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คานา
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.25612570 ฉบับนี้เป็นแผนในภาพรวมที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อใชในการกําหนดทิศทางของการดําเนินงานดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระยะ 10 ปขางหนา ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยอาศัยนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ประกาศไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20
ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งไดพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับ แผนแมบทไอซีทีของประเทศไทย พ.ศ.
2554-2563 วิสั ย ทั ศน พั น ธกิจ เปาหมายของยุทธศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ตามที่ ไดบรรจุ ไวในแผนฯ ฉบั บ นี้ ไดมุ งเนนการพั ฒ นาและประยุ ก ตไอซี ที ที่ เหมาะสม เพื่ อ สงเสริม
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน นับเปนแนวทางที่อยู
บนพื้นฐานของนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ไดประกาศในแผนยุทธศาสตร 20 ป ซึ่งให
ความสําคัญกับการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนน ปญญา คุณธรรมความพอเพียงและเป็นที่พึ่ง
ของสังคมและชุมชน ในยุคสังคมออนไลนไอซีทีไดกลายเปนเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ตอการ
เรียนรูของมนุษยและสังคม จึงนับเปนความทาทายสําหรับผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย
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แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2570
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้จัดทําเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 10 ปี โดยมุ่งเน้นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ การเป็น
มหาวิทยาลั ย ที่ มีความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการสอดคล้ องกับความต้อ งการของสั งคมและชุม ชน แผน
ยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้ได้นํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 เป็นแนวทาง
หลักในการกําหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระยะ 10 ปี
หลักการและเหตุผล
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันได้พัฒนามาถึงขั้นที่มีความ
ซั บ ซ้ อ นและหลากหลาย จนกระทั่ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ของโลก ของประเทศ รวมถึ ง การใช้
ชีวิตประจําวันของประชาชน เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมที่มนุษย์เองทําลําบากหรือทําไม่ได้ เพื่อช่วย
อํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ถือ เป็นองค์ประกอบสํา คัญที่ทําให้ความเป็นโลกาภิวัตน์และสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ แม้ในระยะแรกจะเริ่มจากความเป็นเครื่องมือสารสนเทศ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อผลิตภาพ (Productivity Tools) แต่
ต่อมาได้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ตามมาอย่างรวดเร็วที่วิวัฒนาการมาเป็นมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ ทั้งต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก และของประเทศ และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีแนวโน้มที่เปิดกว้างให้คนทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเสรี ผ่านแนวคิดและ
ระบบใหม่ๆเช่น Open Source และ Wikipedia เป็นต้น
องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunications) ฮาร์ ด แวร์ แ ละชิ้ น ส่ ว น (Hardware and Components) ซอฟต์ แ วร์ แ ละ
บริ ก าร (Software and Services) อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ผู้ บ ริโภค (Consumer Electronics)
และเนื้อหาสาระและสื่อ (Content and Media) อย่างไรก็ตาม ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมโยง
ขององค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏออกมาในรูปของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจนับได้ว่าได้เปลี่ยนโลกไป
อย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีทั้งการ
ผลิตและการใช้ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าในฐานะผู้ผลิต การเป็น
ผู้ใช้ที่ดีย่อมส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพและการเพิ่มมูลค่าให้ กับกิจกรรม อย่างไรก็ดีนโยบายแห่ งรัฐเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ให้ สั ง คมเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ก็ ช่ ว ยค้ํ า จุ น เศรษฐกิ จ ของประเทศได้ ม าก ดั ง ตั ว อย่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลี เป็นต้น แม้ประเทศไทยมีการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย
แสนล้านบาทต่อปี แต่ก็ยังเป็นความท้าทายที่จะทําให้มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐาน
การผลิตของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) ก่อให้เกิดความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
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และการต่อยอดเทคโนโลยีสํ าหรับ คนไทยและอุตสาหกรรมไทยขึ้นมาได้ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิ ต
ทางด้านอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์และสื่อต่าง ๆ ก็ยังมีขนาดเล็ก การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนี้จึง
ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายของรั ฐ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ทั้ ง เพื่ อ การส่ ง ออก การลดการนํ า เข้ า และการบริ โ ภค
ภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสร้างและพัฒนากําลังคนเป็น
สําคัญ ดังตัวอย่างของประเทศใหญ่เล็กที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกใน
ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพัฒ นาการในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งในการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การใช้ลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา ตลอดจนการใช้ในภาคประชาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังระบุไว้ในรายละเอียดทั้งใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชาติ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการใช้งาน
ในระดับองค์กร ชุมชน และครอบครัว อย่างไรก็ตาม การกําหนดแนวทางการพัฒนาทั้งการผลิตและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวจะช่วยทําให้กระบวนการพัฒนามีเอกภาพและมี
การใช้ทรัพยากรอันจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาวนี้ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง
ปัจจุบันไปจนถึงปี พ.ศ. 2570 เพื่อนําไปสู่นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วง 10 ปี โดย
พิจารณาจากความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั้งนัยยะที่มีต่อเทคโนโลยีนี้ ในขณะเดียวกันยังพิจารณาจากพัฒนาการในกรอบ
เวลาดังกล่าวของตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองที่จะมีผลต่อการพัฒ นาสังคมไทย โดย
คาดหวังว่าจากการมองจากทั้งสองมุมจะทําให้แนวคิดมีความสมบูรณ์และมีความลงตัวในการกําหนด
นโยบายและแผนเชิงยุ ทธศาสตร์ของการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการพัฒ นาใน
ประเด็นและมิติต่าง ๆ
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารล่าช้า คือความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งยังมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงทําให้การพัฒนา
และการใช้ประโยชน์ของ ไอซีที (ICT : Information and Communication Technology) เพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ การพัฒนาและการให้บริการยังไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้ นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที จึงเป็นประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่แผนยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้ต้อง
พิจารณาแก้ไขปัญหา ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการหลอมรวมเทคโนโลยี
(Technological Convergence) ระหว่ า งเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนํามาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว
ในส่วนของบุคลากรด้านไอซีที พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตในการใช้ไอซีที
แต่ ในปั จจุ บั น มหาวิท ยาลั ย ยั งขาดแคลนบุ คลากรด้านไอซีที อีกมาก ทั้ งในเชิงปริม าณและคุณ ภาพ
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือมีทักษะเฉพาะด้านต่างๆ หน่วยงานส่วนใหญ่ยังคงขาด
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บุคลากรด้าน ไอซีทีและการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สําหรับปัญหาด้าน
การขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีซี นั้นเนื่องจากผลตอบแทนต่ําและขาดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
สําหรับบุ คลากรทั่วไปพบว่ามีการใช้ไอซีที เพิ่มมากขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีมากขึ้นแต่มีบางส่วนยังมีการใช้ไอซีที ที่ไม่เหมาะสมอาทิ
1. การใช้ไอซีที เพื่อความบันเทิงสูงกว่าการใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
2. การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติและเนื้อหาไม่พึงประสงค์
3. การเพิ่มขึ้นของการทําผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ 2560
ดังนั้นในการวางแผนการพัฒนาไอซีที จะต้องคํานึงถึงตัวแปรเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของ
การบริหารจัดการ แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ กํากับ ดูแลและส่งเสริมการพัฒนาไอซีที อยู่แต่จาก
การประเมินพบประเด็นที่เป็นข้อวิตกกังวลหลายประการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไอซีที ในภาพรวม
อาทิ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความซ้ําซ้อนกันอยู่ ทําให้การทํางานบางเรื่องซ้ําซ้อนขาดการบูร
ณาการ ขาดความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการด้านไอซีทีในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ
เนื่องจากยังคงมีลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่ทํางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขาดกลไกประสานงานที่
ชั ด เจนในการแปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไม่ มี ก ารบู ร ณาการแผนงานด้ า นไอซี ที และจั ด สรร
งบประมาณให้สอดคล้อง ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดระบบติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนอย่างจริงจัง
จากปั จจั ย ที่เกี่ย วข้องและทิศทางการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของโลก
ประเทศไทย และการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงต้องพัฒ นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองรับ ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ
พอเพียง
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ Digital University เพื่อรองรับการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่คํานึงถึงความคุ้มค่า
3. พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคลทั่วไปให้
สามารถประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
สรุปหลักการและประเด็นสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ
1. สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศตามมาตรฐานและการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงไอซีที
2. ถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ พ.ศ.2561-2580 โดยให้
ความสําคัญ กับการพัฒ นาและประยุกต์ใช้ ไอซีทีเพื่อการพัฒ นาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
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และสนั บ สนุ น ดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อเข้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
3. รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีภาพลักษณ์ระดับชั้นนํา โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งเน้นแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สําคัญของการพัฒนาไอซีที โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ให้ มี ทั ก ษะสารสนเทศ (Information Literacy Skill) การบริ ห ารจั ด การไอซี ที และการให้
ความสําคัญ กับ การพัฒ นาโครงข่ายความเร็วสู งเนื่องจากเป็นปัจจัย หรือพื้นฐานที่ สําคัญ ในการที่จะ
ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทั้งหมดและสร้างโอกาสในการเข้าถึงไอซีที
5. ปรับปรุงหรือบูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการด้านไอซีที เพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการซ้ําซ้อนระหว่างหน่วยงานและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
วัตถุประสงค์
การจัดทํ าแผนยุ ทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิท ยาลั ยทักษิ ณ
พ.ศ. 2561-2570 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ได้แนวทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580
2. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ให้เป็ นตามมาตรฐานและยกระดับมหาวิทยาลั ยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมถึงการแสวงหาความรู้
สร้างภูมิปัญญาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง
4. เพื่อพัฒ นากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพและปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ไอซี
ทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ ต่อการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างพอเพียง รู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุน
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้มาตรฐานรองรับระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ทั้งบุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอกให้
สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลั ยที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นานิสิ ต บุ คลากร และบุคคลทั่วไปให้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มี
ความรู้ความสามารถที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงความคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประเด็นเพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ชุมชน ผ่านการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่มีมาตรฐาน การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล (Digital University) ที่มีความคุ้มค่า ดังแผนภาพ
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มุมมองสมดุลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ---------------ความต้องการของสังคมและชุมชน
โครงสร้างไอซีทมี ีความมั่นคงปลอดภัย

เป็น Digital University

มี ICT ทีม่ ีความคุ้มค่า

Customer
Perspective

พัฒนานิสิต บุคคลากร และบุคคลทั่วไป
ให้มีทักษะ ICT และใช้งานอย่างมีวิจารณญาณ

Learning & Growth

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน ICT
พัฒนาบุคลากร ICT ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน

KPI :ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
KPI : จานวนบุคลากร ICT ที่มีความรูต้ ามมาตรฐาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบสารสนเทศครอบคลุมพันธกิจ
และเชื่อมโยงกันได้

KPI : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์
KPI :ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทษ

Perspective

Internal Process
Perspective

Financial
Perspective

พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อความคุ้มค่า

KPI :ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที่สอบ
ผ่านการวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์

KPI : จานวนงบประมาณที่สามารถลดปริมาณ
กระดาษได้
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2570 กับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย พ.ศ.2554-2563 และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2561 - 2580
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2561-2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
ให้มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยที่
สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.25542563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ
การสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband
ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่าง
ทั่วถึงและมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถ
รองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ(MIS) มหาวิทยาลัยทีม่ ีความ
มั่นคงปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
(Digital University)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ใช้
ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของ
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี เช่น บริการ
ด้านการศึกษา และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถในการพัฒนาและใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร และ
บุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน
ไอซีทีให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อ ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงความคุ้มค่า เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2561 - 2580
ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมดิจิทัล
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพือ่ การ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทายที่ 4. การบริหารจัดการเพือ่ การ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมดิจิทัล

ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ข้อ 1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมดิจิทัล
ข้อ 1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และ
สมรรถนะสากลของอาจารย์
ข้อ 1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความท้าทายที่ 4. การบริหารจัดการเพือ่ การ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ
ข้อ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล
ข้อ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2570 กับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ.2554-2563 และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพ.ศ. 2561 - 2580
แผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2561-2570

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ.2554-2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้
มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยที่
สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสือ่ สาร
รูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆได้คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ

ความท้าทาย 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้
ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ(MIS) มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามมั่นคง
ปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิ ัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรร
มาภิบาล

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี เช่น บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข

ความท้าทาย 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

ความท้าทายที่ 1 : ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่คานึงถึงความคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความท้าทาย 4 การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัยและมีความมัน่ คงปลอดภัยทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง
1. มีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่

1. พัฒนาโครงสร้างไอซีทีที่ทันสมัย

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการ

1. ร้อยละความสําเร็จของการจัดหา

ทั น ส มั ย แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย ต า ม และปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติว่า

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

อุปกรณ์เพื่อดําเนินการตามข้อกําหนดของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560

กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 และ พ.ศ. 2560

พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า ผิ ด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และ

2550 และ พ.ศ. 2560
2. มีโครงสรางพื้นฐานไอซีทีที่

สํานักคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2560
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ร้อยละความสําเร็จของการ

ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารอย่ า ง ไอซีทีให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วถึง
ทั่วถึงส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับ ส่วนงาน หน่วยงานทุกระดับของ

ไอซีทีของมหาวิทยาลัย
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย

ระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายให้ เทียบกับแผนการปรับปรุง

มหาวิทยาลัย

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้อย่างทัว่ ถึง
และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
4. โครงการติดตั้งระบบ Cloud
Computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่สามารถ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเครือข่ายทั้ง
แบบมีสายและไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา
สํานักคอมพิวเตอร์
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เป้าประสงค์
3. มี น โยบายในการบริ ห าร

กลยุทธ์
3. จัดทํานโยบายการบริหารจัดการ

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

5. โครงการจัดทํานโยบายและแนว

3. ร้ อ ยล ะของระย ะเวล าที่ ส าม ารถ

สํานักคอมพิวเตอร์

ความเสี่ยงโครงสรางพื้นฐานไอซีที โครงสรางพื้นฐานไอซีทีเพื่อใหเปนระบบ ปฏิบัติการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน ให้บริการระบบเครือข่าย
ที่ มี เ สถี ย รภาพ มี ค วามมั่ น คง ที่มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย

ไอซีทีเพื่อใหเปนระบบที่มีเสถียรภาพ มี

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้

ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

ความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

และพร้อมใช้งาน

4. มี เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
กั บ องคกรดานไอซี ที ทั้ ง ภายใน องคกรดานไอซีทีทั้งภายในและนอก
และนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

6. โครงการสร้างความร่วมมือผู้ดูแล
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
7. โครงการศึกษาดูงานหรือการลง
นามความร่วมมือในการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

สํานักคอมพิวเตอร์
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จของการจัดหาอุปกรณ์เพื่อดําเนินการตาม
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560
2. ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการเครือข่าย
ทั้งแบบมีสายและไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง
3. ร้อยละของระยะเวลาที่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้
อย่างมีเสถียรภาพ
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. มี แ ผนพั ฒ นาระบบสารสนเทศ 1. จั ด ทํ าแ ผน พั ฒ นาระบ บ สารสน เท ศ 1. ร้อยละความสําเร็จของการ

สํานักคอมพิวเตอร์

และตัดสินใจ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ ส นั บ สนุ น การ มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ที่ส นับ สนุน การบริห าร พัฒนาระบบสารสนเทศที่
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บริ ห ารจั ด การและการสนั บ สนุ น การ จั ด การและการสนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจ ครอบคลุมทุกพันธกิจและสามารถ
ร่ ว มกั น ได้ แ ละใช้ ง านง่ า ย ทั้ ง ระดั บ ตัดสินใจ
2. โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการ เชื่อมโยงกันได้ (เทียบกับแผน)
ปฏิ บั ติ ก ารและระดั บ บริห ารผ่ า นระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

2. พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การ บริ ห ารจั ด การที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ ของ 2. ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ตั ด สิ น ใจ ที่ มี คุ ณ ภ า พ มหาวิทยาลัย

ผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ

ครอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกั นได้และใช้

มหาวิทยาลัย

งานได้ง่าย
2 . มี ร ะ บ บ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ บ บ

3. พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารแบบ

3. โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่

3. ร้อยละความสําเร็จของ

สํานักคอมพิวเตอร์

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) ที่ ส ามารถ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) ที่ ส ามารถ สามารถรองรั บ การใช้ ง านด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ร อ งรั บ ก า ร ใช้ งา น ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์ ที่ ร อ ง รั บ ก า ร ใช้ ง า น ด้ ว ย อุ ป ก ร ณ์ ที่ หลากหลายสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ใช้ สามารถรองรับการใช้งานด้วย
หลากหลาย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและ หลากหลาย

งานได้ ง่ า ยและสามารถนํ า มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม อุปกรณ์เคลื่อนที่

ข ย า ย ข อ บ เข ต ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง

ประสิ ทธิภ าพและลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน

มหาวิทยาลัย
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและความ

4. ร้อยละความสําเร็จของ

และความมั่นคงปลอดภัยระบบฐานข้อมูล ความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบฐานข้ อ มู ล มั่ น คงปลอดภั ย ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ การดําเนินการตามแผนบริหาร

สํานักคอมพิวเตอร์
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เป้าประสงค์
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ความเสีย่ งและความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

14

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจและสามารถเชื่อมโยงกันได้ (เทียบ
กับแผน)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
สามารถรองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
4. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ

61
80
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ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
1. มีระบบสารสนเทศด้านการ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

1. ร้อยละความพึงพอใจของ

เรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมี

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ MOOC

นิสิ ต บุ คลากร และบุค คลทั่วไป ประสิทธิภาพ
สามารถเรียนรู้แ ละใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและสามารถนํามาใช้เพื่อการศึกษา
พัฒนาความรู้ของนิสิต บุคลากรและบุคคล

ทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุง

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการ
สํานักคอมพิวเตอร์

2. จํานวนหน่วยการเรียนรู้ที่
พัฒนาบนระบบ TSU MOOC
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ

วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ แหล่งเรียนรู้เพื่อการวิจยั บริการ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับเป็น วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่
แหล่งเรีย นรู้และเผยแพร่สู่สังคม สังคมและสากล
และสากล

2. โครงการเตรียมความพร้อมด้านระบบ

3.ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
รองรับการจัดการศึกษานานาชาติ
นานาชาติ และการศึกษาต่อเนื่อง
และการศึกษาต่อเนื่อง
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
4.ร้อยละความสําเร็จของการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูส่ ังคมและสากล
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม
และสากล

ฝ่ายวิชาการ
สํานักคอมพิวเตอร์
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เป้าประสงค์
3 . มี ห้ อ งเรี ย น อั จ ฉ ริ ย ะ

กลยุทธ์
3. จั ด ห าห้ อ งเรี ย น อั จ ฉ ริ ย ะ

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ
4. โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

5 ร้อยละความสําเร็จของการ

ฝ่ายวิชาการ

(Smart Classroom) ที่ มี ก ารจั ด (Smart Classroom) เพื่ อส นั บ ส นุ น (Smart Classroom)

พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ/

ฝ่ายบริหารวิทยาเขต

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร เรี ย น รู้ การเรียนรู้แบบอัจฉริยะ

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

สํานักคอมพิวเตอร์

(Learning Environment) อย่ า ง
เหมาะสม ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน
โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง
ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ
4. มี ก ารพั ฒ นาและจั ด หา
4. จัดหา ทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบข้อมูล ซอฟต์แวร์ รวมทั้งสื่อ และสื่อดิจิทัล ฐานข้อมูลออนไลน์

5. จัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเตรียม
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ความพร้อมสู่การพัฒนาระบบการจัด
ผู้ใช้ที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้

ดิจิทัลเพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่ อ ซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า การ

การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใน

การพัฒ นาและขยายบทบาทการ วิจัยและการบริการวิชาการ

สาขาวิชาที่มีความพร้อม

ให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

6. ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้
และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเรียน
การสอน การวิจยั และบริการวิชาการ

สํานักคอมพิวเตอร์
สํานักหอสมุด
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ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งาน
ระบบ MOOC ทั้งเพื่อการศึกษา การวิจัย
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.จํานวนหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาบนระบบ TSU
MOOC
3.ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ
และการศึกษาต่อเนื่อง
4.ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่
สังคมและสากล
5. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาห้องเรียน
อัจฉริยะ/สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อทรัพยากร
การเรียนรู้
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคล ากรด้านไอซีทีให้มีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
1. มีระบบพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีที โดยเน้นพัฒนาความรู้ในส่วนที่
การรู้เทคโนโลยีและการรู้สารสนเทศ
2. นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน

1. พัฒนานิสิต

1. โครงการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี

1. ร้อยละของบุคลากรของ

บุคลากร บุคลากรด้านไอซีที สารสนเทศแก่ นิ สิ ต บุ คลากรและบุ คคลทั่ วไปให้ มี ความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณที่ผ่าน
และบุคคลทั่วไปให้มคี วามรู้ ความสามารถในการประยุก ต์ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ความสามารถในการ

อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ

สํานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารกลาง

สารสนเทศ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

2. ร้อยละของนิสิตทีผ่ ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ธรรม สารสนเทศได้อย่างมี
จริยธรรมและมี วิจารณญาณ
ประสิทธิภาพและมี

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิจารณญาณ
3 บุ ค ลากรด้ า นไอซี ที มี ค วามรู้ 2.สนับสนุนให้บุคลากรไอซีที
และความเชี่ ย วชาญด้ านเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถตาม
สารสนเทศที่ทันสมัย
ความต้องการของส่วนงาน

2. โครงการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรไอซี ที มี

3. จํานวนบุคลากรด้าน

ความรู้ความสามารถตามความต้องการของส่วนงาน และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะ
มหาวิทยาลัย
ความรู้ที่สอดคล้องกับความ

และมหาวิทยาลัย

สํานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารกลาง

ต้องการของมหาวิทยาลัย

4. มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง

4. สร้างเครือข่ายความ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ

4. จํานวนโครงการสร้างเครือข่าย

ความเข้มแข็งแก่บุคลากรสายอาชีพ
ไอซีที

ร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรไอซีที

พัฒนาบุคลากรไอซีที ให้มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้น

ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรไอซีที

สํานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารกลาง
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ตัวชี้วัด
61
1. ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ผ่าน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ร้อยละของนิสิตที่ผ่านสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จํานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
4. จํานวนโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรไอซีที

-
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ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มาตรการ/แนวปฏิบัต/ิ โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่คานึงถึงความคุ้มค่า
1. นิสิตและบุคลากรตระหนัก

1. ส่งเสริมนิสิตและบุคลากรให้

1. โครงการส่งเสริมนิสิตและบุคลากร

ถึงความสําคัญของระบบไอซีที ที่

เห็นความสําคัญในการใช้ระบบ

ให้ เห็ น ค วา ม สํ า คั ญ ใน ก า ร ใช้ ร ะ บ บ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
ICT)

สารสนเทศเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

สารสนเทศเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. มีระบบเทคโนโลยี

2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สารสนเทศที่เป็นมิตรกับ

พัฒนาระบบสารสนเทศและผลักดัน มหาวิทยาลัยที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม (Green ICT)

การใช้งานทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละจํานวนหน่วยงานที่ใช้

สํานักคอมพิวเตอร์

ระบบ e-doc ,e-Meeting, ระบบลา

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ออนไลน์ และระบบ e-SAR
3. โครงการสนับสนุนให้หน่วยงานนํา
ระบบสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน

3. มีการจัดหาและใช้

3. จัดหาและใช้งานระบบ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างพอเพียงเพื่อให้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียง
และคุ้มค่าส่งเสริมการพัฒนาและใช้

มหาวิทยาลัยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงและคุ่ม

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

งาน Open Source

ค่า เช่น โครงการ Open Source
โครงการ Computer Clean Project

2. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ
ลดกระดาษได้

สํานักคอมพิวเตอร์
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละจํานวนหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (e-doc,
e-Meeting, ระบบลาออนไลน์ และ e-SAR)
2.จํานวนงบประมาณที่ สามารถลดกระดาษได้
(e-doc, e-Meeting, ระบบลาออนไลน์ และ eSAR)
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ค่าเป้าหมายการพัฒนา 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570)
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ภาคผนวก
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ประวัติความเป็นมา
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” เริ่มต้นก่อตั้งที่ตําบลเขารูปช้าง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิ ทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานนาม
ว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา วางแผน
ขยายงานไปยังพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงเนื่องจากพื้นที่เดิ มมีเนื้อที่ไม่เพียงพอสําหรับรองรับการจัดตั้งคณะ
ใหม่และการเจริญเติบโตในอนาคต ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2535 มหาวิทยาลัยได้รับการกําหนดชื่อใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ” เนื่องจาก
เขตปฏิบัติงานมีพื้นที่ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง และโดยคํานึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับภาคใต้เป็นส่วนรวมไม่เฉพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ขยายงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานและการบริหารงานมี
ความคล่ องตัวมากขึ้น จึ งได้มีการทําแผนเพื่ อยกฐานะมหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2539
ปี ก ารศึ ก ษา 2547 เป็ น ปี แ รกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รด้ า น
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่วิทยาเขตพัทลุง ปัจจุบันวิทยาเขตพัทลุงจัดการเรียนการสอน
ใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพั ฒ นาชุมชน คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีว
ภสพ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกํากับ
ของรัฐ ซึ่งไม่เป็ น ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งการบริหารเป็น 2 วิทยาเขต มีพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้น ประมาณ
3,250 ไร่ ดังนี้
วิทยาเขตพัทลุง มีพื้นที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย
1. พื้นที่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พื้นที่ประมาณ 2,900 ไร่ เน้น การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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2. พื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พื้นที่ประมาณ 184 ไร่ เน้น ให้เป็นศูนย์กลางและ
เป็ น ต้ น แบบการสร้ างกระบวนทั ศน์ แ ละวัฒ นธรรมการเรีย นรู้ให้ เป็ น อุ ท ยานการเรีย นรู้แ ละแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวิชาการและเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง
วิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย
1. พื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา พื้นที่ 142 ไร่ เน้น การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์
2. พื้นที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พื้นที่ 24 ไร่ เน้น การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคใต้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบในรูปของพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การ
วิจัยทักษิณคดี การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้ างศูนย์ข้อมูลทักษิณ บริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒ นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานศิลปะและวัฒ นธรรมทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ ดังนี้

ปั จ จุ บั น มหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ได้ มี การจั ดโครงสร้างการบริห ารใหม่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลั ย
สํานักงานวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น โดยจัดการ
เรียนการสอนจํานวน 12 คณะ 2 วิทยาลัย โดยที่วิท ยาเขตสงขลาเน้นการจัดการเรียนการสอนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 คณะ และ 2 วิทยาลัย คือ 1) คณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ 2) คณะศึกษาศาสตร์ 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
5) คณะนิ ติ ศ าสตร์ 6) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 7) วิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา และ 8) วิ ท ยาลั ย
นานาชาติ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 6 คณะ คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์ 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน และ 3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5) คณะพยาบาลศาสตร์
และ 6) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยกําหนดความเชื่อมโยงทางวิชาการดังนี้
พื้ น ที่ ตํ าบลเขารู ป ช้ าง อํ าเภอเมื อง จั งหวัด สงขลา ซึ่ งมี ฐ านข้ อ มู ล ทั้ งทางด้ านการศึ ก ษา
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริห ารธุรกิจ ศิ ล ปะ และดนตรี ใช้ เป็ น ฐานความรู้
สนั บ สนุ น งานการเรียนการสอน โดยใช้สํ านักหอสมุดของพื้นที่ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สําหรับรายวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของพื้นที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสําหรับงานวิ จัย และ
งานบริการวิชาการ ที่สามารถสืบค้นจากพื้นที่อื่น ๆ ได้ ส่วนพื้นที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม
จังหวัดพั ทลุ ง จะเป็ น ฐานข้อมูล ทางด้ านวิท ยาศาสตร์พื้ นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และการพัฒนาชุมชน ดังนั้นจึงสามารถใช้องค์ความรู้จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อการสนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สํานักหอสมุดของพื้นที่ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุ ง เป็ น ศูนย์ กลางสํ าหรับรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของพื้นที่ดําเนินการตําบลเขารูปช้าง
จังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสําหรับการวิจัย การบริการวิชาการ ที่สามารถสืบค้นจากพื้นที่อื่น ๆ
ได้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้ง
เป็นฐานข้อมูลสําหรับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุศิลปวัฒนธรรม ให้กับพื้นที่
ดําเนินการตําบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา พื้นที่ดําเนินการตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง พื้นที่ดําเนินการตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และพื้นที่ดําเนินการอื่นๆ โดยให้
สามารถสืบค้นจากพื้นที่ดังกล่าวทางระบบเครือข่ายได้
พื้นที่ดําเนินการตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะเป็นศูนย์กลางสําหรับเก็บ
ฐานข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิปั ญญา วิถีชีวิตของชุมชน บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และของภาคใต้
สําหรับใช้สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยให้สามารถสืบค้น
ผ่านระบบเครือข่ายจากพื้นที่อื่น ๆ ได้
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เนื่ องจากแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ที่ ตั้ งอยู่ ห่ างไกลกั น เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารจัด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถประหยัดงบประมาณในระยะยาว มหาวิทยาลัยจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานและบริหารจัดการระหว่างพื้นที่
ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นําการพัฒนา
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

ค่านิยมหลัก
คารวะธรรม (Respect) หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสําคัญ แล้วปฏิบัติต่อ
บุคคล หรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ
ปัญญาธรรม (Wisdom) หมายถึง ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม
สามัคคีธรรม (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่กําหนด
มีความคุ้มค่า (Worthiness) หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ในการใช้ทรัพยากร
นาพาสังคม (Social Responsibility) หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา สังคม
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต
รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกแบบและวางระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบใยแก้วนําแสงเป็นสื่อใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยมีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ที่อาคารสํานัก
คอมพิวเตอร์ของแต่ละวิทยาเขต และได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเร็วในการใช้งานให้ ดียิ่ งขึ้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลั ยทักษิณ ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจาก
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒ นาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแล
ระบบอิน เทอร์เน็ ตให้กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัย / สถาบัน /
หน่ ว ยงานราชการทั่ ว ประเทศ โดย UniNet เป็ นผู้ ของบประมาณในภาพรวมของมหาวิท ยาลั ย ทั้ ง
ประเทศ สํ า หรั บ วิ ท ยาเขตสงขลามี เส้ น ทางวิ่ งผ่ า นวงจรสื่ อ สารระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาที่ความเร็ว 1 Gbps และเส้นทางสํารอง แบบ Lease Line Internet ที่
ความเร็ว 500 Mbps/250 Mbps วิทยาเขตพัทลุง มีเส้นทางวิ่งผ่านวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณ กั บ มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิ ทยาเขตหาดใหญ่ /มหาวิทยาลั ยวลัยลั กษณ์ ที่ความเร็ว 1
Gbps และเส้น ทางสํารองแบบ Lease Line Internet ที่ความเร็ว 500 Mbps/250 Mbps สํ าหรับ
การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตนั้นมีจํานวนช่องสัญญาณ 2 วงจรที่ความเร็ว 100 Mbps เป็น
การใช้งานระบบอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลและการใช้งาน
โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
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ภาพประกอบ 1 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาพประกอบ 2 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ย ทั กษิ ณ ได้เปิ ด บริก ารระบบเครือข่ายไร้ส ายภายใต้ชื่ อ TSU-WIFI
ZONE สํ าหรั บ วิท ยาเขตสงขลาและพั ท ลุ ง ได้ส่ งสั ญ ญาณครอบคลุ มพื้ น ที่ ให้ บ ริการในทุ ก พื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย เช่น อาคารหอพักปาริชาต อาคารโรงอาหาร ใต้ตึกคณะมนุษยศาสตร์ฯ ใต้ตึกอาคารคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละบริ เวณลานกิ จ กรรมของนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย มี พื้ น ที่ ให้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมจุดต่างๆ ดังนี้

ภาพประกอบ 3 พื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วิทยาเขตสงขลา

ภาพประกอบ 4 พื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วิทยาเขตพัทลุง
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2. ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนฐานข้อมูลที่จําเป็นเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย สั่งการ
และแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ โดยเน้นระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและทันสมัย
ดังนี้
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
 ระบบงานทะเบียนนิสิต
 TSU Learning
 ระบบการเรียนการสอนทางไกล
 ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 ระบบสํารวจภาวะการหางานทําของนิสิต
 ระบบการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
 ระบบบัญชี ๓ มิติ
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบประชุมทางไกล
 ระบบจัดเก็บข้อมูลและรับฝากโฮมเพจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 ระบบหอพักนิสิต
 ระบบยานพาหนะ
 ระบบบริหารจัดการห้องเรียน ห้องพักรับรอง ห้องประชุม
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 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ
3. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
การให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงนั้น ดําเนินการโดยสํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้บริการ จากการสํารวจข้อมูลคอมพิวเตอร์จากระบบฐานข้อมูล พบว่า มีจํานวนคอมพิวเตอร์ทั้งสอง
วิทยาเขต เพื่อการเรียนการสอน/งานวิชาการ และเพื่องานบริหารจํานวน 987 เครื่อง
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) ของการพัฒนา
ไอซีทขี องมหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนและ
สภาวะแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งโอกาสและผลกระทบ ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาไอซีทขี องมหาวิทยาลัย สามารถสรุปประเด็นทีส่ ําคัญได้ดังนี้
1. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยที่พิจารณาถึงความพร้อมและความไม่
พร้อมด้านไอซีทขี องมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
จุดแข็ง
1.มหาวิท ยาลั ย มี แ ผนงาน/โครงการด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ดําเนินการในระดับนโยบาย การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมีสํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารและมี ห น่ ว ยงานด้ านวิ ช าการสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งาน เช่ น สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการนําไอซีทีมาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร
3.มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ได้ เอง ทําให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง
ได้ตามความต้องการและช่วยประหยัดงบประมาณ
4.มหาวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่ให้บริการเพื่อการเรียนการสอนที่จัดไว้ใน
ห้องปฏิบัติการของสํานักคอมพิวเตอร์และตามหน่วยงานต่างๆ
จุดอ่อน
1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคมหลายระบบที่ยังไม่ทันสมัยที่ยัง
ไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่สูงขึ้นมาก รวมระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ยังต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
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2.บุคลากรด้านไอซีทีที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญทีท่ ําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง
ระบบที่กําลังใช้งานและระบบใหม่ต้องมีความล่าช้าและไม่ต่อเนื่องตามความต้องของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามแผนการที่กําหนดไว้
3.งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและทันความต้องการของ
มหาวิทยาลัย
4.ระบบสารสนเทศหลายระบบที่ยังไม่ได้มีการบูรณาการทั้งระบบและข้อมูล จึงยังไม่เอื้อความ
สะดวกในการใช้งานต่อผู้ใช้อย่างเต็มที่
5.นิสิตและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกรวมทั้งปัจจัย
หรืออิทธิพลจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
โอกาส
1.ภาครัฐมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้การสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบไอซีที
2.ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุน แข่งขัน ด้านราคาและการบริการ ทําให้มีโอกาสและทางเลือก
มากขึ้นในการเลือกใช้ไอซีทที ี่เหมาะสม
3.มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น โครงการ
ความร่วมมือสารสนเทศอุดมศึกษา NECTEC และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
4.ภาครัฐให้การส่งเสริมการศึกษาด้านไอซีที และมีกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
อุปสรรค
1.ข้อจํากัดด้านงบประมาณภาครัฐ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระบบไอซีทีได้อย่างเต็มที่และทันต่อ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย
2.เทคโนโลยีด้านไอซีทมี ีค่าใช้จ่ายสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ไม่สามารถจัดหา
และเรียนรู้ได้ทันตามเวลา
3.ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมข้อมูล ที่ต้องมี
การเตรียมการและปรับปรุงวิธีการรับมือและกําจัดอยู่เสมอ ทําให้เกิดการลงทุนจัดหาระบบรักษาความ
ปลอดภัย
4.อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่ทําให้ระบบไอซีทีได้รับความเสียหาย

