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เวอร์ชั่น 1 ประกาศใช้ตามมติคณะกรรมการด าเนินงานครั้งที่ 11/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 

  แผนกลยุทธ์ศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
พ.ศ.2561-2564 

........................................ 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

ใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง 

พนัธกจิ (Mission) 

แสวงหา พฒันา และใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เป้าประสงค์ 

1. พฒันาการบริหารจดัการและบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสู่มาตรฐานสากล  
2. พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากลเพื่อใชง้านในมหาวทิยาลยัและพร้อมเผยแพร่สู่ระดบัประเทศ     
3. การบริหารจดัการเครือข่ายไดรั้บการยอมรับระดบัแนวหนา้ของประเทศ 
4. เป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศสู่ชุมชน   

กลยุทธ์ 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ในฐานะหน่วยงานสนบัสนุนไดก้ าหนดทิศทางการพฒันาท่ีสอดรับกบัแนวทางการพฒันา
ของของมหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ประกอบด้วย  
5 กลยทุธ์ ดงัน้ี  
กลยทุธ์ท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษา บุคลากร และชุมชน 
กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอทีท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั 
กลยทุธ์ท่ี 3 บริหารระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
กลยทุธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารทรัพยากร 
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กลยุทธ์การด าเนินงานและความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์/กจิกรรม ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล 
และสร้างทรัพยากรมนุษย์ทีต่รงกบับริบทของสังคม 

วตัถุประสงค์  
เ พ่ือ เสริมสร้างทักษะ ความรู้  และศักยภาพด้าน
เทคโนโลยแีก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

 

1. จัด ฝึกอบรมเพื่ อพัฒนานัก ศึกษาให้ มีความ รู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และธ ารงรักษาชุมชนนกัปฏิบติั
ดา้นไอที 

 

3. จดัฝึกอบรมความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ชุมชนทั้งเชิงพาณิชยแ์ละแบบใหเ้ปล่า 

 

4. ถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้สู่ชุมชนและสังคม  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารมหาวทิยาลยั1  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
ทรงประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์  
เพ่ือให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่
เพยีงพอ ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างคุ้มค่า 

 

1. จดัหาและบริหารจดัการช่องทางการส่ือสารขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานภายในวทิยาเขต ระหวา่งวทิยา
เขตและระหวา่งมหาวทิยาลยักบัภายนอกใหมี้
ความเร็วและประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

2. บริหารจดัการระบบป้องกนัภยัคุกคามระบบ
เครือข่ายใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลกัใหร้องรับ IPv6 ทั้ง
มหาวทิยาลยั 
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กลยุทธ์/กจิกรรม ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
4. จดัหาและพฒันาระบบเครือข่ายไร้สายให้

ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีส าคญัตามนโยบายมหาวทิยาลยั 
และบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. จดัหาระบบโทรศพัท ์VoIP ทดแทนระบบเดิม 
6. ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการใหบ้ริการโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

7. บริหารจดัการหอ้งศูนยก์ลางขอ้มูล (Data Center) 
ใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถบริการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

8. จดัหาและพฒันาระบบใหบ้ริการเคร่ืองแม่ข่ายให้
เพียงพอ มีเสถียรภาพ ใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

9. บริหารจดัการระบบ Teleconference ใหมี้
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที ่3 บริหารระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยที่
ทรงประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศให้สอดคล้องกบันโยบายภาครัฐและ
มาตรฐานสากล 

 

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัดา้น
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

 

2. บริหารจดัการระบบพิสูจน์ตวัตนท่ีแทจ้ริง (PSU 
Passport) ใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยั ปลอดภยั
เช่ือมโยงไดทุ้กระบบ 

3. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขการเขา้ถึงขอ้มูลและบุกรุก
ทรัพยากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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กลยุทธ์/กจิกรรม ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยที่
ทรงประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและศักยภาพในการ
แข่งขันของมหาวทิยาลยั 

 

1. พฒันาซอฟต์แวร์ด้วยกระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

2. ปรับปรุงและพฒันาระบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล 

4. ปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารจดัการการเงิน
และการพสัดุ 

5. ปรับปรุงและพฒันาระบบจดัการการเรียนรู้ 
6. สนบัสนุนการใช้ระบบสารสนเทศเดียวกนั (PSU-

one System) และเช่ือมโยงฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นตั้งแต่
ระดบัคณะถึงวิทยาเขต เพื่อตอบสนองการท างาน
ร่วมกนัใน “ระบบวทิยาเขต” 

 

กลยุทธ์ที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยที่
ทรงประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การเงินเพ่ือเพิม่คุณค่า 

วตัถุประสงค์  
เพ่ือพฒันาสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการ
เชิงรุก ปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง และการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินทีม่ีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์/กจิกรรม ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
1. บริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015  

ทัว่ทั้งองคก์ร  
2. พฒันาการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อเป็นช่องทาง

ในการ เผยแพ ร่บ ริก า ร / กิ จก รรมให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความเขา้ใจและภาพลกัษณ์
ท่ีดีขององคก์ร 

 

3. ส่งเสริมการท าโครงการพัฒนางาน เพื่อมุ่งหา
วิธีการท่ีจะท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

4. ส่งเสริมการหารายได้เชิงรุก โดยเน้นบริการท่ี
สามารถสร้างรายได้อยู่แล้ว ได้แก่ บริการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ บริการอบรม และบริการระบบเครือข่าย 

 

5. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง
ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน การถ่ายทอดความรู้
ทั้งภายในกลุ่มงาน ระหว่างกลุ่มงาน หรือระหว่าง
วทิยาเขต/ภายนอก 

6. ส่งเสริมความกา้วหนา้ตามสายอาชีพของบุคลากร 
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กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที ่1 ถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

1. จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันา
นกัศึกษาใหมี้ความรู้ความ- 
สามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

กบว. จ านวนโครงการ 
 

4 4 4 4 4 

  กบว. จ านวนคน 200/409 200 200 200 200 
 2. พฒันาบุคลากรโดยการจดั

กิจกรรมฝึกอบรม แลก 
เปล่ียนเรียนรู้ และธ ารงรักษา
ชุมชนนกัปฏิบติัดา้นไอที 

กบว. จ านวนโครงการ
อบรม 

4/10 4 4 4 4 

  กบว. จ านวนคนเขา้
อบรม 

200/329 200 200 200 200 

  กบพ./กรส. กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายไอที 
ปีละ 2 คร้ัง  
(ดา้นซอฟตแ์วร์
และเครือข่าย 
ทั้ง 5 วทิยาเขต) 

- 2 2 2 2 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 

 3. จัด ฝึกอบรมความ รู้ แ ก่
ชุมชนทั้ ง เ ชิงพาณิชย์และ
แบบใหเ้ปล่า 

กบว. จ านวนโครงการ
แบบใหเ้ปล่า  

1/1 1 1 1 1 

  กบว. จ านวนคนแบบ 
ใหเ้ปล่า 

50/53 50 50 50 50 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านไอทีทีม่ี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารมหาวทิยาลัย2  

1. จดัหาและบริหารจดัการ
ช่องทางการส่ือสาร
ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
ภายในวทิยาเขต ระหวา่ง
วทิยาเขตและระหวา่ง
มหาวทิยาลยักบัภายนอก
ใหมี้ความเร็วและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

กรส. ร้อยละของ
เส้นทางหลกัท่ี
ส าคญัท่ีมี
เส้นทางส ารอง5 

- 80 85 90 95 

 2. บริหารจดัการระบบ
ป้องกนัภยัคุกคาม
เครือข่ายใหท้  างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรส. ร้อยละของเวลา
เฉล่ียท่ีระบบ
เครือข่าย
ใหบ้ริการได้4 
(ส่วนท่ีควบคุม
โดยศูนยค์อมฯ) 

95/96.48 
 

98 98 98 98 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 

  กรส. ร้อยละของ
แบนดว์ดิธ์
ส ารองจากแบนด์
วดิช์สูงสุดท่ีใช ้ 
(ดูจากค่าสูงสุด 
รายเดือน) 

20/20 20 20 20 20 

  กรส. ร้อยละความพึง
พอใจบริการ
ระบบเครือข่าย 

85/67.12 85 85 85 85 

 3. จดัหาระบบโทรศพัท ์
ทดแทนระบบเดิม  

กรส. ร้อยละของ 
ระบบท่ีไดรั้บ
การทดแทน 
(เฉพาะ
ส านกังาน) 

- 
(ไม่ได้

งบประมาณ) 

40 80 90 100 

 4. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
หลกัใหร้องรับ  IPv6 ทั้ง
มหาวทิยาลยั 

กรส. ร้อยละของ
หน่วยงานท่ีใช้
งานระบบ IPv6 

50/54.90 90 100 100 100 

 5. จดัหาและพฒันาระบบ
เครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีส าคญั

กรส. ร้อยละของ
อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

37 
(680/1800) 

50 
(900/ 
1800) 

77 
(1400/ 
1800) 

100 
(1800/ 
1800) 

100 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 
ตามนโยบาย
มหาวทิยาลยัและบริหาร
จดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เครือข่ายไร้สายท่ี
มีใหบ้ริการต่อ
จ านวนท่ีตอ้งการ
ทั้งหมด  
(เฉพาะท่ีศูนย ์
คอมฯ ดูแล) 

 6. บริหารจดัการระบบ
เครือข่ายไร้สายอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

กรส. 
 

ร้อยละของเวลา
เฉล่ียท่ีระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
ใหบ้ริการได ้

95/95.14 
 

95 96 97 98 

  กรส. 
 

ระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีใชแ้กปั้ญหา 
PSU WiFi  

120/130    120 110 100 90 

 7. บริหารจดัการหอ้ง  Data 
Center (อุณหภูมิ, ไฟฟ้า) 
ใหไ้ดม้าตรฐานและ
สามารถบริการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

กรส. 
 

ร้อยละท่ีหอ้ง 
Data Center 
ใหบ้ริการได ้
(24 ชม.x365วนั) 

99/100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 

 8. บริหารจดัการระบบ Tele 
conference ใหมี้
ประสิทธิภาพ 

กรส. 
 

ร้อยละความพึง
พอใจผูใ้ชบ้ริการ 

85/90.05 85 85 85 85 

 9. จดัหาและพฒันาระบบ
ใหบ้ริการเคร่ืองแม่ข่าย 
(Server)ให้เพียงพอ 
มีเสถียรภาพ ใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กบพ. ร้อยละของเวลา
เฉล่ียท่ีเคร่ือง 
แม่ข่ายใหบ้ริการ
ได ้

99/99.95 99 99 99 99 

กลยุทธ์ที ่3 บริหารระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. ทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบติัดา้นการรักษา
ความมัง่คงปลอดภยั
สารสนเทศ 

กรส.  กบพ. 
 

 

ระบบรักษาความ
มัน่คงปลอดภยั
สอดคลอ้งตาม
นโยบายภาครัฐ1 

ทบทวน 
 
 

 

ทบทว
น 
 
 

 

ทบทว
น 
 
 
 

ทบทวน 
 
 
 

ทบทวน 
 
 
 

 2. บริหารจดัการระบบ
พิสูจน์ตวัตนท่ีแทจ้ริง
(PSU Passport) ใหมี้
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั 
และปลอดภยั  

กบพ. จ านวนระบบ 
ท่ีพฒันาใหเ้ขา้ถึง
ดว้ย single sign 
on 

1/2 1 1 1 1 

 3. ปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการป้องกนัการ

กบพ.   ปรับปรุงและ
พฒันา

0 
 

0 0 1 1 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 
เขา้ถึงขอ้มูลและบุกรุก
ทรัพยากรทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

กระบวนการ
ป้องกนัการ
เขา้ถึงขอ้มูลและ
บุกรุกโดยใช ้
multi factor 
authentication 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

1. พฒันาซอฟตแ์วร์ดว้ย
กระบวนการคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

กบพ./กบท. ร้อยละความ 
พึงพอใจระบบ
สารสนเทศ 

85/78.25 85 85 85 85 

 2. ปรับปรุงและพฒันา
ระบบสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 
 

กบพ. ร้อยละความพึง
พอใจผูใ้ชบ้ริการ 

 

85/82.10 
 

85 85 85 85 

 3. ปรับปรุงและพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล 

กบพ. ร้อยละความพึง
พอใจผูใ้ชบ้ริการ 

85/74.40 85 85 85 85 

 4. ความส าเร็จในการพฒันา
ระบบการเงิน การบญัชี
และการพสัดุ 

กบพ. ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ในการพฒันา 

- 25 50 75 100 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 
(รายได-้รายจ่าย,  
งบดุล, งบกระแส
เงินสด, เงินเดือน
, พสัดุ-ครุภณัฑ)์ 

กลยุทธ์ที ่5 เพิม่ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากร 

1. บริหารงานตาม
มาตรฐานคุณภาพ
ISO9001:2015  
ทัว่ทั้งองคก์ร 

QMR ผา่นการรับรอง/
รักษาการรับรอง1 

- ผา่น ได ้ ได ้ ผา่น 

  QMR ร้อยละของ CAR 
ท่ีไดรั้บการแกไ้ข
ตามก าหนด 

98/23.81 90 90 90 90 

   ร้อยละของขอ้
ร้องเรียนท่ี
ตอบสนอง
ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
(7วนั) 

- 100 100 100 100 

 2. ส่งเสริมการพฒันา
บุคลากร 
ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง

กบท. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีไดรั้บ
การพฒันาอยา่ง

100/97.70 100 100 100 100 

https://itbsc.psu.ac.th/itbsc60/bsc-table.asp?SheetID=471
https://itbsc.psu.ac.th/itbsc60/bsc-table.asp?SheetID=471
https://itbsc.psu.ac.th/itbsc60/bsc-table.asp?SheetID=471
https://itbsc.psu.ac.th/itbsc60/bsc-table.asp?SheetID=471
https://itbsc.psu.ac.th/itbsc60/bsc-table.asp?SheetID=471
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 
ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา 
ดูงาน การถ่ายทอด
ความรู้ทั้งภายในกลุ่ม
งาน ระหวา่งกลุ่มงาน 
หรือระหวา่งคณะ/
หน่วยงาน/ภายนอก 

นอ้ย 1 คร้ังต่อปี  
(นบัทุกประเภท) 

  กบท.50 จ านวนบุคลากร
ท่ีไดรั้บการ
พฒันาดา้น
วชิาชีพ 
 

60/71.26 8 8 8 8 

  กบว.50  7/5 6 6 6 6 
  กรส.60  70.00/61.90 13 13 13 13 
  กบพ.80  70.00/100.00 31 31 31 31 
 3. ส่งเสริมความกา้วหนา้

ตามสายอาชีพของ
บุคลากร  

กบท. จ านวนบุคลากร
ท่ีไดรั้บการเล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึน 

0 3 2 2 2 

 4. ส่งเสริมการท าโครงการ
พฒันางาน 

กบท. จ านวนโครงการ 
พฒันางาน 

2/2 2 2 2 2 
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กลยุทธ์ แผนงาน/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ตัวช้ีวดั 2560 2561 2562 2563 2564 

 5. ส่งเสริมการหารายไดเ้ชิง
รุกจากบริการหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

       

 บริการซอฟตแ์วร์ กบพ. จ านวนเงิน  ไม่ไดต้ั้ง 1.50 1.50 1.50 1.50 
 จดัอบรม กบว. จ านวนเงิน 1.35/2.14 1.50   1.50 1.50 1.50 
 บริการระบบเครือข่าย กรส. จ านวนเงิน ไม่ไดต้ั้ง 0.50   0.50   0.50   0.50 
 6. พฒันาการ

ประชาสัมพนัธ์ 
เชิงรุก เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่บริการ/
กิจกรรมให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย และสร้าง
ความเขา้ใจและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร 

กบท. จ านวนกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ท่ี
ด าเนินการต่อปี 

12/16 12 12 12 12 

 
นิยาม 
1. มีการด าเนินงาน แต่ไม่ตั้งเป็น KPI  เพื่อรายงานมหาวทิยาลยั 
2. โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีความเร็วเพียงพอ และมีเสถียรภาพ 
3. จ านวนองคค์วามรู้ท่ีถ่ายทอดผา่นส่ือออนไลน์ นบัจาก sysadmin.psu.ac.th, netserv.cc.psu.ac.th, netman.cc.psu.ac.th, opensource.psu.ac.th 
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4. นบัเฉพาะส่วนท่ีควบคุมโดยศูนยค์อมพิวเตอร์  
5. นบัจากจ านวนสวทิช์เครือข่ายหลกัในวทิยาเขตหาดใหญ่  
  



 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ SWOT 
จากการสัมมนาแนวทางขับเคล่ือนศูนย์คอมพวิเตอร์ภายใต้ พรบ.ใหม่ 

วนัที ่25 มกราคม 2560 ณ พฤกษาพาร์ค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
จุดแข็ง (Strength) 
1. มีระบบการท างานท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO9001) 
2. มีความพร้อมของทรัพยากรพร้อมทั้งดา้นบุคลากร อุปกรณ์ สถานท่ี 

2.1. บุคลากร มีความสามารถในการท างาน มีจิตบริการ อารมณ์ดี มีความสุข มีน ้าใจ มีความรับผดิชอบ มี
วฒันธรรมในการท างานท่ีดี มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย ี มีความรู้ความสามารถทางดา้น
คอมพิวเตอร์ระดบัสูง มีความอดทนสูง มีความสามคัคี มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

2.2. มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ีเช่น ความปลอดภยั ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ
โทรศพัท ์ระบบประชุมทางไกล กลอ้งวงจรปิด 

2.3. มีทรัพยากรท่ีดีและเพียงพอ เช่น ศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีให้บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ ระบบ
เครือข่ายท่ีมีเสถียรภาพและความปลอดภยัสูง โครงข่ายใยแก้วน าแสงท่ีครอบคลุมพื้นท่ี บริการ
โทรศพัทท่ี์ใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ี 

3. องคก์รมีการวางแผนการปฎิบติังานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
4. มีช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้หลายช่องทาง 
5. บุคลากรมีความผกูพนักบัองคก์รท าใหมี้อตัราการลาออกต ่า 
6. มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ 
7. มีการตอบสนองความตอ้งการ/ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
8. หน่วยงานไดรั้บความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัในภูมิภาค ท าใหมี้โอกาสในการหารายไดเ้พิ่ม 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 
1. บุคลากรบางส่วนขาดทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
2. อตัราก าลงัไม่เพียงพอ และมีบุคลากรท่ีเร่ิมเกษียณและใกลเ้กษียณอายรุาชการ 
3. ขาดการท าประชาสัมพนัธ์และการตลาด (Marketing) เชิงรุก 
4. ขาดแผนและนโยบายการหารายไดเ้ชิงรุก 
5. ขาดทีมวจิยัและพฒันา 
6. ขาดการวางเป้าหมายในการใหบ้ริการระดบัประเทศ 
7. ปัญหาอตัราก าลงัและงบประมาณ  



 

 

 
โอกาส (Opportunity) 
1. บุคคลากรไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. องคก์รสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความกา้วหนา้ในอาชีพ 
3. องคค์วามรู้ท่ีรวบรวมไวใ้นเวบ็ไซตท์  าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ท าใหมี้โอกาสไดรั้บหรือขอรับ

โครงการบริการวชิาการระดบัประเทศได ้
4. ท าเลท่ีตั้งเหมาะสม ใกลแ้หล่งอ านวยความสะดวก 
5. มีโอกาสสร้างแบรนดใ์ห้โดดเด่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได ้
6. มีซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนหลายระบบท่ีมีความพร้อมน าไปใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้
7. ทกัษะ ความรู้ของบุคลากร ท าใหมี้โอกาสการท างานท่ีนอกเหนือจากงานประจ า เช่น การเป็นวทิยากร ท่ี

ปรึกษา เป็นอาจารยพ์ิเศษ 
8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ ชุมชนมีความตอ้งการพฒันาความรู้

ดา้นไอที ท าใหมี้ช่องทางในการหารายไดเ้พิ่ม  
 

ภัยคุกคาม (threat) 
1. แมว้า่โครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบสารสนเทศท่ีมีอยูจ่ะสามารถใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐาน แต่ยงัไม่มี

งบประมาณส าหรับจดัหาระบบส ารอง เช่น ระบบป้องกนัอคัคีภยัในห้องศูนยก์ลางขอ้มูลและหอ้ง
ศูนยก์ลางขอ้มูลส ารอง  

2. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงทุก 3–5 ปี จ  าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา

เทคโนโลยใีหม่มาทดแทน 

3. การปฏิบติังานของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัหรือนโยบายบางเร่ืองของมหาวิทยาลยั ท าให้มีภาระงานท่ี

นอกเหนือจากแผนงานและเร่งด่วน และมีผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร  

4. การพฒันาระบบสารสนเทศกลางของมหาวทิยาลยัขาดเจา้ภาพท่ีชดัเจนในการตดัสินใจ ท าใหก้ารพฒันา

ระบบไม่แลว้เสร็จตามแผน  

5. ไม่มีอ านาจในการต่อรองกบัหน่วยงานเจา้ภาพในการพฒันาระบบ  และตอ้งพฒันาระบบตามท่ีเจา้ภาพ

แจง้ความตอ้งการ แมว้า่บางระบบไม่เอ้ืออ านวยต่อการใชง้านของคณะ/หน่วยงาน   

6. ไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการพฒันาและบ ารุงรักษาระบบ 

 
 


