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แผนกลยุทธ์ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2561-2564
........................................
วิสัยทัศน์ (Vision)
ให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ (Mission)
แสวงหา พัฒนา และให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
เป้ าประสงค์
1.
2.
3.
4.

พัฒนาการบริ หารจัดการและบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ มาตรฐานสากล
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็ นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่ สู่ระดับประเทศ
การบริ หารจัดการเครื อข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ
เป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ ชุมชน

กลยุทธ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในฐานะหน่ วยงานสนับสนุ นได้กาหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ของของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุ นระบบบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ ความเป็ นนานาชาติ ประกอบด้วย
5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั ศึกษา บุคลากร และชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 บริ หารระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารทรัพยากร

เวอร์ชั่น 1 ประกาศใช้ตามมติคณะกรรมการดาเนินงานครั้งที่ 11/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561
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กลยุทธ์ การดาเนินงานและความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ /กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ที่ 1 ถ่ ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุ ณภาพสู งระดับสากล
แก่ นักศึกษา บุคลากร และชุ มชน
และสร้ างทรัพยากรมนุษย์ ทตี่ รงกับบริบทของสั งคม
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะ ความรู้ และศั ก ยภาพด้ าน
เทคโนโลยีแก่ นักศึกษา บุคลากร และชุ มชน
1. จั ด ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒ นาบุ ค ลากรโดยการจัด กิ จ กรรมฝึ กอบรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และธารงรักษาชุ มชนนักปฏิ บตั ิ
ด้านไอที
3. จัดฝึ กอบรมความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ชุมชนทั้งเชิงพาณิ ชย์และแบบให้เปล่า
4. ถ่ายทอดและเผยแพร่ องค์ความรู ้สู่ชุมชนและสังคม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ า นไอที ที่ มี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ระบบบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยที่
ประสิ ทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย1 ทรงประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี โ ครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบสารสนเทศที่
เพียงพอ ได้ มาตรฐานและใช้ งานอย่ างคุ้มค่ า
1. จัดหาและบริ หารจัดการช่องทางการสื่ อสารข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขต ระหว่างวิทยา
เขตและระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอกให้มี
ความเร็ วและประสิ ทธิภาพเพียงพอ
2. บริ หารจัดการระบบป้ องกันภัยคุกคามระบบ
เครื อข่ายให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ปรับปรุ งระบบเครื อข่ายหลักให้รองรับ IPv6 ทั้ง
มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ /กิจกรรม
4. จัดหาและพัฒนาระบบเครื อข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่สาคัญตามนโยบายมหาวิทยาลัย
และบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. จัดหาระบบโทรศัพท์ VoIP ทดแทนระบบเดิม
6. ร่ วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริ การโครงสร้าง
พื้นฐาน
7. บริ หารจัดการห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center)
ให้ได้มาตรฐานและสามารถบริ การได้อย่าง
ต่อเนื่อง
8. จัดหาและพัฒนาระบบให้บริ การเครื่ องแม่ข่ายให้
เพียงพอ มีเสถียรภาพ ให้บริ การได้อย่างต่อเนื่อง
9. บริ หารจัดการระบบ Teleconference ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 3 บริหารระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งระบบรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศให้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและ
มาตรฐานสากล
1. ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ น
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
2. บริ หารจัดการระบบพิสูจน์ตวั ตนที่แท้จริ ง (PSU
Passport) ให้มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย ปลอดภัย
เชื่อมโยงได้ทุกระบบ
3. ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการทางานเพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลและบุกรุ ก
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
ทรงประสิ ทธิภาพ
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กลยุทธ์ /กิจกรรม
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสาหรั บ เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานและศั ก ยภาพในการ
แข่ งขันของมหาวิทยาลัย
1. พัฒ นาซอฟต์แ วร์ ด้ว ยกระบวนการคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบสนับ สนุ นการจัด การ
เรี ยนการสอน
3. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคล
4. ปรั บ ปรุ ง และพัฒนาระบบบริ หารจัดการการเงิ น
และการพัสดุ
5. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบจัดการการเรี ยนรู ้
6. สนับสนุ นการใช้ระบบสารสนเทศเดี ยวกัน (PSUone System) และเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จาเป็ นตั้งแต่
ระดับคณะถึงวิทยาเขต เพื่อตอบสนองการทางาน
ร่ วมกันใน “ระบบวิทยาเขต”
กลยุทธ์ ที่ 5 เพิม่ ประสิ ทธิภาพด้ านการบริหาร
ทรัพยากร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสู่ องค์ กรสมรรถนะสู ง มีการบริหารจัดการ
เชิ งรุ ก ปรับตัวให้ ทันต่ อการเปลีย่ นแปลง และการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินทีม่ ีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
ทรงประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
ทรงประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การเงินเพื่อเพิม่ คุณค่ า
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

กลยุทธ์ /กิจกรรม
บริ หารงานตามมาตรฐานคุ ณภาพ ISO9001:2015
ทัว่ ทั้งองค์กร
พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก เพื่อเป็ นช่ องทาง
ใ นก ารเผย แพร่ บ ริ ก าร /กิ จก ร รมใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย และสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร
ส่ ง เสริ มการท าโครงการพัฒ นางาน เพื่ อ มุ่ ง หา
วิธี ก ารที่ จ ะท าให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
ส่ ง เสริ ม การหารายได้ เ ชิ ง รุ ก โดยเน้ น บริ การที่
สามารถสร้ างรายได้อยู่แล้ว ได้แก่ บริ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ บริ การอบรม และบริ การระบบเครื อข่าย
ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน การถ่ายทอดความรู ้
ทั้งภายในกลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน หรื อระหว่าง
วิทยาเขต/ภายนอก
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าตามสายอาชีพของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์
แผนงาน/กิจกรรม
กลยุทธ์ ที่ 1 ถ่ ายทอดความรู้ 1. จัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ นักศึกษาให้มีความรู ้ความนักศึกษา บุคลากร และชุ มชน สามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
กบว.
จานวนโครงการ

กบว.
2. พัฒนาบุคลากรโดยการจัด กบว.
กิจกรรมฝึ กอบรม แลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ และธารงรักษา
ชุมชนนักปฏิบตั ิดา้ นไอที
กบว.
กบพ./กรส.

2560
4

จานวนคน
200/409
จานวนโครงการ
4/10
อบรม

จานวนคนเข้า
อบรม
กิจกรรมสร้าง
เครื อข่ายไอที
ปี ละ 2 ครั้ง
(ด้านซอฟต์แวร์
และเครื อข่าย
ทั้ง 5 วิทยาเขต)

2561
4

2562
4

2563
4

2564
4

200
4

200
4

200
4

200
4

200/329

200

200

200

200

-

2

2

2

2

หน้า 7 ของ 17
กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
2560
3. จั ด ฝึ กอบรมความรู ้ แก่ กบว.
จานวนโครงการ
1/1
ชุ ม ชนทั้ งเชิ ง พาณิ ชย์ แ ละ
แบบให้เปล่า
แบบให้เปล่า
กบว.
จานวนคนแบบ
50/53
ให้เปล่า
ร้อยละของ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาโครงสร้ าง 1. จัดหาและบริ หารจัดการ กรส.
ช่องทางการสื่ อสาร
เส้นทางหลักที่
พืน้ ฐานด้ านไอทีทมี่ ี
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
สาคัญที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อสนับสนุน
ภายในวิทยาเขต ระหว่าง
เส้นทางสารอง5
การบริหารมหาวิทยาลัย2
วิทยาเขตและระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภายนอก
ให้มีความเร็ วและ
ประสิ ทธิภาพเพียงพอ
2. บริ หารจัดการระบบ
กรส.
ร้อยละของเวลา 95/96.48
ป้ องกันภัยคุกคาม
เฉลี่ยที่ระบบ
เครื อข่ายให้ทางานได้
เครื อข่าย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ให้บริ การได้4
(ส่ วนที่ควบคุม
โดยศูนย์คอมฯ)

2561
1

2562
1

2563
1

2564
1

50

50

50

50

80

85

90

95

98

98

98

98
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กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
2560
กรส.
ร้อยละของ
20/20
แบนด์วดิ ธ์
สารองจากแบนด์
วิดช์สูงสุ ดที่ใช้
(ดูจากค่าสู งสุ ด
รายเดือน)
กรส.
ร้อยละความพึง 85/67.12
พอใจบริ การ
ระบบเครื อข่าย
3. จัดหาระบบโทรศัพท์
กรส.
ร้อยละของ
ทดแทนระบบเดิม
ระบบที่ได้รับ
(ไม่ได้
การทดแทน
งบประมาณ)
(เฉพาะ
สานักงาน)
4. ปรับปรุ งระบบเครื อข่าย กรส.
ร้อยละของ
50/54.90
หลักให้รองรับ IPv6 ทั้ง
หน่วยงานที่ใช้
มหาวิทยาลัย
งานระบบ IPv6
5. จัดหาและพัฒนาระบบ กรส.
ร้อยละของ
37
เครื อข่ายไร้สายให้
อุปกรณ์กระจาย
(680/1800)
ครอบคลุมพื้นที่ที่สาคัญ
สัญญาณ

2561
20

2562
20

2563
20

2564
20

85

85

85

85

40

80

90

100

90

100

100

100

50
(900/
1800)

77
(1400/
1800)

100
(1800/
1800)

100
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กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม
ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยและบริ หาร
จัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

6. บริ หารจัดการระบบ
เครื อข่ายไร้สายอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

กรส.

กรส.

7. บริ หารจัดการห้อง Data กรส.
Center (อุณหภูมิ, ไฟฟ้า)
ให้ได้มาตรฐานและ
สามารถบริ การได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั
2560
เครื อข่ายไร้สายที่
มีให้บริ การต่อ
จานวนที่ตอ้ งการ
ทั้งหมด
(เฉพาะที่ศูนย์
คอมฯ ดูแล)
ร้อยละของเวลา 95/95.14
เฉลี่ยที่ระบบ
เครื อข่ายไร้สาย
ให้บริ การได้
ระยะเวลาเฉลี่ย 120/130
ที่ใช้แก้ปัญหา
PSU WiFi
ร้อยละที่หอ้ ง
99/100
Data Center
ให้บริ การได้
(24 ชม.x365วัน)

2561

2562

2563

2564

95

96

97

98

120

110

100

90

100

100

100

100
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กลยุทธ์ ที่ 3 บริหารระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้ มีประสิ ทธิภาพ

แผนงาน/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
8. บริ หารจัดการระบบ Tele กรส.
conference ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
9. จัดหาและพัฒนาระบบ กบพ.
ให้บริ การเครื่ องแม่ข่าย
(Server)ให้เพียงพอ
มีเสถียรภาพ ให้บริ การ
ได้อย่างต่อเนื่ อง
1. ทบทวนนโยบายและ
กรส. กบพ.
แนวปฏิบตั ิดา้ นการรักษา
ความมัง่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ

ตัวชี้วดั
2560
ร้อยละความพึง 85/90.05
พอใจผูใ้ ช้บริ การ

2561
85

2562
85

2563
85

2564
85

ร้อยละของเวลา 99/99.95
เฉลี่ยที่เครื่ อง
แม่ข่ายให้บริ การ
ได้

99

99

99

99

ระบบรักษาความ ทบทวน
มัน่ คงปลอดภัย
สอดคล้องตาม
นโยบายภาครัฐ1

ทบทว
น

ทบทว
น

2. บริ หารจัดการระบบ
พิสูจน์ตวั ตนที่แท้จริ ง
(PSU Passport) ให้มี
ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย
และปลอดภัย
3. ปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการป้ องกันการ

กบพ.

จานวนระบบ
ที่พฒั นาให้เข้าถึง
ด้วย single sign
on

1/2

1

1

1

1

กบพ.

ปรับปรุ งและ
พัฒนา

0

0

1

1

0

ทบทวน ทบทวน

หน้า 11 ของ 17
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แผนงาน/กิจกรรม
เข้าถึงข้อมูลและบุกรุ ก
ทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
กระบวนการ
ป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลและ
บุกรุ กโดยใช้
multi factor

2560

2561

2562

2563

2564

authentication

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาซอฟต์แวร์ ดว้ ย
กบพ./กบท.
กระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ปรับปรุ งและพัฒนา
กบพ.
ระบบสนับสนุนการ
จัดการเรี ยนการสอน

ร้อยละความ
พึงพอใจระบบ
สารสนเทศ
ร้อยละความพึง
พอใจผูใ้ ช้บริ การ

85/78.25

85

85

85

85

85/82.10

85

85

85

85

3. ปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
4. ความสาเร็ จในการพัฒนา
ระบบการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ

กบพ.

ร้อยละความพึง
พอใจผูใ้ ช้บริ การ

85/74.40

85

85

85

85

กบพ.

ร้อยละ
ความสาเร็ จ
ในการพัฒนา

-

25

50

75

100

หน้า 12 ของ 17
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แผนงาน/กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ 5 เพิม่ ประสิ ทธิภาพ 1. บริ หารงานตาม
มาตรฐานคุณภาพ
ด้ านการบริหารทรัพยากร
ISO9001:2015
ทัว่ ทั้งองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

QMR

QMR

2. ส่ งเสริ มการพัฒนา
บุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง

กบท.

ตัวชี้วดั
(รายได้-รายจ่าย,
งบดุล, งบกระแส
เงินสด, เงินเดือน
, พัสดุ-ครุ ภณั ฑ์)
ผ่านการรับรอง/
รักษาการรับรอง1

2560

2561

2562

2563

2564

-

ผ่าน

ได้

ได้

ผ่าน

ร้อยละของ CAR
ที่ได้รับการแก้ไข
ตามกาหนด
ร้อยละของข้อ
ร้องเรี ยนที่
ตอบสนอง
ภายในเวลาที่
กาหนด
(7วัน)
ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาอย่าง

98/23.81

90

90

90

90

-

100

100

100

100

100/97.70

100

100

100

100

หน้า 13 ของ 17
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แผนงาน/กิจกรรม
ทั้งการฝึ กอบรม สัมมนา
ดูงาน การถ่ายทอด
ความรู ้ท้ งั ภายในกลุ่ม
งาน ระหว่างกลุ่มงาน
หรื อระหว่างคณะ/
หน่วยงาน/ภายนอก

3. ส่ งเสริ มความก้าวหน้า
ตามสายอาชีพของ
บุคลากร
4. ส่ งเสริ มการทาโครงการ
พัฒนางาน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
น้อย 1 ครั้งต่อปี
(นับทุกประเภท)

กบท.50

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้าน
วิชาชีพ

กบว.50
กรส.60
กบพ.80
กบท.

กบท.

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งสู งขึ้น
จานวนโครงการ
พัฒนางาน

2560

2561

2562

2563

2564

8

8

8

8

7/5
70.00/61.90
70.00/100.00
0

6
13
31
3

6
13
31
2

6
13
31
2

6
13
31
2

2/2

2

2

2

2

60/71.26

หน้า 14 ของ 17
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แผนงาน/กิจกรรม
5. ส่ งเสริ มการหารายได้เชิง
รุ กจากบริ การหรื อ
อุปกรณ์ที่มีอยูแ่ ล้ว
บริ การซอฟต์แวร์
จัดอบรม
บริ การระบบเครื อข่าย
6. พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการเผยแพร่ บริ การ/
กิจกรรมให้เข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมาย และสร้าง
ความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

กบพ.
กบว.
กรส.
กบท.

ตัวชี้วดั

2560

2561

2562

2563

2564

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ที่
ดาเนินการต่อปี

ไม่ได้ต้ งั
1.35/2.14
ไม่ได้ต้ งั
12/16

1.50
1.50
0.50
12

1.50
1.50
0.50
12

1.50
1.50
0.50
12

1.50
1.50
0.50
12

นิยาม
1. มีการดาเนิ นงาน แต่ไม่ต้ งั เป็ น KPI เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย
2. โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง มีความเร็ วเพียงพอ และมีเสถียรภาพ
3. จานวนองค์ความรู ้ที่ถ่ายทอดผ่านสื่ อออนไลน์ นับจาก sysadmin.psu.ac.th, netserv.cc.psu.ac.th, netman.cc.psu.ac.th, opensource.psu.ac.th

หน้า 15 ของ 17
4. นับเฉพาะส่ วนที่ควบคุมโดยศูนย์คอมพิวเตอร์
5. นับจากจานวนสวิทช์เครื อข่ายหลักในวิทยาเขตหาดใหญ่

สรุ ปผลการวิเคราะห์ SWOT
จากการสั มมนาแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ คอมพิวเตอร์ ภายใต้ พรบ.ใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ พฤกษาพาร์ ค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จุดแข็ง (Strength)
1. มีระบบการทางานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO9001)
2. มีความพร้อมของทรัพยากรพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่
2.1. บุคลากร มีความสามารถในการทางาน มีจิตบริ การ อารมณ์ดี มีความสุ ข มีน้ าใจ มีความรับผิดชอบ มี
วัฒนธรรมในการทางานที่ดี มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยี มีความรู ้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ระดับสู ง มีความอดทนสู ง มีความสามัคคี มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
2.2. มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัย ระบบเครื อข่าย ระบบเครื อข่ายไร้สาย ระบบ
โทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกล กล้องวงจรปิ ด
2.3. มีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอ เช่น ศูนย์กลางข้อมูลที่ให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ องและมีเสถียรภาพ ระบบ
เครื อข่ า ยที่ มี เสถี ย รภาพและความปลอดภัย สู ง โครงข่ า ยใยแก้วนาแสงที่ ค รอบคลุ ม พื้ นที่ บริ ก าร
โทรศัพท์ที่ให้บริ การครอบคลุมพื้นที่
3. องค์กรมีการวางแผนการปฎิบตั ิงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. มีช่องทางการสื่ อสารกับลูกค้าหลายช่องทาง
5. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรทาให้มีอตั ราการลาออกต่า
6. มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
7. มีการตอบสนองความต้องการ/ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. หน่วยงานได้รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่รู้จกั ในภูมิภาค ทาให้มีโอกาสในการหารายได้เพิม่
จุดอ่ อน (Weakness)
1. บุคลากรบางส่ วนขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2. อัตรากาลังไม่เพียงพอ และมีบุคลากรที่เริ่ มเกษียณและใกล้เกษียณอายุราชการ
3. ขาดการทาประชาสัมพันธ์และการตลาด (Marketing) เชิงรุ ก
4. ขาดแผนและนโยบายการหารายได้เชิงรุ ก
5. ขาดทีมวิจยั และพัฒนา
6. ขาดการวางเป้าหมายในการให้บริ การระดับประเทศ
7. ปั ญหาอัตรากาลังและงบประมาณ

โอกาส (Opportunity)
1. บุคคลากรได้รับการส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
2. องค์กรสนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ
3. องค์ความรู ้ที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ทาให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง ทาให้มีโอกาสได้รับหรื อขอรับ
โครงการบริ การวิชาการระดับประเทศได้
4. ทาเลที่ต้ งั เหมาะสม ใกล้แหล่งอานวยความสะดวก
5. มีโอกาสสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นเพื่อเพิม่ ช่องทางในการหารายได้
6. มีซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นหลายระบบที่มีความพร้อมนาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ได้
7. ทักษะ ความรู ้ของบุคลากร ทาให้มีโอกาสการทางานที่นอกเหนือจากงานประจา เช่น การเป็ นวิทยากร ที่
ปรึ กษา เป็ นอาจารย์พิเศษ
8. นโยบายรัฐบาลส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ชุ มชนมีความต้องการพัฒนาความรู ้
ด้านไอที ทาให้มีช่องทางในการหารายได้เพิม่
ภัยคุกคาม (threat)
1. แม้วา่ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศที่มีอยูจ่ ะสามารถให้บริ การได้ตามมาตรฐาน แต่ยงั ไม่มี
งบประมาณสาหรับจัดหาระบบสารอง เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในห้องศูนย์กลางข้อมูลและห้อง
ศูนย์กลางข้อมูลสารอง
2. เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทุ ก 3–5 ปี จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น งบประมาณในการจัด หา
เทคโนโลยีใหม่มาทดแทน
3. การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรื อนโยบายบางเรื่ องของมหาวิทยาลัย ทาให้มีภาระงานที่
นอกเหนือจากแผนงานและเร่ งด่วน และมีผลกระทบต่อการทางานขององค์กร
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัยขาดเจ้าภาพที่ชดั เจนในการตัดสิ นใจ ทาให้การพัฒนา
ระบบไม่แล้วเสร็ จตามแผน
5. ไม่มีอานาจในการต่อรองกับหน่วยงานเจ้าภาพในการพัฒนาระบบ และต้องพัฒนาระบบตามที่เจ้าภาพ
แจ้งความต้องการ แม้วา่ บางระบบไม่เอื้ออานวยต่อการใช้งานของคณะ/หน่วยงาน
6. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและบารุ งรักษาระบบ

