัจจัย หรือ
อิทธิพลจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 
โอกาส 
1.ภาครัฐมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้การสนับสนุนในการพัฒนา 

ระบบไอซีที 
2.ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุน แข่งขัน ด้านราคาและการบริการ ทําให้มีโอกาสและทางเลือก 

มากขึ้นในการเลือกใช้ไอซีทีที่เหมาะสม 
3.มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น โครงการ 

ความร่วมมือสารสนเทศอุดมศึกษา NECTEC และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
4.ภาครัฐให้การส่งเสริมการศึกษาด้านไอซีทีและมีกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา 

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

 
อุปสรรค 
1.ข้อจํากัดด้านงบประมาณภาครัฐ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบไอซีทีได้อย่างเต มที่และทันต่อ 

ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
2.เทคโนโลยีด้านไอซีทีมีค่าใช้จ่ายสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร ว ทําให้ไม่สามารถจัดหา 

และเรียนรู้ได้ทันตามเวลา 
3.ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมข้อมูล ที่ต้องมี 

การเตรียมการและปรับปรุงวิธีการรับมือและกําจัดอยู่เสมอ ทําให้เกิดการลงทุนจัดหาระบบรักษาความ 
ปลอดภัย 

4.อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่ทําให้ระบบไอซีทีได้รับความเสียหาย 


