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แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี� จัดทําขึ� นเพื�อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื� อสารของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบที�เปิดสู่สังคมโลก  แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี� ไดน้าํกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทยและแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗  เป็นแนวทางหลักในการกาํหนดทิศทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร ของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ในระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗)   

 

หลกัการและเหตุผล 

 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในโลกยุคปัจจุบนัไดพ้ฒันามาถึงขั�นที�มี

ความซับซ้อนและหลากหลาย จนกระทั�งเป็นเครื�องมือที�สําคญัของโลก ของประเทศ ไปจนถึงการใช้

ชีวิตประจาํวนัของประชาชน เป็นเทคโนโลยีที�ใชใ้นกิจกรรมที�มนุษยเ์องทาํลาํบากหรือทาํไม่ได ้เป็น

องคป์ระกอบสําคญัที�ทาํใหค้วามเป็นโลกาภิวตัน์และสังคมเศรษฐกิจ รวมทั�งฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ 

เกิดขึ�นได ้แมใ้นระยะแรกจะเริ�มจากความเป็นเครื�องมือสารสนเทศ เป็นโครงสร้างพื�นฐานการสื�อสาร

ของมนุษย ์เป็นเครื� องมือที� เอื�อต่อผลิตภาพ (Productivity Tools) แต่ต่อมาได้เกิดนวตักรรมต่าง ๆ 

ตามมาอย่างรวดเร็วที�วิวฒันาการมาเป็นมูลค่าเพิ�มอื�น ๆ ทั�งต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก และของ

ประเทศ และยงัคงเดินหนา้พฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดยั�ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อมีแนวโนม้ที�เปิดกวา้ง

ให้คนทั�วโลกสามารถมีส่วนร่วมในความเปลี�ยนแปลงนี� โดยเสรี ผ่านแนวคิดและระบบใหม่ๆ เช่น 

Open Source, Cloud Computing และ Wikipedia เป็นตน้  

องคป์ระกอบหลกัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร คือ ระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunications) ฮาร์ดแวร์และชิ�นส่วน (Hardware and Components) ซอฟต์แวร์และบริการ 

(Software and Services) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื�อผูบ้ริโภค (Consumer Electronics) และเนื� อหา

สาระและสื� อ (Content and Media) อย่างไรก็ตาม ในรอบ ๑๐ ปีที� ผ่านมา ความเชื� อมโยงของ

องค์ประกอบเหล่านี� ปรากฏออกมาในรูปของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ� งอาจนับไดว้่าไดเ้ปลี�ยนโลกไป

อยา่งสิ�นเชิงภายในระยะเวลาสั�นๆในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศมีทั�งการ

ผลิตและการใช ้อาจกล่าวไดว่้า ประเทศไทยอยู่ในฐานะผูใ้ชเ้ทคโนโลยีมากกว่าในฐานะผูผ้ลิต การ

เป็นผูใ้ชที้�ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและการเพิ�มมูลค่าให้กบักิจกรรม อย่างไรก็ดี นโยบายแห่งรัฐ

เพื�อส่งเสริมให้สังคมเป็นผูผ้ลิตก็ช่วยคํ�าจุนเศรษฐกิจของประเทศได้มาก ดังตัวอย่างที� เกิดขึ�นกับ

สหรัฐอเมริกา, ญี�ปุ่น, เกาหลี และอินเดีย เป็นตน้ แมป้ระเทศไทยมีการส่งออกอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

หลายแสนลา้นบาทต่อปี แต่ก็ยงัเป็นความท้าทายที�จะทาํให้มูลค่าเพิ�มของภาคการผลิตซึ� งส่วนใหญ่
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เป็นฐานการผลิตของบริษทัขา้มชาติ (Multinational Corporations) ก่อให้เกิดความรู้ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการต่อยอดเทคโนโลยีสําหรับคนไทยและอุตสาหกรรมไทยขึ� นมาได้ ส่วน

อุตสาหกรรมการผลิตทางด้านอื�น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์และสื�อต่าง ๆ ก็ยงัมีขนาดเล็ก การพฒันาขีด

ความสามารถทางดา้นนี� จึงขึ�นอยู่กบันโยบายของรัฐที�จะส่งเสริมทั�งเพื�อการส่งออก การลดการนาํเขา้ 

และการบริโภคภายในประเทศ ซึ� งขึ�นอยู่กับการอุดหนุนการวิจยัและพฒันา รวมทั�งการสร้างและ

พฒันากาํลงัคนเป็นสาํคญั ดงัตวัอย่างของประเทศใหญ่เล็กที�เป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื�อสารของโลกในปัจจุบนั  

 ประเทศไทยมีพฒันาการในการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารไปใชป้ระโยชน์

อย่างกวา้งขวางและหลากหลาย ทั�งในการบริหารจดัการและการให้บริการของภาครัฐ การใช้ลด

ตน้ทุนและเพิ�มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การใชใ้นกระบวนการเรียนรู้เพื�อประโยชน์

ทางด้านการศึกษา ตลอดจนการใช้ในภาคประชาสังคมเพื�อคุณภาพชีวิตที� ดีขึ� น ดังระบุไว้ใน

รายละเอียดทั�งในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารระดบัชาติ ภาครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนการใช้งานในระดบัองค์กร ชุมชน และครอบครัว อย่างไรก็ตาม การกาํหนดแนวทางการ

พัฒนาทั� งการผลิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารในระยะยาวจะช่วยทําให้

กระบวนการพฒันามีเอกภาพและมีการใชท้รัพยากรอนัจาํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารระยะยาวนี� ครอบคลุมช่วงเวลา

ระหว่างปัจจุบนัไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื�อนาํไปสู่นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

ช่วง ๑๐ ปี นบัตั�งแต่มีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบัที� 1 และฉบบัที� ๒ เป็นตน้มา โดยพิจารณา

จากความเป็นไปและความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นและอาจเกิดขึ�นกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ รวมทั�งนัยยะที�มีต่อเทคโนโลยีนี�  ในขณะเดียวกนัยงัพิจารณาจากพฒันาการในกรอบ

เวลาดงักล่าวของตวัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเองที�จะมีผลต่อการพฒันาสังคมไทย โดย

คาดหวงัว่าจากการมองจากทั�งสองมุมจะทาํใหแ้นวคิดมีความสมบูรณ์และมีความลงตวัในการกาํหนด

นโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการพฒันาใน

ประเดน็และมิติต่าง ๆ  

ปัจจยัสาํคญัที�ส่งผลใหก้ารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารล่าชา้ คือความ

พร้อมดา้นโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศและการสื�อสาร ซึ� งยงัมีไม่เพียงพอและไม่ทั�วถึงทาํให้การ

พฒันาและการใชป้ระโยชน์ของไอซีที (ICT : Information and Communication Technology)  เพื�อต่อ

ยอดองค์ความรู้ การพฒันาและการให้บริการยงัไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที�ควร ดงันั�น

การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานดา้นไอซีที จึงเป็นประเดน็สําคญัประการหนึ� งที�แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี�

ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหา  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�องรวมถึงการหลอมรวม

เทคโนโลยี (Technological Convergence) ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื�อสาร 

และเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลยัมีทางเลือกในการใชป้ระโยชน์

จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเหล่านี�  เพื�อนาํมาปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานที�มีอยูแ่ลว้  
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สาํหรับนิสิต, บุคลากร และบุคลากรทั�วไปพบวา่มีการใชไ้อซีที เพิ�มมากขึ�นและมีโอกาสในการ

เขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีมากขึ�นแต่มีบางส่วนยงัมีการใช้ไอซีที ที�ไม่เหมาะสม

อาทิ  

๑. การใชไ้อซีที เพื�อความบนัเทิงสูงกวา่การใชเ้พื�อการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

๒. การเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาติและเนื�อหาไม่พึงประสงค ์ 

๓. การเพิ�มขึ�นของการทาํผิดพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

๒๕๕๐  

ในส่วนของบุคลากรดา้นไอซีที พบว่ามีการเติบโตอยา่งต่อเนื�องตามการเติบโตในการพฒันาและ

ใชไ้อซีที แต่ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัยงัขาดแคลนบุคลากรดา้นไอซีทีอีกมาก ทั� งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญสูงหรือมีทกัษะเฉพาะดา้นต่างๆ  หน่วยงานส่วนใหญ่

ยงัคงขาดบุคลากรด้านไอซีทีและการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

สาํหรับปัญหาดา้นการขาดแคลนบุคลากรดา้นไอทีซีนั�น เนื�องจากผลตอบแทนตํ�าและขาดมาตรการ

จูงใจที�เหมาะสม   

ดงันั�นในการวางแผนการพฒันาดา้นไอซีที จะตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรเหล่านี�ดว้ยเช่นกนั ในส่วนของ

การบริหารจดัการ แมว้่าจะมีหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�กาํกบั ดูแลและส่งเสริมการพฒันาไอซีทีอยู ่แต่จาก

การประเมินพบประเด็นที� เป็นข้อวิตกกังวลหลายประการที� เกี�ยวกบัการบริหารจัดการไอซีทีใน

ภาพรวม อาทิ บทบาทหนา้ที�ของหน่วยงานยงัมีความซํ� าซ้อนกนัอยู ่ทาํใหก้ารทาํงานบางเรื�องซํ� าซอ้น

ขาดการบูรณาการและความเป็นเอกภาพ นอกจากนี� การบริหารจดัการดา้นไอซีทีในภาพรวมยงัดอ้ย

ประสิทธิภาพเนื�องจากยงัคงมีลกัษณะต่างคนต่างทาํ ไม่ทาํงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ขาดกลไก

การประสานงานที�ชดัเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั ไม่มีการบูรณาการแผนงานดา้นไอซีที 

และจัดสรรงบประมาณให้สอดคลอ้ง ปัญหาอุปสรรคที�สําคญัอีกประการหนึ� งคือ การขาดระบบ

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนอยา่งจริงจงั 

จากปัจจัยที� เกี�ยวข้องและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของโลก 

ประเทศไทย และการมุ่งสู่มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ เปิดสู่สังคมโลกของมหาวิทยาลยัทกัษิณ จึงตอ้ง

พฒันางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารรองรับ ดงันี�  (๑) พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารให้มีมาตรฐานสากลและพอเพียง (๒) พฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่ e-University เพื�อรองรับการบริหารจดัการและการจดัการศึกษา วิจยั บริการวิชาการและ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ที�คาํนึงถึงความคุม้ค่าและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม  (๔) พฒันาบุคลากรดา้น 

ไอซีที ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล พฒันานิสิต บุคลากรและบุคลทั�วไป สามารถ

ประยกุตใ์ชไ้อซีที อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีวิจารณญาณ  

 

 

 

 



 ๖

สรุปหลกัการและประเดน็สําคญัของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 ๑. สอดคลอ้งนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป้าหมายในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศตามมาตรฐาน

และการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงไอซีที 

 ๒. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗  โดยให้

ความสําคญักบัการพฒันาและประยุกต์ใชไ้อซีทีเพื�อการพฒันาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

และสนับสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ� งมีความจําเป็นที�จะต้องทําให้เกิดผลที� เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื�อเข้าสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบที�เปิดสู่สังคมโลก 

 ๓. รองรับการพฒันาสู่มหาวิทยาลยัคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีภาพลกัษณ์ระดบัชั�นนาํ

โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

๔. มุ่งเน้นแก้ไขสิ� งที� เป็นจุดอ่อนที�สําคัญของการพัฒนาไอซีที  โดยเฉพาะการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีทกัษะสารสนเทศ (Information Literacy Skill) การบริหารจดัการไอซีที และการ

ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาโครงข่ายความเร็วสูงเนื�องจากเป็นปัจจยัหรือพื�นฐานที�สาํคญัในการที�จะ

ขบัเคลื�อนระบบสารสนเทศทั�งหมดและสร้างโอกาสในการเขา้ถึงไอซีที 

 ๕. ปรับปรุงหรือบูรณาการในเรื�องการบริหารจดัการดา้นไอซีที เพื�อให้มีความชดัเจนใน

บทบาทหนา้ที�ของหลายหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ลดการซํ�าซอ้นระหว่างหน่วยงานและมีความคุม้ค่าต่อ

การลงทุน 

 

วตัถุประสงค์ 

 การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยัทักษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗ ฉบบันี� มีวตัถุประสงค ์ดงันี�  

๑. เพื�อให้ได้แนวทางยุทธศาสตร์ที�สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗  

             ๒. เพื�อกาํหนดทิศทางการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร   มหาวิทยาลยั

ทกัษิณให้เป็นตามมาตรฐานสากลและตอบรับกบัการเขา้สู่มหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบที�เปิดสู่สังคม

โลก 

๓. เพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมถึงการแสวงหา

ความรู้ สร้างภูมิปัญญาและนวตักรรมอยา่งยั�งยืนและมั�นคง  

๔. เพื�อพฒันากาํลงัคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารให้มีคุณภาพและปริมาณที�

เหมาะสม นิสิต, บุคลากรของมหาวิทยาลยัและบุคคลทั�วไปใหมี้ความรู้ในการสร้างสรรค ์พฒันาและ

ประยกุตใ์ชไ้อซีทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 ๗

๕. เพื�อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญต่อการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งพอเพียง  รู้เท่าทนัและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิและประเดน็ยุทธศาสตร์ 

  

วสัิยทัศน์ 

สนบัสนุนการเป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที�เปิดสู่สงัคมโลก ดว้ย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�มีความมั�นคงปลอดภยัและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
 

พนัธกจิ 

๑. พฒันาโครงข่ายสารสนเทศและการสื�อสารที�ไดม้าตรฐานรองรับระบบสารสนเทศที� มี

คุณภาพเพื�อนาํไปสู่มหาวิทยาลยัคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๒.พฒันาและส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้กิดประโยชนต่์อการดาํเนินงาน

ทุกภารกิจของมหาวิทยาลยั 

  ๓. ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ    ทั�งบุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก

ให้สามารถพฒันาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 



 ๘

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี� ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๕  ประเด็นเพื�อ

สนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณ์แบบ เปิดสู่สงัคมโลก ผ่านการมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารตามมาตรฐานสากล การเป็น e-University ที�มีความคุม้ค่า เป็นมิตรกับ

สิ�งแวดลอ้ม ตามมุมมองสมดุล ดงัแผนภาพ 

 

 
           มุมมองสมดุลการขบัเคลื�อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 

 

 

 

 

 

 



 ๙

ยุทธศาสตร์ที� ๑ พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานไอซีทีให้มีความทันสมัยและมีความมั�นคงปลอดภัยที�ได้

มาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้อย่างทั�วถึง 

 

 เป้าประสงค์ 

๑. มีโครงสร้างพื�นฐานดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสารและโทรคมนาคมที�ทนัสมยั 

และปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 และ พ .ร.บ .  ว่าด้วยการกระทําผิดเกี� ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งทั�วถึง รวดเร็วและมีเสถียรภาพ 

 

กลยุทธ์  

๑. พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสารและโทรคมนาคมที�ทนั 

สมยัและมั�นคงปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

๒. พฒันาระบบโครงสร้างพื�นฐานดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสารและ

โทรคมนาคมใหส้ามารถครอบคลุมพื�นที�ใหบ้ริการไดอ้ยา่งทั�วถึงและมีเสถียรภาพ  

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

๑. นาํมาตรฐาน ISO ����� และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์   

๒๕๕๐ มาใชใ้นการขบัเคลื�อนการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การสื�อสารและโทรคมนาคม ตามแนวทางดงันี�  

- มีแผนความมั�นคงปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั 

- นาํขอ้กาํหนดเกณฑม์าตรฐาน ISO ����� และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดเกี�ยวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชใ้นการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพปัจจุบนัของระบบ 

- จดัทาํแผนพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสาร                

และโทรคมนาคมที�สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 

- จดัทาํแผนพฒันา Disaster Recovery Site เพื�อใหร้ะบบสารสนเทศสามารถทาํงานไดอ้ย่าง

ต่อเนื�อง รองรับความเสี�ยงจากภยัพิบติัในรูปแบบต่างๆ รวมทั�งจดัใหมี้ระบบและการ

ซกัซ้อมการสาํรองและกูคื้น (Backup and  Recovery)  ทั�งระบบและขอ้มูลตามแผนความ

มั�นคงปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัปีละ ๒ ครั� ง 

๒. ปรับปรุงพื�นที�ใหบ้ริการระบบเครือข่ายทั�งแบบมีสายและไร้สายใหค้รอบคลุมพื�นที�ใหบ้ริการ

และมีระดบัสัญญาณที�มีประสิทธิภาพ 

๓. จดัทาํแผนและพฒันาศนูยข์อ้มลูกลาง (Data Center) สาํหรับระบบประมวลผลกลางและ

อุปกรณ์ดา้นไอซีทีที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และหน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู เพื�อ

ใหบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ, 



 ๑๐

เสถียรภาพ, มั�นคงปลอดภยั และรองรับการขยายตวัในอนาคต รวมถึงการลงทุนทางดา้น

ไอซีทีที�คุม้ค่า 

๔. มีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบโครงสร้างพื�นฐาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

สื�อสารและโทรคมนาคม เพื�อรองรับความจาํเป็นในอนาคตของมหาวิทยาลยั เช่น IPv6  

พร้อมทั�งการจดัการความเสี�ยง การสร้างความรวดเร็วและความสะดวกในการใชง้าน 

 

ตวัชี�วดัหลกั (KPIs: Key Performance Indicators) 

๑. การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการใชง้านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั 

 

ตวัชี�วดัและเป้าหมายการดําเนินงานระยะ ๑๐ ปี 

ตวัชี�วดั ค่าเป้าหมายการพฒันา ๑๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 

๑. การรับรองมาตรฐาน ISO 

27001 

- - - - รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง 

๒.ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้

ต่อการใชง้านระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลยั 

  ๗๐  ๗๐  ๗๕    ๗๕   ๘๐   ๘๐   ๘๕   ๘๕   ๙๐   ๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑

ยุทธศาสตร์ที� ๒  พฒันาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัยที�มคีวามมั�นคงปลอดภยัสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-University) 

 

เป้าประสงค์ 

๑. มีระบบสารสนเทศกลางเพื�อการบริหารและบริการที�บูรณาการระบบและขอ้มูลร่วมกนัทั� ง

ระดบัปฏิบติัการและระดบับริหารผา่นระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 

๒. มีระบบสารสนเทศที�สามารถรองรับการใชง้านไดจ้ากอุปกรณ์ไอซีทีที�หลากหลาย 

 

กลยุทธ์ 

๑. พฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและบริการใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยั 

๒. พฒันาระบบสารสนเทศใหส้ามารถรองรับการเขา้ใชง้านจากอุปกรณ์ที�หลากหลาย 

  

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

๑. พฒันาระบบสารสนเทศและสร้างฐานขอ้มลูที�มีความเชื�อมโยงเพื�อรองรับการพฒันาของ

มหาวิทยาลยั ดงันี�  

- ระบบสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพ 

- ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 

- ระบบสารสนเทศดา้นการเงินและบญัชี 

๒. จดัทาํแผนพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมหาวิทยาลยั 

๓. ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อรองรับการบริหารและการบริการที�ทนัสมยัและ

สามารถนาํมาใชเ้พื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ลดขั�นตอนและค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของ

หน่วยงานในมหาวิทยาลยั 

๔. นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในและ

พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื�อการตดัสินใจทางการบริหาร 

๕. พฒันาเวบ็ไซต ์๒ ภาษาเพื�อเปิดสู่สงัคมโลกและรองรับการจดัการศึกษานานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒

ตวัชี�วดัหลกั (KPIs: Key Performance Indicators) 

๑. ร้อยละเฉลี�ยความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการใชง้านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั 

๒. ร้อยละความสาํเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศ (เทียบกบัแผน) 

ตวัชี�วดัและเป้าหมายการดําเนินงานระยะ ๑๐ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชี�วดั ค่าเป้าหมายการพฒันา ๑๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 

๑.ร้อยละเฉลี�ยความพึงพอใจ

ของผูใ้ชต่้อการใชง้านระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลยั 

๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ 

๒.ร้อยละความสาํเร็จของการ

พฒันาระบบสารสนเทศ 

  ๗๐  ๗๐  ๗๕    ๗๕   ๘๐   ๘๐   ๘๕   ๘๕   ๙๐   ๙๐ 



 ๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที� ๓  พฒันาระบบสารสนเทศที�ทันสมยัเพื�อการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ และทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมและการจดัการศึกษาต่อเนื�อง 

 

เป้าประสงค์ 

๑. มีระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอนที�ทนัสมยัเพื�อใหนิ้สิต บุคลากร  และบุคคลทั�วไป 

สามารถเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. มีระบบสารสนเทศเพื�อการวิจยั บริการวิชากรและทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมสําหรับเป็น

แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมและสากล 

 

กลยุทธ์ 

๑. พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอนที�ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

๒. พฒันาระบบสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพื�อการวิจยั บริการวิชาการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมสู่สังคมและสากล 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

๑. จดัทาํแผนพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและ

การจดัการศึกษาต่อเนื�องที�ทนัสมยัและสามารถนาํมาใชเ้พื�อการศึกษา พฒันาความรู้ของนิสิต 

บุคลากรและบุคคลทั�วไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. เตรียมความพร้อมดา้นระบบสารสนเทศเพื�อรองรับการจดัการศึกษานานาชาติในรูปแบบของ 

๒ ภาษา เพื�อการเรียนรู้ออนไลนร์ะดบันานาชาติ 

๓. ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมสู่สังคมและสากล 

๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาํ

เนื�อหาวิชามาพฒันาใหอ้ยู่ในรูปแบบการสอนและการเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ต พฒันา

ระบบ Massive Open Online Course (MOOC) เพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

พร้อมจดัหาคอมพิวเตอร์พกพาแก่นิสิตตามแนวทางที�เหมาะสม และเตรียมความพร้อมสู่การ

พฒันาระบบการจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมหรือระบบอินเทอร์เน็ต ในสาขาวิชาที�มี

ความพร้อมและวิทยาลยันานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔

ตวัชี�วดัหลกั (KPIs: Key Performance Indicators) 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อการใชง้านระบบ เพื�อการศึกษา การวิจยั บริการวิชาการและ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

๒. ร้อยละความสาํเร็จของการพฒันาระบบเพื�อรองรับการจดัการศึกษา การวิจยั บริการวิชาการ

และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

ตวัชี�วดัและเป้าหมายการดําเนินงานระยะ ๑๐ ปี 

ตวัชี�วดั ค่าเป้าหมายการพฒันา ๑๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 

 ๑.ร้อยละเฉลี�ยความพึงพอใจ

ของผูใ้ชต่้อการใชง้านระบบ 

เพื�อการศึกษา การวิจยั บริการ

วิชาการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒.ร้อยละความสาํเร็จของการ

พฒันาระบบเพื�อรองรับการจดั

การศึกษา การวิจยั บริการ

วิชาการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

  ๗๐  ๗๐   ๗๕    ๗๕   ๘๐   ๘๐   ๘๕   ๘๕   ๙๐   ๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕

ยุทธศาสตร์ที� ๔ พฒันานิสิต บุคลากร และบุคคลทั�วไปให้มทีักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  

 

เป้าประสงค์ 

๑. บุคลากรดา้นไอซีทีมีความรู้และความเชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยัตาม

มาตรฐานสากล 

๒. นิสิต  บุคลากรและบุคคลทั�วไปไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ      

               ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ 

 

กลยุทธ์ 

๑. พฒันาบุคลากรดา้นไอซีที ใหมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 

๒. พฒันานิสิต บุคลากรมหาวิทยาลยัทกัษิณ  และบุคคลทั�วไปให้มีความรู้ความสามารถในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรไอซีที 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

๑. ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรดา้นไอซีทีมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล เช่น การ

สอบผา่นมาตรฐานหลกัสูตร CCNP,  CCNA และ ORACLE เป็นตน้ 

๒.  ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต บุคลากรและบุคคลทั�วไปใหค้วามรู้ 

             ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี 

             วิจารณญาณ 

๓. พฒันาหลกัสูตรที�มีประสิทธิภาพและทนัสมยัในการใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นิสิต บุคลากรและบุคคลทั�วไป 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ�มขึ�นและทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

 

ตวัชี�วดัหลกั (KPIs: Key Performance Indicators) 

๑. ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที�กระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํ

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

๒. จาํนวนบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�สอบผา่นมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(จาํนวนสะสม) 



 ๑๖

๓.  ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลยัทกัษิณที�ร่วมโครงการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๔. จาํนวนโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรไอซีที 

๕. ร้อยละของนิสิตที�ผา่นสมรรถนะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตวัชี�วดัและเป้าหมายการดําเนินงานระยะ ๑๐ ปี 

ตวัชี�วดั ค่าเป้าหมายการพฒันา ๑๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) 

๒๕๕

๘ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 

๑.ร้อยละของนิสิตและบุคลากรที�

กระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํ

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

๐.๕ ๐.๔ ๐.๓ ๐.๒ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ 

๒.จาํนวนบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศที�สอบผา่นมาตรฐาน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (จาํนวน

สะสม) 

-      -     ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๖ 

 ๓.ร้อยละของบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัทกัษิณที�ร่วมโครงการ

พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ๕๐   ๖๐   ๖๕     ๗๐    ๗๕    ๘๐   ๘๕    ๙๐    ๙๕    ๑๐๐ 

๔.จาํนวนโครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพฒันาบุคลากร

ไอซีที 

   -    ๑     ๑    ๒   ๒     ๓     ๓     ๔    ๕      ๖ 

๕.ร้อยละของนิสิตที�ผา่นสมรรถนะ

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕๐   ๕๕   ๖๐    ๖๕    ๗๐    ๗๕   ๘๐    ๘๕    ๙๐    ๙๕ 

 



 ๑๗

ยุทธศาสตร์ที� ๕  พัฒนาและประยุกต์ไอซีทีเพื�อการพัฒนามหาวิทยาลัยที�คํานึงถึงความคุ้มค่าและ

เป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์ 

       ๑.นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลยัมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบไอซีทีมหาวิทยาลยั 

            ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม (Green ICT) 

        ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม(Green ICT) 

        ๓.มีการจดัหาและใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงเพื�อให้เกิดประโยชน์ 

            คุม้ค่า 

 

กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�อลดพลงังานและเป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้ม 

๒. ส่งเสริมและสนบัสนุนนิสิตและบุคลากรใหเ้ห็นความสาํคญัในการใชร้ะบบสารสนเทศเพื�อ  

      ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

๓. จดัหาและใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งพอเพียงและคุม้ค่า  

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

๑. พฒันาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัที�สามารถลดการใชท้รัพยากรและลดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้ม 

๒.  ส่งเสริม สนบัสนุนใหห้น่วยงานนาํระบบสารสนเทศที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มมาใชใ้นการ 

ปฏิบติังาน 

๓. จดัโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนนิสิตและบุคลากรใหเ้ห็นความสาํคญัในการใชร้ะบบ

สารสนเทศเพื�อลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เช่น โครงการ IT ใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม   โครงการ 

Green ICT เป็นตน้ 

๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัใชอุ้ปกรณ์หรือเครื�องมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยา่งพอเพียงและคุ่มค่า เช่น โครงการ Open Source   โครงการ Computer Clean Project  

เป็นตน้ 

 

 

               

 

 



 ๑๘

 

ตวัชี�วดั (KPIs: Key Performance Indicators) 

๑.Return on Investment  

๒.ร้อยละของคะแนนเฉพาะ Green ICT ตามเกณฑม์าตรฐานมหาวิทยาลยัสีเขียว 

ตวัชี�วดั ค่าเป้าหมายการพฒันา ๑๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

 

๑.Return on Investment 

(บาท) 

กาํหนดภายหลงั 

๒.ร้อยละของคะแนน

เฉพาะ ICT ตามเกณฑ์

มาตรฐานมหาวิทยาลยัสี

เขียว 

ทาํความเขา้ใจเกณฑ์

และพฒันาตาม

แนวทาง Green ICT 

 

    ๕๐    ๕๕   ๖๐    ๖๕    ๗๐   ๗๕   ๘๐   ๙๐ 

 



 ๑๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 ๒๐

ประวตัคิวามเป็นมา 

 วนัที� ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ “วิทยาลยัวิชาการศึกษา สงขลา” เริ�มตน้ก่อตั�งที�ตาํบลเขารูปชา้ง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ต่อมาวนัที� ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑๗ วิทยาลยัวิชาการศึกษาไดร้ับพระ

บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ไดรั้บพระราชทาน

นามว่า “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 

วางแผนขยายงานไปยงัพื�นที�ในจงัหวดัพทัลุงเนื�องจากพื�นที�เดิมมีเนื�อที�ไม่เพียงพอสําหรับรองรับการ

จดัตั�งคณะใหม่และการเจริญเติบโตในอนาคต ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลยั เมื�อวนัที�  ๒๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลยัได้รับการกาํหนดชื�อใหม่เป็น “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต”้ เนื�องจากเขตปฏิบติังานมีพื�นที�ทั�งในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง และโดยคาํนึงถึงภารกิจ

ของมหาวิทยาลยัอนัเกี�ยวเนื�องกบัภาคใตเ้ป็นส่วนรวมไม่เฉพาะแต่จงัหวดัใดจงัหวดัหนึ�ง 

 มหาวิทยาลยัไดข้ยายงานอย่างต่อเนื�อง ดงันั�นเพื�อให้การดาํเนินงานและการบริหารงานมีความ

คล่องตัวมากขึ� น จึงได้มีการทําแผนเพื� อยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็น

มหาวิทยาลยัเอกเทศ ชื�อวา่ “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณไดป้ระกาศใชใ้น

ราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที�  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  มีผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที�  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๓๙ 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นปีแรกที� มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที�วิทยาเขตพทัลุง ปัจจุบนัวิทยาเขตพทัลุงจดัการเรียนการสอน

ใน ๓ คณะ ประกอบดว้ย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน และคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา 

 วนัที� ๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกาํกบั

ของรัฐ ซึ� งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื�น 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ แบ่งการบริหารเป็น ๒ วิทยาเขต  มีพื�นที�ดาํเนินการทั�งสิ�น ประมาณ ๓,๒๕๐ ไร่ 

ดงันี�  

วทิยาเขตพทัลุง 

มีพื�นที� ๒ แห่ง ประกอบดว้ย 

@. พื�นที� ต.บา้นพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง  พื�นที�ประมาณ ๒,๙๐๐ ไร่ เนน้ การจดัการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 ๒๑

๒.พื�นที�  ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  พื�นที�ประมาณ ๑๘๔ ไร่ เน้น ให้เป็นศูนย์กลางและเป็น

ตน้แบบการสร้างกระบวนทศัน์และวฒันธรรมการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้และแหล่งท่องเที�ยว

เชิงอนุรักษ ์เชิงวิชาการและเชิงวฒันธรรมที�มีคุณภาพสูง 

วทิยาเขตสงขลา 

มีพื�นที� ๒ แห่ง ประกอบดว้ย 

๑. พื�นที� ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา  พื�นที� ๑๔๒ ไร่ เนน้ การจดัการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการวิชาการ  ดา้นสังคมศาสตร์ 

๒. พื�นที� ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  พื�นที�  ๒๔ ไร่  เน้น  การทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมของภาคใต ้ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�สมบูรณ์แบบในรูปของพิพิธภณัฑค์ติชน

วิทยา การวิจยัทกัษิณคดี การประยุกต์ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นและสร้างศูนยข์อ้มูลทักษิณ บริการวิชาการ

ด้านศิลปะและวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น สร้างเครือข่ายเชื�อมโยงกับหน่วยงานศิลปะและ

วฒันธรรมทั�งภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒

 

 
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

  ในปั จจุบัน มหาวิท ยาลัยทักษิณ  ได้มีการจัดโครงส ร้างการบ ริหารใหม่ ตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดว้ยสํานกังานสภามหาวิทยาลยั สาํนกังาน

มหาวิทยาลยั สํานักงานวิทยาเขตสงขลา สํานักงานวิทยาเขตพทัลุง ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื�น 

โดยจดัการเรียนการสอนจาํนวน ๙ คณะ ๑ วิทยาลยั โดยที�วิทยาเขตสงขลาเนน้การจดัการเรียนการสอน

ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบดว้ย  ๖ คณะ และ ๑ วิทยาลยั คือ ๑) คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ๒) คณะศึกษาศาสตร์ ๓) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔) คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ ๕) คณะนิติศาสตร์ ๖) บณัฑิตวิทยาลยั และ ๗) วิทยาลยัการจดัการเพื�อการพฒันา วิทยา

เขตพัทลุงเน้นการจดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 ๒๓

ประกอบดว้ย ๓ คณะ คือ ๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๒) คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน และ ๓) คณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา และมีวิทยาลยัการจดัการเพื�อการพฒันาจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร

ที�เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื�อให้พื�นที�ดาํเนินการแต่ละส่วน สามารถสนับสนุนทาง

วิชาการแก่กนัและกนัได ้จึงกาํหนดความเชื�อมโยงทางวิชาการดงันี�  

พื�นที�ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซึ� งมีฐานขอ้มูลทั�งทางดา้นการศึกษา 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปะ และดนตรี ใช้เป็นฐานความรู้

สนับสนุนงานการเรียนการสอน โดยใชส้ํานักหอสมุดของพื�นที�ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมืองสงขลา 

จงัหวดัสงขลา เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้สาํหรับรายวิชาพื�นฐานทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ของพื�นที�ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง รวมทั�งเป็นฐานขอ้มูลสําหรับงานวิจยั และ

งานบริการวิชาการ ที�สามารถสืบคน้จากพื�นที�อื�น ๆ ได ้ส่วนพื�นที�ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม 

จงัหวดัพทัลุง จะเป็นฐานขอ้มลูทางดา้นวิทยาศาสตร์พื�นฐาน วิทยาศาสตร์ประยกุต ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และการพัฒนาชุมชน ดังนั�นจึงสามารถใช้องค์ความรู้จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพื�อการสนับสนุน

กระบวนการเรียนการสอน โดยใชส้ํานักหอสมุดของพื�นที�ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จังหวดั

พทัลุง เป็นศูนย์กลางสําหรับรายวิชาพื�นฐานทางวิทยาศาสตร์ของพื�นที�ดาํเนินการตาํบลเขารูปช้าง 

จงัหวดัสงขลา รวมทั�งเป็นฐานขอ้มูลสําหรับการวิจยั การบริการวิชาการ ที�สามารถสืบคน้จากพื�นที� 

อื�น ๆ ได ้

สถาบันทักษิณ คดีศึกษา เป็ นศูน ย์กลางในการศึกษาและฐาน ข้อมูลทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและชุมชน เพื�อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและสนบัสนุนการเรียน

การสอน รวมทั� งเป็ นฐานข้อมูลสําหรับการวิจัย  การบริการวิช าการแก่สังคม และการทํานุ

ศิลปวฒันธรรม ใหก้บัพื�นที�ดาํเนินการตาํบลเขารูปชา้ง จงัหวดัสงขลา พื�นที�ดาํเนินการตาํบลบา้นพร้าว 

อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ พื�นที�ดาํเนินการตาํบลพนางตุง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และพื�นที�

ดาํเนินการอื�นๆ โดยใหส้ามารถสืบคน้จากพื�นที�ดงักล่าวทางระบบเครือข่ายได ้

   พื�นที�ดาํเนินการตาํบลพนางตุง อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง จะเป็นศูนยก์ลางสาํหรับ

เก็บฐานขอ้มูลวิจยัทางดา้นภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชน บริเวณลุ่มนํ� าทะเลสาบสงขลา และของภาคใต ้ 

สาํหรับใชส้นบัสนุนกระบวนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยใหส้ามารถสืบคน้

ผา่นระบบเครือข่ายจากพื�นที�อื�น ๆ ได ้ 



 ๒๔

เนื�องจากแต่ละพื�นที�มีที�ตั�งอยู่ห่างไกลกนั เพื�อใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและ

สามารถประหยดังบประมาณในระยะยาว มหาวิทยาลยัจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสารเป็นเครื�องมือในการติดต่อประสานงานและบริหารจดัการระหวา่งพื�นที� 

ปรัชญา 

ปัญญา จริยธรรม นาํการพฒันา 

ปณิธาน  

มหาวิทยาลยัรับใชส้ังคม 

อตัลกัษณ์ของบัณฑิต 

เป็นคนดี รับผิดชอบ รอบรู้ สูง้าน มีประสบการณ์เชิงปฏิบติั และทกัษะสากล เทิดค่าศิลปะและ

วฒันธรรม 

ข้อมูลพื�นฐานของมหาวทิยาลยัทักษณิ 

ขอ้มูลพื�นฐานและสถานภาพปัจจุบนัที�สนับสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลยั และความ

พร้อมของมหาวิทยาลยัทกัษิณ ประกอบดว้ย 

- ด้านบุคลากร 

 ขอ้มูลปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มหาวิทยาลยัทกัษิณมีคณาจารย ์

จาํนวน ๔๔๕ คน แผนภาพที� ๑ ก แสดงคุณวุฒิของคณาจารย ์คุณวุฒิระดบัปริญญาเอก จาํนวน ๑๖๒ คน 

(คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔) ระดบัปริญญาโท จาํนวน ๒๕๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ )และระดบัปริญญา

ตรี ๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๖) แผนภาพที� ๑ ข แสดงตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์ตาํแหน่ง

อาจารย ์จาํนวน ๓๖๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖)  ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๖๑ คน (คิดเป็น

ร้อยละ ๑๓.๗) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๘ และตําแหน่ง

ศาสตราจารย ์จาํนวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ เมื�อพิจารณาถึงจาํนวนคณาจารยข์องแต่ละวิทยาเขต 

พบว่าวิทยาเขตสงขลามีคณาจารย ์จาํนวน ๒๗๖ คน (รวมจาํนวนคณาจารยส์ังกัดวิทยาลยัการจดัการ

เพื�อการพฒันา) หรือร้อยละ ๖๒ ของคณาจารยท์ั�งมหาวิทยาลยั และวิทยาเขตพทัลุงมีคณาจารย ์จาํนวน 

๑๖๙ คน หรือร้อยละ ๓๘ ของคณาจารยท์ั�งมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 



 ๒๕

 
ก. 

 

 
ข. 

 

 แผนภาพที� ๑ แสดงขอ้มลูพื�นฐานของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

         ก. คุณวุฒิของคณาจารย ์ประจาํปีการศึกษา ๒๕๓๓ – ๒๕๕๕ 

         ข. ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ :  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

กาํหนดใหก้ลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัมีอาจารยมี์คุณวฒิุระดบัปริญญาเอก ร้อยละ ๖๐ ของอาจารยท์ั�งหมด 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัมีจาํนวนนิสิตทั�งสิ�น จาํนวน ๑๖,๒๒๖ คน โดย

แบ่งเป็นนิสิตสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน ๑๓,๕๔๕ คน (รวมนิสิตของวิทยาลยัการ

จดัการเพื�อการพฒันา) หรือร้อยละ ๘๓ ของนิสิตทั�งหมด และนิสิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จาํนวน ๒,๖๘๑ คน หรือร้อยละ ๑๗ ของนิสิตทั�งหมด โดยมีบณัฑิตปริญญาตรีไดง้านทาํภายใน ๑ ปี ร้อย

ละ ๘๐.๖๔ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณมีหลกัสูตรทั�งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาจาํนวน ๘๙ 

หลกัสูตร โดยจาํแนกเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๕๕ หลกัสูตร ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต ๑



 ๒๖

หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท ๒๘ หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก ๕ หลกัสูตร ในจาํนวนนี� เป็นหลกัสูตร

ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาํนวน ๕๙ หลกัสูตร หรือร้อยละ ๖๖ และหลกัสูตรดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจาํนวน ๓๐ หลกัสูตร หรือร้อยละ ๓๔ 

   

หลกัสูตร 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรทั�งหมด ๙๐ หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตร

ปรับปรุง ๗๙ หลกัสูตร ซึ� งแบ่งเป็น หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จาํนวน ๕๑ หลกัสูตร หลกัสูตรระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิต จาํนวน ๑ หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน ๒๔ หลกัสูตร หลกัสูตร

ระดบัปริญญาเอก จาํนวน ๓ หลกัสูตร และมีหลกัสูตรใหม่ จาํนวน ๑๑ หลกัสูตร แบ่งเป็น หลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน ๔ หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปริญญาโท จาํนวน ๕ หลกัสูตร หลกัสูตรระดบั

ปริญญาโท/เอก จาํนวน ๒ หลกัสูตร 

จํานวนนิสิต 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลยัมีนิสิต ทั�งหมด ๑๓,๗๙๗ คน แบ่งเป็นระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน ๑๒,๒๙๑ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จาํนวน ๘๑ คน ระดบัปริญญาโท จาํนวน ๑,๓๗๕ 

คน ระดบัปริญญาเอก จาํนวน ๕๐ คน โดยที�วิทยาเขตสงขลามีนิสิต ทั�งหมด ๑๑,๐๐๖ คน แบ่งเป็น

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน ๙,๖๒๓ คน ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต จาํนวน ๘๑ คน ระดบัปริญญาโท 

จาํนวน ๑,๒๕๘ คน และระดบัปริญญาเอก จาํนวน ๔๔ คน วิทยาเขตพทัลุง มีนิสิตทั�งหมด ๒,๗๙๑ คน 

แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน ๒,๖๖๘ คน ระดบัปริญญาโท จาํนวน ๑๑๗ คน และระดบัปริญญา

เอก จาํนวน ๖ คน 

ตารางที� ๑.๔  ขอ้มูลจาํนวนนิสิต ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

ปีการศึกษา ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

๒๕๕๖     ๑๒,๒๙๑ ๘๑ ๑,๓๗๕ ๕๐ ๑๓,๗๙๗ 

๒๕๕๕ ๑๒,๗๕๖ - ๑,๖๔๓ ๔๐ ๑๔,๔๓๙ 

๒๕๕๔     ๑๒,๓๔๕ ๗๒ ๑,๖๑๓ ๒๖ ๑๔,๐๕๖ 

๒๕๕๓ ๑๒,๐๘๓ ๑๒๘ ๑,๔๕๗ ๓๙ ๑๓,๗๐๗ 

๒๕๕๒ ๑๐,๕๙๒ ๑๓๓ ๑,๔๕๕ ๓๔ ๑๒,๒๑๔ 

จํานวนบุคลากร 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรปฏิบัติงานทั� งหมด ๑,๑๓๖ คน โดย

แบ่งเป็นคณาจารย์ จาํนวน ๔๔๙ คน จาํแนกเป็นข้าราชการ จาํนวน ๓๐ คน พนักงานมหาวิทยาลยั 

จาํนวน ๓๗๒ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลยั จาํนวน ๓๘ คน และพนักงานวิทยาลัย จาํนวน ๙ คน สาย



 ๒๗ 

สนับสนุน จาํนวน ๖๘๗ คน จาํแนกเป็นขา้ราชการ จาํนวน ๔๒ คน พนักงานมหาวิทยาลยั จาํนวน 

๓๗๕ คน ลูกจา้งของส่วนราชการ จาํนวน ๓๖ คน ลูกจา้งมหาวิทยาลยั จาํนวน ๒๒๖ คน พนักงาน

วิทยาลยั จาํนวน ๔๕ คน และลกูจา้งวิทยาลยั ๑ คน 

 คณาจารยมี์คุณวุฒิระดบัปริญญาเอก จาํนวน ๑๖๕ คน ปริญญาโท จาํนวน ๒๕๖ คน 

และปริญญาตรี ๒๘ คน เมื�อจาํแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ พบว่า ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

จาํนวน ๖๐ คน ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์จาํนวน ๑๕ คน และตาํแหน่งศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ คน 

งบประมาณ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณมีงบประมาณสําหรับการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน 

ตั�งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ สรุปไดด้งันี�  

ตารางที� ๑.๔ ขอ้มูลงบประมาณมหาวิทยาลยัทกัษิณ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 

งบประมาณ 

แผน่ดิน/เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

รายได ้ รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๘๗๔.๖๙๘๒ ๖๒.๗๕ ๕๑๙.๒๖๔ ๓๗.๒๕ ๑,๓๙๓.๙๖๓๑ 

๒๕๕๖ ๙๒๖.๘๗๔๒ ๖๓.๓๙ ๕๓๕.๓๐๓ ๓๖.๖๑ ๑,๔๖๒.๑๑๐๕ 

๒๕๕๕ ๖๓๑.๙๘๓๒ ๖๐.๐๕ ๔๑๒.๖๗๙ ๓๙.๕๐ ๑,๐๔๔.๖๖๒ 

๒๕๕๔ ๖๐๔.๗๔๓๑ ๖๔.๐๙ ๓๓๘.๘๑๗ ๓๕.๙๑ ๙๔๓.๕๖๐๒ 

๒๕๕๓ ๕๑๒.๐๕๗๔ ๖๖.๖๙ ๒๕๕.๗๖๕ ๓๓.๓๑ ๗๖๗.๘๒๓๓ 

* ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ รวมงบประมาณของวิทยาลยัการจดัการเพื�อการพฒันา 

 

 

 

 

 



 ๒๘

 

สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลยัทักษณิ 

๑.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดอ้อกแบบและวางระบบเครือข่าย โดยใชร้ะบบใยแกว้นาํแสงเป็นสื�อใน

การเชื�อมโยงเครือข่ายของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยมีศูนยก์ลางของเครือข่ายอยู่ที�อาคารสํานัก

คอมพิวเตอร์ของแต่ละวิทยาเขต และไดป้รับปรุงและพฒันาระบบอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

และความเร็วในการใช้งานให้ดียิ�งขึ�น ปัจจุบันมหาวิทยาลยัทักษิณใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจาก

สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อพฒันาการศึกษา (UniNet) ซึ� งเป็นหน่วยงานกลางที�ดูแล

ระบบอินเทอร์เน็ตให้กับมหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย มีสมาชิกจากมหาวิทยาลยั / สถาบัน / 

หน่วยงานราชการทั�วประเทศ โดย UniNet เป็นผูข้องบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั� ง

ประเทศ สําหรับวิทยาเขตสงขลามีเส้นทางวิ�งผ่านวงจรสื� อสารระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับ

มหาวิทยาลยัราชภฏั สงขลาที�ความเร็ว ๑ Gbps และเส้นทางสาํรอง แบบ Lease Line Internet ที�ความเร็ว 

๑๐๐Mbps/๓๐ Mbps  วิทยาเขตพทัลุง มีเส้นทางวิ�งผ่านวงจรสื�อสารระหว่างมหาวิทยาลยัทักษิณกบั

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่/มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ที�ความเร็ว ๑ Gbps และ

เสน้ทางสํารองแบบ Lease Line Internet ที�ความเร็ว ๑๐๐Mbps/๓๐ Mbps  สาํหรับการเชื�อมต่อเครือข่าย

ระหวา่งวิทยาเขตนั�นมีจาํนวนช่องสัญญาณ ๒ วงจรที�ความเร็ว ๑๐ Mbps และ ๑๕ Mbps เป็นการใชง้าน

ระบบอินทราเน็ตเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนทางไกล, การประชุมทางไกลและการใชง้านโทรศพัท์

ระหวา่งวิทยาเขต   

 
 



 ๒๙

ภาพประกอบ ๑ แผนผงัแสดงการเชื�อมต่อระบบเครือข่ายมหาวทิยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 

 

 
ภาพประกอบ ๒ แผนผงัแสดงการเชื�อมต่อระบบเครือข่ายมหาวทิยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพทัลุง 

  

นอกจากนี�มหาวิทยาลยัทกัษิณไดเ้ปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายภายใตชื้�อ TSU-WIFI ZONE สาํหรับ

วิทยาเขตสงขลาและพทัลุงไดส่้งสัญญาณครอบคลุมพื�นที�ให้บริการในทุกพื�นที�ของมหาวิทยาลยั เช่น 

อาคารหอพกัปาริชาต อาคารโรงอาหาร ใตตึ้กคณะมนุษยศาสตร์ฯ ใตตึ้กอาคารคณะวิทยาศาสตร์และ

บริเวณลานกิจกรรมของนิสิต ปัจจุบนัระบบเครือข่ายไร้สาย มีพื�นที�ใหบ้ริการครอบคลุมจุดต่างๆ ดงันี�  

 
ภาพประกอบ ๓ พื�นที�ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วทิยาเขตสงขลา 

 



 ๓๐

 

 
 

ภาพประกอบ ๔ พื�นที�ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมจุดต่างๆ วทิยาเขตพทัลุง 

 

๒. ระบบสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริหารและบริการ

ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนฐานขอ้มูลที�จาํเป็นเพื�อเป็นเครื�องมือในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย สั�งการ

และแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ โดยเน้นระบบสารสนเทศที�สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและ

ทนัสมยั ดงันี�  

 

 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน 

 ระบบงานทะเบียนนิสิต 

 TSU Learning 

 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

 ระบบหลกัสูตรพฒันานิสิต(นอกชั�นเรียน) 

 ระบบประเมินการเรียนการสอน 

 ระบบสาํรวจภาวะการหางานทาํของนิสิต 

 ระบบการสอบวดัทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์  

 

 

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/


 ๓๑ 

 

 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารและตดัสินใจ 

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

 ระบบบญัชี ๓ มิติ  

 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์  

 ระบบสารสนเทศงานประกนัคุณภาพ 

 ระบบฐานขอ้มลูงานวิจยั 

 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ระบบประชุมทางไกล 

 ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลและรับฝากโฮมเพจ 

 

 ระบบสารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการ 

 ระบบหอพกันิสิต        

 ระบบยานพาหนะ 

 ระบบบริหารจดัการหอ้งเรียน หอ้งพกัรับรอง หอ้งประชุม 

 ระบบบริหารจดัการทรัพยากรอื�นๆ 

 

๓. ระบบเครื�องคอมพิวเตอร์ 

การให้บริการระบบเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนการสอนแก่นิสิตของมหาวิทยาลยัทกัษิณทั� ง

วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพทัลุงนั�น ดาํเนินการโดยสํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ให้บริการ  จากการสาํรวจขอ้มูลคอมพิวเตอร์จากระบบฐานขอ้มูล พบว่า มีจาํนวนคอมพิวเตอร์ทั�งสอง

วิทยาเขต เพื�อการเรียนการสอน/งานวิชาการ และเพื�องานบริหาร ดงัรายละเอียดในตารางที� ๒ 

 

รายการ วทิยาเขตสงขลา วทิยาเขตพทัลุง 

เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 1,456 850 

เครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 155 30 

ขอ้มลู ณ วนัที�  ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ 

ตารางที� ๒ จาํนวนคอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนการสอน/งานวิชาการ งานบริหาร/อื�นๆ 

 

 

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
http://apps.tsu.ac.th/laptop/


 ๓๒

 

การวเิคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบ (SWOT) ของการพฒันา 

ไอซีทีของมหาวิทยาลยั เป็นการพิจารณาสภาวะแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั ทั�งจุดแขง็ จุดอ่อนและ 

สภาวะแวดลอ้มภายนอกมหาวิทยาลยัที�เป็นทั�งโอกาสและผลกระทบ ซึ�งลว้นแต่มีผลกระทบต่อการ 

พฒันาไอซีทีของมหาวิทยาลยั สามารถสรุปประเดน็ที�สาํคญัไดด้งันี�  

 

๑. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยที�พิจารณาถึงความพร้อมและความไม่

พร้อมดา้นไอซีทีของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  

จุดแข็ง  

๑. มหาวิทยาลัยมีแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื� อง โดยมีคณะ

กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ดาํเนินการในระดบันโยบาย การแปลงแผน

สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ� ของโครงการ โดยมีสํานักคอมพิวเตอร์เป็น

หน่วยงานกลางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารและมีหน่วยงานดา้นวิชาการ

สนบัสนุนการดาํเนินงาน เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัใหค้วามสาํคญักบัการนาํไอซีทีมาใชเ้พื�อการพฒันาองคก์ร  

๓. มหาวิทยาลยัสามารถพฒันาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ไดเ้อง ทาํใหส้ามารถแกไ้ข ปรับปรุง 

ไดต้ามความตอ้งการและช่วยประหยดังบประมาณ 

๔. มหาวิทยาลยัมีเครื�องคอมพิวเตอร์ใหมที่�ทนัสมยัที�ใหบ้ริการเพื�อการเรียนการสอนที�จดัไวใ้น

หอ้งปฏิบติัการของสาํนกัคอมพิวเตอร์และตามหน่วยงานต่างๆ 

 

จุดอ่อน  

๑. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื�อสารและโทรคมนาคมหลายระบบที�ยงัไมท่นัสมยัที�

ยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของผูใ้ชที้�สูงขึ�นมาก รวมระบบความมั�นคงปลอดภยัที�ยงั

ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยั 

๒. บุคลากรดา้นไอซีทีที�ไม่เพียงพอ ซึ� งเป็นอุปสรรคสําคญัที�ทาํใหก้ารพฒันาระบบสารสนเทศ

ทั�งระบบที�กาํลงัใชง้านและระบบใหม่ตอ้งมีความล่าช้าและไม่ต่อเนื�องตามความตอ้งการ

ของมหาวิทยาลยัหรือตามแผนการที�กาํหนดไว ้

๓. งบประมาณที�ไม่เพียงพอต่อการพฒันาระบบสารสนเทศที�ทนัสมยัและทนัความตอ้งการ

ของมหาวิทยาลยั 

๔. ระบบสารสนเทศหลายระบบที�ยงัไม่ไดมี้การบูรณาการทั�งระบบและขอ้มูล จึงยงัไม่เอื�อต่อ

ความสะดวกในการใชง้านต่อผูใ้ชอ้ย่างเตม็ที� 



 ๓๓

๕. นิสิตและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื� องในด้านทักษะการประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อประโยชน์ต่อการศึกษาและปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ 

 

๒. บทวิเคราะห์สถานภาพด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย ที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอกรวมทั�งปัจจยั

หรืออิทธิพลจากภายนอกที�มีผลกระทบต่อดา้นไอซีทีของมหาวิทยาลยัประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี�  

 

โอกาส 

๑. ภาครัฐมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร และให้การสนับสนุนในการ

พฒันาระบบไอซีที 

๒. ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุน แข่งขัน ด้านราคาและการบริการ ทําให้มีโอกาสและ

ทางเลือกมากขึ�นในการเลือกใชไ้อซีทีที�เหมาะสม  

๓. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื�อพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น 

โครงการความร่วมมือสารสนเทศอุดมศึกษา NECTEC และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 

๔. ภาครัฐใหก้ารส่งเสริมการศึกษาดา้นไอซีทีและมีกฏหมายพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํ

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ที�ช่วยพฒันามหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

 

อุปสรรค 

๑. ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณภาครัฐ ทาํให้ไม่สามารถพฒันาระบบไอซีทีไดอ้ย่างเต็มที�และทนั

ต่อความตอ้งการของมหาวิทยาลยั 

๒. เทคโนโลยีดา้นไอซีทีมีค่าใชจ่้ายสูงและมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้ไม่สามารถ

จดัหาและเรียนรู้ไดท้นัตามเวลา 

๓. ภยัคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และการโจรกรรมขอ้มลู ที�ตอ้ง

มีการเตรียมการและปรับปรุงวิธีการรับมือและกาํจดัอยู่เสมอ ทําให้เกิดการลงทุนจัดหา

ระบบรักษาความปลอดภยั  

๔. อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติที�ทาํใหร้ะบบไอซีทีไดรั้บความเสียหาย 
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