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ค าน า 

ด้วยแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559  
สิ้นสุดลงแล้ว และได้ยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับร่ำง) ที่ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   ในขณะนี้ มหำวิทยำลัยได้ประกำศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ประกอบกับผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ตำมเกณฑ์คุณภำพเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ปีกำรศึกษำ 2560 ผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำน และสถำนกำรณ์และปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงเห็นควรให้มีกำรทบทวนและจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ภำยใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 
2560 – 2563 และแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะส่งผลให้กำรบริหำรงำนของ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์สำมำรถบรรลุทิศทำง เป้ำหมำย ภำยใต้วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

“ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ที่มีมำตรฐำนสำกล เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

ส ำนักคอมพิวเตอร์หวังว่ำ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 จะบรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยควำมร่วมมือร่วมใจของผู้บริหำรทุกระดับและ
บุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์ด ำเนินยุทธศำสตร์มุ่งสู่จุดหมำยปลำยที่ก ำหนดไว้ภำยใน 4 ปีข้ำงหน้ำ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทสรปุผู้บริหาร 

กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565  ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดท ำขึ้นโดยกำรทบทวนและปรับปรุงจำก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ปี พ.ศ. 2560 – 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี 
(พ.ศ. 2553 – 2567) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 – 2563 ประกอบกับผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
เกณฑ์ EdPEx  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ และ
สถำนกำรณ์และปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ  ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทำงของกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลตำม
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ก ำหนดไว้ และเพ่ือให้สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน 
กับนโยบำยกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ก ำหนดจัดท ำเป็นโครงกำรสัมมนำประจ ำปี 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎำคม 2561  ณ โรงแรมกำร์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปำ จ.ชลบุรี  โดยให้
บุคลำกรที่เป็นก ำลังส ำคัญในอนำคตของส ำนักคอมพิวเตอร์ทุกคนได้มีส่วนร่วม รับรู้ และร่วมกันระดมสมอง  
มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรบริหำรงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ และสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็ว และร่วมกันจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562 – 2565  ของส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีมำตรฐำนสำกล  
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

2. พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจยั 
4. บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำนิสิตและบุคลำกร  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ (Strategic Issue) 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

2. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  

และกำรค้นคว้ำวิจัย 
4. กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำนิสิตและบุคลำกร 
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ 
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4. เป้าประสงค์ (Goal)  

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 

2. มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

3. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

4. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
และกำรค้นคว้ำวิจัย 

5. พัฒนำคุณภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

6. นิสิตและบุคลำกรมีควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

7. กำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ส่วนงำนภำยในและภำยนอก 

8. พัฒนำระบบกำรบริหำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำรกิจและมุ่งเน้นกำร
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. กลยุทธ์ (Strategic) 

1. พัฒนำโครงสร้ำงระบบพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำและปรับปรุงระบบส ำรองข้อมูลและสถำนที่ส ำรองข้อมูลฉุกเฉิน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศให้พร้อมใช้งำน       

4. ปรับปรุงระบบเฝ้ำระวังกำรบุกรุกระบบสำรสนเทศ 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

6. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

7. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหำวิทยำลัยใน
กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

8. บ ำรุงรักษำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

10. ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ 

11. พัฒนำเทคโนโลยีสำรเทศและกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

12. พัฒนำคุณภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

13. ส่งเสริมนิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพสูงขึ้นทำงด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำรับกำรอบรม 



 

ค | แผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 

14. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ส่วนงำน
ภำยในและภำยนอก 

15. พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
เหมำะสม 

16. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 

17. พัฒนำประสิทธิภำพ กำรบริหำรงบประมำณ ทรัพยำกร และระบบกำรหำรำยได้ 

18. ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

โดยได้จัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงควำมสัมพันธ์
ของประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำตำมแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562 – 2565  ดังนี้   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของส านักคอมพิวเตอร์ 

ความเป็นมาของส านักคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวิทยำลัยที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ โดยเริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ในรูปของ “โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์” 
และต่อมำได้มีประกำศจัดตั้งเป็นหน่วยงำนในรำชกิจจำนุเบกษำและยกฐำนะเป็น “ส ำนักคอมพิวเตอร์”  
เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2536 เพ่ือเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำนด้ำนกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลั ย  โดยมีส ำนั กงำนกลำง ตั้ งอยู่ ที่ ประสำนมิตรและได้ขยำยพ้ืนที่ ให้บริ กำรไปยั ง  
“ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์” อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2541 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2559  เพ่ือรองรับกำรบริหำรงำนภำยใต้กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  
ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในของส่วนงำน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่ำย ได้แก่   
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ  ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร  
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ และฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ องครักษ์  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ  
จำกสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครำวประชุมครั้ งที่  13/2559  เมื่อวันที่  26 ตุลำคม 2559   
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป 

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยเป็นส่วนงำนสนับสนุนวิชำกำร เพ่ือผลักดันและ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้นิสิต คณำจำรย์ 
บุคลำกร และส่วนงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยสำมำรถก้ำวทันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มี  
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และกำรพัฒนำเข้ำสู่ยุคสังคมกำรเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 น ำไปสู่ 
กำรเป็น Digital University ต่อไป 

อาคารสถานที่ตั้ง 
ส ำนักคอมพิวเตอร์  มศว ประสำนมิตร 

อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี ชั้น 11 ถึง ชั้น 14 
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  10110 
โทรศัพท์ 0 2649 5706  หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15069, 15048 โทรสำร  0 2259 2217 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มศว องครักษ์ 
อำคำรเรียนรวม ชั้น 3 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนำยก อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 26120 
โทรศัพท์   0 2649 5196  หรือ  0 2649 5000 ต่อ 21124 - 21126  

อีเมล : swucc@g.swu.ac.th 

เว็บไซต์ : http://cc.swu.ac.th  
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สภาพปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร์ 
1. อ านาจหน้าที่ของส านักคอมพิวเตอร์ 

กำรบริหำรงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชำและ
รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมวัตถุปร ะสงค์ และ 
มีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์บรรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วย กำร
บริหำรสถำบัน ส ำนัก และส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำ พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่  
3 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ และให้มีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 

1) วำงแผนนโยบำยและแผนงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 

2) จดัระบบกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนโดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
3) วำงระเบียบและออกข้อบังคับอ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำยหรือเพ่ือสนองต่อ 

สภำมหำวิทยำลัย 
4) ส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจหลักของส ำนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรวิจัย  

กำรให้บริกำรทำงสำยปฏิบัติงำนแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5) แสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
6) พิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับภำรกิจของส ำนักคอมพิวเตอร์เพ่ือเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
7) พิจำรณำเสนอเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรและต ำแหน่งสำยปฏิบัติกำรของ

ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำส่วนงำนต่อมหำวิทยำลัย 
8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์และตำมที่ผู้อ ำนวยกำร อธิกำรบดี  

สภำวิชำกำร หรือสภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย  

และมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในฝ่ำยต่ำงๆ และ
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย นอกจำกนี้ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์มีส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรรับผิดชอบงำนบริหำรและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุม  
งำนประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยต่ำงๆ งำนรำยงำน เอกสำรและสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กิจกำร
และผลงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ งำนจัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักคอมพิวเตอร์ และงำนอ่ืนที่
ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย  โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชำบุคลำกร
ของส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรที่ผู้อ ำนวยกำร
มอบหมำย  
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2. การแบ่งโครงสร้างของส านักคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูม ิ1 แสดงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ 
(ตำมมตสิภำมหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในกำรประชุมครั้งท่ี 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559) 
ประกำศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป 

  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานผู้อ านวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 งานบริหารและธุรการ 

 งานคลังและพัสดุ 
 งานบริการการศึกษา 

 

 งานบริหารระบบเครือข่าย 

 งานบริหารระบบเครือข่าย
ไร้สายเครือข่าย 

 งานบริหารระบบโทรศัพท์
ผ่านเครือข่าย 

 งานดูแลระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 งานดูแลระบบรักษา 
ความปลอดภัยบนเครือขา่ย 

  
 

 

 งานบริหารฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย 

 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 งานดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

 งานส่งเสริมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 งานบริหารระบบเครือข่าย
ประจ าอาคาร 

 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 งานบริการห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา 

 งานพัฒนาและสนับสนุน
นวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน 

 งานบริหารจัดการเวบ็ไซต์ 
 งานออกแบบกราฟฟิก 

 

 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องค์รักษ์ 

 งานบริหารและธุรการ 

 งานบริหารระบบเครือข่าย
ประจ าอาคาร 

 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 งานบริการห้องปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร์ 
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3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่งและประเภท  

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งสิ้น 51 คน ประกอบด้วย 

1) บุคลากรฝ่ายบริหาร  จ านวน 8  คน  
1. บุคลำกรสำยวิชำกำร (จำกส่วนงำนอ่ืน)  2 คน  
2. ข้ำรำชกำรในสังกัด    1 คน  
3. พนักงำนมหำวิทยำลัยในสังกัด   5 คน  

2) บุคลากรประจ า  จ านวน  40 คน ประกอบด้วย 
สังกัดส ำนักคอมพิวเตอร์ 
1. ข้ำรำชกำร      1 คน 
2. พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ   39 คน 

3) อัตราว่าง 3 อัตรา 

1. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์    2 คน 
2. ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์    1 คน 

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2561 

4. ด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกแหล่งงบประมำณต่ำงๆ ระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558-2561 ตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

ตำรำงที ่1 งบประมำณที่ไดร้ับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 แยกตำมแหล่งเงิน 
 หน่วย : บำท 

แหล่งเงิน 
ปีงบประมำณ 

2558 2559 2560 2561 
งบประมำณแผ่นดิน 1,919,400.00 851,400.00 790,100.00 901,300.00 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 200,000.00 230,000.00 - 137,800.00 
งบประมำณรำยได ้ 29,155,695.00 40,403,200.00 24,664,800.00 24,911,100.00 

งบพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 28,155,000.00 7,708,200.00 - - 
โครงกำรปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 910,000.00 - - - 
เงินยืมมหำวิทยำลัย 8,098,429.96 - - - 

รวม 68,438,524.96 49,192,800.00 24,454900.00 25,950,200.00 

ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2561 
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5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้ห้องบริกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกร ส ำหรับกำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัย ดังนี้ 

ตำรำงที ่2 ห้องบริกำรและอุปกรณ ์

ประเภทห้องบริกำร สถำนท่ีตั้ง 
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ส านักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร 

1. ห้องบรรยำย เพื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ห้อง 34-1104 
(ห้องบรรยำยบัวศรี) 
* Smart Classroom 

อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 11 

264 1 1 1 66 1 66 

2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพือ่กำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร 

 ห้อง 34-1101 อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 11 

132 1 - 1 - 42 42 

 ห้อง 34-1102 อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 11 

194 1 1 1 - 32 32 

 ห้อง 34-1103  
** Active Learning 

อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 11 

117 1 - 1 21 21 21 

3. ห้องประชุม 

 ห้อง 34-1202 
(ห้องประชุม ดร. สุนทร   
แก้วลำย) 

อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 12 

264 1 1 1 40 - 25 

 ห้อง 34-1201 
(ห้องประชุมทำงไกล 1) 

อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 12 

72 1 - 1 13 - 13 

 ห้อง 34-1401 
(ห้องประชุมส ำนักงำน) 

อำคำรนวัตกรรม  
ศ.ดร.สำโรช บัวศรี ช้ัน 14 

27 - - 1 13 - 13 
 

รวม มศว ประสานมิตร 1,070 6 3 7 153 96 212 

ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 

1. ห้องบรรยำย เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
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ประเภทห้องบริกำร สถำนท่ีตั้ง 
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 ห้อง 303 อำคำรเรยีนรวม ช้ัน 3  54 1 1 1 20 1 30 

2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพือ่กำรเรียนกำรสอน 

 ห้อง 302/1 อำคำรเรยีนรวม ช้ัน 3  90 1 - 1 - 36 41 

 ห้อง 302/2 อำคำรเรยีนรวม ช้ัน 3  90 1 - - - 28 50 

3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพือ่บริกำร 

 ห้อง 301 
** Active Learning 

อำคำรเรยีนรวม ช้ัน 3 216 1 1 1 - 84 102 

4. ห้องประชุม 

 ห้อง 303 
(ห้องประชุมทำงไกล 2) 

อำคำรเรยีนรวม ช้ัน 3 35 - - - 10 - 21 

รวม มศว องครักษ ์ 485 4 2 3 30 149 244 

รวมท้ังสิ้น 1,555 10 5 10 183 245 456 

หมำยเหตุ  * Smart Classroom มีอุปกรณ์เพ่ิมเติม ได้แก่  เครื่องบันทึกกำรเรียนกำรสอน 1 เครื่อง 
     Apple TV 1 เครื่อง Interactive Projector 1 เครื่อง Wireless Presentation 1 เครื่อง 
** Active Learning  มีอุปกรณ์เพ่ิมเติม ได้แก่  Wireless Presentation 1 เครื่อง และ Apple TV  1 เครื่อง 

6. จุดติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย 

มศว ประสำนมิตร    280  จุด 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย สระแก้ว จ.สระแก้ว    14  จุด 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย แม่สอด จ.ตำก      2  จุด 

มศว องครักษ์      376  จุด 

รวมทั้งสิ้น     672  จุด 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
ของส านักคอมพวิเตอร์ 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมภำยใน 
ทั้งทำงด้ำนจุดอ่อน จุดแข็ง และสภำพแวดล้อมภำยนอกส่วนงำน ทั้งด้ำน โอกำส และอุปสรรค โดยน ำผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 2555 – 2559 ตลอดจนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มำประกอบกำรพิจำรณำ ร่วมกับแนวโน้มกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ภำยใน 4 ปี ข้ำงหน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ตำรำงที ่3 กำรวิเครำะห์ SWOT ส ำนักคอมพิวเตอร ์
 S จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จุดอ่อน/ปัญหา (Weaknesses) 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

1น
 

1.  มีกำรบริหำรภำยในองค์กรอยำ่งมีระบบ บุคลำกรมีศักยภำพ  
ควำมช ำนำญ มีทักษะเชี่ยวชำญในงำนของตน 

2.  มีอำคำรสถำนที่ให้บริกำรทีก่ว้ำงขวำง เป็นสัดส่วน  
มีควำมทันสมัยใหม ่

3.  มีระบบเครือข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพ ทันสมยั ในกำรสนับสนุนให้บริกำร 

4.  มีระบบสนับสนุนกำรท ำงำนที่พัฒนำขึ้นเอง เพื่อใช้ในกำร
บริหำรงำนของส่วนงำนและมหำวิทยำลัย 

5.  มีโครงสร้ำงกำรท ำงำน กำรบริหำรจดักำรที่ไม่ซับซ้อน 
6.  มีสวัสดิกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร 

1.  บุคลำกรบำงส่วนขำดกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ เพื่อกำรพัฒนำงำน 
2.  บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ เนื่องจำกไม่มีคู่มือ

และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
3.  บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรอืร้น ควำมคิดสร้ำงสรรค์

และควำมใส่ใจกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร 
4.  มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรด้ำนไอซีทีบ่อย ส่งผลกระทบต่องำนประจ ำ 
5.  กำรประชำสัมพันธข์้อมูลข่ำวสำรไมท่ันต่อเหตุกำรณ์ 
6.  ขำดกจิกรรมสร้ำงสัมพันธ์ร่วมกัน 
7.  กระบวนกำรจัดหำพัสดุล่ำชำ้ไม่เป็นไปตำมแผน 
8.  กำรบริหำรจัดกำรเพือ่ใช้ทรัพยำกรร่วมกันยังไม่ครอบคลุม 
9.  มีงบประมำณสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ใน

ด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เพียงพอ 

 O โอกาส (Opportunities) T ภัยคุกคามและอุปสรรค (Threats) 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

1.  มหำวิทยำลยัให้ควำมส ำคัญและสนบัสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2.  นโยบำยกำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลยัเป็นโอกำสใน
กำรพัฒนำส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

3.  มีควำมร่วมมอืที่ดีระหวำ่งส่วนงำนตำ่งๆ ทั้งภำยในและนอก
มหำวิทยำลัย 

4.  ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์สูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและกำร
พัฒนำตนเอง 

1.  มีกำรแข่งขันของตลำดแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ท ำให้ไม่สำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ได้ 

2.  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รวดเร็ว 
3.  งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยและหนว่ยงำนของรัฐ 

ไม่เพียงพอ 
4.  ขำดควำมรว่มมือจำกผู้รับบริกำร 

จำกตำรำงที่  3 กำรก ำหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ หลังจำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคแล้ว จึงได้น ำข้อมูลทั้งหมด 
มำวิเครำะห์ในรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบเมตริกซ์โดยใช้ตำรำงที่เรียกว่ำ TOWS Matrix ซึ่งเป็นตำรำงกำร
วิเครำะห์ที่น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค มำวิเครำะห์เพ่ือก ำหนดเป็นกล
ยุทธ์และน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำส ำนักคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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ตำรำงที ่4 ผลกำรวิเครำะห์กลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ (Strengths) W จุดอ่อน/ปัญหา (Weakness) 
1. มีกำรบริหำรภำยในองค์กรอย่ำงมรีะบบ บุคลำกรมีศกัยภำพ  

ควำมช ำนำญ มทีกัษะเชี่ยวชำญในงำนของตน 
2. มีอำคำรสถำนที่ให้บรกิำรที่กว้ำงขวำง เป็นสัดส่วน มีควำมทนัสมัยใหม่ 
3. มีระบบเครือขำ่ย เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ทีม่ีประสทิธิภำพ ทนัสมัย  

ในกำรสนับสนนุให้บริกำร 
4. มีระบบสนับสนุนกำรท ำงำนที่พัฒนำขึน้เอง เพือ่ใช้ในกำรบริหำรงำนของ

หน่วยงำนและมหำวทิยำลัย 
5. มีโครงสร้ำงกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรที่ไม่ซับซ้อน 
6. มีสวัสดกิำรสนับสนนุกำรพัฒนำบุคลำกร 

1. บุคลำกรบำงส่วนขำดกำรแสวงหำควำมรูใ้หม่ เพื่อกำรพฒันำงำน 
2. บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได ้เนือ่งจำกไม่มีคู่มอื และแนวทำง 

กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
3. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมกระตือรือร้น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมใส่ใจ 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร 
4. มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรด้ำนไอซีทีบ่อย ส่งผลกระทบต่องำนประจ ำ 
5. กำรประชำสัมพนัธข์้อมูลข่ำวสำรไม่ทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
6. ขำดกจิกรรมสร้ำงสมัพันธร์่วมกนั 
7. กระบวนกำรจัดหำพัสดุล่ำช้ำไมเ่ป็นไปตำมแผน 
8. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อใชท้รัพยำกรร่วมกนัยังไม่ครอบคลุม 
9. มีงบประมำณสนับสนนุให้บุคลำกรเขำ้รับกำรอบรมควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆไม่เพียงพอ 

O โอกาส (Opportunities) SO กลยุทธ์เชิงรุก WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1. มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและสนับสนนุกำรพัฒนำศกัยภำพ 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรอย่ำงต่อเนือ่ง 
2. นโยบำยกำรออกนอกระบบของมหำวทิยำลัยเป็นโอกำสในกำรพฒันำ

ส ำนักคอมพิวเตอร ์
3. มีควำมรว่มมือที่ดรีะหวำ่งส่วนงำนต่ำง  ๆทั้งภำยในและนอกมหำวทิยำลัย 
4. ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผูร้บับริกำรตอ่ ส ำนัก

คอมพิวเตอร์สูง เป็นโอกำสในกำรพัฒนำระบบและกำรพฒันำตนเอง 

- พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

- เพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรจดักำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
- ส่งเสริมและพัฒนำกำรบรกิำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรสือ่สำรแก่สว่นงำนภำยในและภำยนอก 
- สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผูร้ับบริกำร 
- สร้ำงระบบกำรหำรำยได้ทีม่ีประสทิธิภำพ 

- พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรให้มีประสทิธิภำพ 
- ส่งเสริมให้มกีำรน ำระบบสำรสนเทศไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำระบบสำรสนเทศภำยใต้มำตรฐำนเดียวกนั 
- ส่งเสริมกำรประชำสมัพันธ์ให้ทั่วถึงและมีควำมต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสว่นร่วมในกำรจดักำรควำมรู้ของแต่ละวิชำชพีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
- มีระบบติดตำมเร่งรัดกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 
- สร้ำงกำรมีสว่นรว่มเพือ่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนนิงำน ดำ้นประกันคณุภำพ 

T ภัยคกุคาม/อุปสรรค (Threats) ST กลยุทธ์เชิงป้องกนั WT กลยุทธ์เชิงรับ 
1. มีกำรแข่งขันของตลำดแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรสือ่สำรท ำให้ไม่

สำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ได ้
2. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทีร่วดเร็ว 
3. งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวทิยำลัยและหน่วยงำนของรัฐ 

ไม่เพียงพอ 
4. ขำดควำมร่วมมือจำกผูร้ับบริกำร 

- พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ 
และกำรเป็นมหำวทิยำลัยในก ำกับของรัฐ 

- พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน
และกำรค้นคว้ำวิจัย 

- ส่งเสริมควำมพร้อมใช้งำนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ 

 

- พัฒนำระบบคลังข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (Data warehouse) 
- ส่งเสริมให้มกีำรใช้ระบบคลังขอ้มูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  

(Data warehouse) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำแผนงำนให้มีประสทิธิภำพ 
- พัฒนำระบบบริหำรที่มีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- สร้ำงขวญัและก ำลังใจ / ควำมผูกพนั แรงจงูใจ ค่ำตอบเทน 
- สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเครอืข่ำย ICT ของมหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 

ปรัชญา 
“พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมแห่งกำรเรียนรู้” 

ปณิธาน 
“มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้วยปัญญำและคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์  
“ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีมำตรฐำนสำกล 
  เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

พันธกิจ  
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 
4. บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำนิสิตและบุคลำกร 

ค่านิยมหลัก 

ค่ ำนิ ยม  (Core Value)  ของส ำนั กคอมพิว เตอร์  คือ  STRIVE ซึ่ งมีควำมหมำยโดยรวมว่ ำ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงำนสนับสนุนที่สร้ำงสรรค์งำนบริกำรไอทีชั้นเลิศให้กับ มศว และสังคม 

We will STRIVE towards Innovations and Excellence in IT Services 

S Service Mind สร้ำงสรรค์กำรบริกำรที่ดี 
T Teamwork มุ่งกำรท ำงำนเป็นทีม 
R  Responsibility มุ่งสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
I  Innovation มุ่งสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
V Value มุ่งสร้ำงคุณค่ำแก่องค์กรและสังคม 
E Ethics & Engagement มุ่งสร้ำงจริยธรรมและรักองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสารเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค์ 

โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดหลัก  

1. ร้อยละควำมพร้อมใช้งำนของระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศ 
2. จ ำนวนครั้งของระบบที่ถูกบุกรุกส ำเร็จ 
3. ร้อยละของอำคำรที่สำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
4. ร้อยละของอุปกรณ์เครือข่ำยที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนำโครงสร้ำงระบบพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ให้มีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำและปรับปรุงระบบส ำรองข้อมูลและสถำนที่ส ำรองข้อมูลฉุกเฉิน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศให้พร้อมให้งำน       
4. ปรับปรุงระบบเฝ้ำระวังกำรบุกรุกระบบสำรสนเทศ 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

6. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มีประสิทธิภำพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ 

 

เป้าประสงค์ 

1. มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัดหลัก 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย 

2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบ สำรสนเทศไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

4. ระดับควำมพึงพอใจของผู้บริหำรต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ 
5. ร้อยละของตัวบ่งชี้เชิงปริมำณตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำที่สำมำรถใช้ข้อมูลสำรสนเทศ

เพ่ือกำรตัดสินใจ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ในกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

2. บ ำรุงรักษำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบสำรสนเทศไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและตัดสินใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 

 

เป้าประสงค์  

1. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนและ
ค้นคว้ำวิจัย 

2. พัฒนำคุณภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

ตัวช้ีวัดหลัก 

1. รอ้ยละของรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เป็นส่วนหนึ่ง 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรค้นคว้ำวิจัย 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
และกำรค้นคว้ำวิจัย 

2. พัฒนำคุณภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรค้นคว้ำวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร 

 

เป้าประสงค์  

1. นิสิตและบุคลำกรมีควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ส่วนงำน 
ภำยในและภำยนอก 

ตัวช้ีวัดหลัก 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนำควำมรอบรู้ ICT ของนิสิตและบุคลำกร 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำน ICT 

3. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรวิชำกำร 

4. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมนิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพสูงขึ้นทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำรับกำรอบรม 

2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรเทศและกำรสื่อสำร 
แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์  

พัฒนำระบบกำรบริหำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำรกิจและ
มุ่งเน้นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวช้ีวัดหลัก 

1. ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์  
2. ได้รับกำรรับรองมำรตฐำน ISO9001  
3. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
4. ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์  

พ.ศ. 2562-2565 
5. ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์  
6. ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ประจ ำปี 
7. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
8. ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจัดหำรำยได้ส ำนักคอมพิวเตอร์  
9. ร้อยละควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพโดยน ำเทคโนโลยีมำ
ประยุกต์ใช้ 

2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำประสิทธิภำพ กำรบริหำรงบประมำณ ทรัพยำกร และระบบกำรหำรำยได้ 
4. ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย  

เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรมี
ประสิทธิภำพ 

KCC1 ร้อยละควำมพร้อม
ใช้งำนของระบบ
เครือข่ำย และ
ระบบสำรสนเทศ 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
99 

ร้อยละ 
99 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำระบบบริกำร
เครือข่ำยและโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

ฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 
 

        พัฒนำและปรับปรุงระบบ
ส ำรองข้อมูลและสถำนท่ี
ส ำรองข้อมูลฉุกเฉิน 

 ฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 
 

        ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
สำรสนเทศให้พร้อมใช้งำน 

 ฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 KCC2 จ ำนวนครั้งของ
ระบบท่ีถูกบุกรุก
ส ำเรจ็ 

3 ครั้ง 4 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

3 ครั้ง 
 

ปรับปรุงระบบ 
เฝ้ำระวังกำรบุกรุกระบบ
สำรสนเทศ 

พัฒนำระบบด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มี
ควำมมั่นคงปลอดภัย 

ฝ่ำยคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 KCC3 ร้อยละของอำคำร 
ที่สำมำรถเข้ำถึง
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เครือข่ำยสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ 

 - ฝ่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

- ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและ
บริกำร 

- ฝ่ำยบรกิำร
คอมพิวเตอรอ์งค์
รักษ ์

 KCC4 ร้อยละของ
อุปกรณ์เครือข่ำย
ที่ผ่ำนมำตรฐำน
กำรเช่ือมต่อ 
เครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

พัฒนำกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรใหม้ี
ประสิทธิภำพ 

 



 

 

16 | แผนยุทธศำสตร์ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ  

เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรบริหำร
และ 
กำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

KCC5 จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศท่ี
สนับสนุนกำ
บริหำร และกำร
ปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั 

อย่ำง
น้อย  
4  

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่
และครอบคลุมพันธกิจของ
มหำวิทยำลยัในกำรเป็น
มหำวิทยำลยัดิจิทลั 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
ที่สนับสนุนกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยของ
มหำวิทยำลยั  

ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

 KCC6 จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศท่ีได้รับ
กำรบ ำรุงรักษำ
และเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธ
กิจ ของ
มหำวิทยำลยั 

อย่ำง
น้อย  
4  

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

บ ำรุงรักษำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน 
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

 KCC7 จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศท่ีได้รับ
กำรส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีกำร
น ำระบบ
สำรสนเทศ ไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำง
น้อย  
4  

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

อย่ำง
น้อย  
1 

ระบบ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำร
น ำระบบสำรสนเทศไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 
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เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

มีระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ 

KCC8 ระดับควำมพึง
พอใจของผู้บริหำร
ต่อกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ เพื่อกำร
บริหำรและกำร
ตัดสินใจ 

ร้อยละ  
90 

- ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

- ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร
และตดัสินใจ 

จัดหำ และพัฒนำ ระบบ
สำรสนเทศ เพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ 

ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

 KCC9 ร้อยละของตัวบ่งช้ี
เชิงปริมำณตำม
เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ที่สำมำรถใช้ข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อ
กำรตัดสินใจ 

ร้อยละ 
100 

- ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
100 

-    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 

เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำประยุกต์ใช้ใน
กำรเรยีนกำรสอนและ
กำรค้นคว้ำวิจัย 

KCC10 ร้อยละของ
รำยวิชำที่มีกำร
เรียนกำรสอนโดย
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรเป็น
ส่วนหน่ึง 

ไม่น้อย 
กว่ำ  

ร้อยละ  
50 

ไม่น้อย 
กว่ำ 

ร้อยละ 
20 

ไม่น้อย 
กว่ำ  

ร้อยละ
30 

ไม่น้อย 
กว่ำ  

ร้อยละ 
40 

ไม่น้อย 
กว่ำ  

ร้อยละ 
50 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุน
กำรเรยีนกำรสอนและกำร
ค้นคว้ำ วิจัย 

สนับสนุนกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  
เพื่อกำรเรยีน 
กำรสอนและกำร
ค้นคว้ำวิจัย 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ 

พัฒนำคุณภำพสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนกำร
สอนและกำร
ค้นคว้ำวิจัย 

KCC11 ร้อยละควำมพึง
พอใจตอ่สิ่ง
สนับสนุน กำร
เรียนกำรสอนและ
กำรค้นคว้ำวิจัย 

ไม่น้อย
กว่ำ  

ร้อยละ  
80 

ไม่น้อย 
กว่ำ  

ร้อยละ 
65 

ไม่น้อย
กว่ำ  

ร้อยละ 
70 

ไม่น้อย
กว่ำ  

ร้อยละ 
75 

ไม่น้อย
กว่ำ  

ร้อยละ 
80 

พัฒนำคุณภำพสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกเพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

พัฒนำ/ปรับปรุง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ที่สนับสนุนกำรเรยีนรู้
และกำรค้นคว้ำวิจัย 

 

- ฝ่ำยเทคโนโลย ี
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ 

- ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและ
บริกำร 

- ฝ่ำยบรกิำร
คอมพิวเตอร์
องครักษ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร 

เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

นิสิตและบุคลำกรมี
ควำมรู้และสำมำรถน ำ
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

KCC12 จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่จดัขึ้น
เพื่อพัฒนำควำม
รอบรู้ ICT ของ
นิสิตและบุคลำกร 

อย่ำง 
น้อย  
7  

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

อย่ำง
น้อย  
1 

โครงกำร
/ 

กิจกรรม 

อย่ำง
น้อย  
5 

โครงกำร
/

กิจกรรม 

อย่ำง
น้อย  
2

โครงกำร
/

กิจกรรม 

อย่ำง 
น้อย  
2  

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

ส่งเสริมนิสติและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลยัให้มีควำมรู้ 
ทักษะ และศักยภำพสูงขึ้น
ทำงด้ำนเทคโนโลย ี

พัฒนำสมรรถนะนิสติและ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 KCC13 ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำควำมรู้และ
ทักษะทำงด้ำน ICT 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

   

กำรให้บริกำรวิชำกำร
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรแก่หน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก 

KCC14 จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่
ให้บริกำรวิชำกำร 

4  
โครงกำร 

/ 
 กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่ำ  
1 

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่ำ  
1 

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่ำ  
1 

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่ำ  
1  

โครงกำร 
/ 

กิจกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
แก่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 

พัฒนำกำรพัฒนำกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร แก่
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 KCC15 ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
น ำควำมรูไ้ปใช้ให้
เกิดประโยชน ์

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาระบบบริหารงานส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ   

เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

พัฒนำระบบกำรบริหำร
ภำยในองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กับภำรกิจและมุ่งเน้น
กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

KCC16 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักคอมพิวเตอร ์

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

พัฒนำระบบและกลไก 
เพื่อกำรบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพโดยน ำ
เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
เหมำะสม 

กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ปีละ 2 ครั้ง 

- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน 

- หัวหน้ำฝ่ำย 
- งำนนโยบำยและ

แผน 

 KCC17 ได้รับกำรรับรอง
มำรตฐำน 
ISO9001 

ได้รับ
กำร

รับรอง
มำรต
ฐำน 

- - - ได้รับ
กำร

รับรอง
มำรต
ฐำน 

 โครงกำรเตรยีมควำม
พร้อมส ำหรับกำรตรวจ
รับรองมำรตฐำน 
ISO9001 (โครงกำร
ต่อเนื่อง 2563-2565) 

- ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน 

- หัวหน้ำฝ่ำย 
- งำนนโยบำยและ

แผน 

 KCC18 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนกำร
ประชำสมัพันธ์และ
กำรสื่อสำรองค์กร 

ร้อยละ  
80 

- ร้อยละ  
70 

รอยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

 - กำรจัดท ำแผนกำร
ประชำสมัพันธ์และ 
กำรสื่อสำรองค์กร   
2563-2565 

- กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประชำสมัพันธ์
และกำรสื่อสำรองค์กร  
2563-2565 
 

- งำนประชำสมัพันธ ์
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เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

 KCC19 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนพัฒนำ
บุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 

ร้อยละ  
80 

- ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

พัฒนำระบบกำรบริหำรงำน
บุคคลที่มีประสิทธิภำพ 

- กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2562-2565 

- กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562-2565 

- งำนบุคคล 

 KCC20 ร้อยละควำมผูกพัน
ของบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์  

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

 โครงกำรเสรมิสร้ำงควำม
ผูกพันบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร ์

- งำนบุคคล 

 KCC21 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงครภุัณฑ์
ประจ ำป ี

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

พัฒนำประสิทธิภำพกำร
บริหำรงบประมำณ 
ทรัพยำกร และระบบ 
กำรหำรำยได ้

พัฒนำและส่งเสรมิกำร
บริหำรงบประมำณ 
ทรัพยำกร  

- งำนพัสด ุ

 KCC22 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
ประจ ำป ี
 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
95 

  - งำนกำรเงิน 
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เป้ำประสงค ์
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้ำหมำย 
4 ป ี

เป้ำหมำยตัวช้ีวัดหลัก 
กลยุทธ์ 

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
62 63 64 65 

 KCC23 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนกำรจดัหำ
รำยได้ส ำนัก
คอมพิวเตอร ์

ร้อยละ  
80 

- ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

 - กำรจัดท ำแผนกำร
จัดหำรำยได้ส ำนัก
คอมพิวเตอร์  
2563-2565 

- กำรติดตำมกำร
แผนกำรจดัหำรำยได้
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2563-2565 

- งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 KCC24 ร้อยละควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนกำรจดักำร
ควำมรู้ของส ำนัก
คอมพิวเตอร ์

ร้อยละ  
80 

- ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรยีนรู ้

- กำรจัดท ำแผน 
กำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2563-2565 

- กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนกำรจดักำรควำมรู้
ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
2563-2565 

- งำนบุคคล 
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ส่วนที่ 4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

การบริหารจัดการ 
กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคอมพิวเตอร์ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้นั้น 

จ ำเป็นต้องมีกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงต้องมีกำรก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ได้วำงไว้  

1. กลไกกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีของส ำนักคอมพิวเตอร์ โดยจัดประชุมผู้บริหำร

บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย ตลอดจนผู้รับผิดชอบและ
งบประมำณให้มีควำมสอดคล้องและตอบสนองเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ 

3. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร เป้ำหมำยและกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
สู่แต่ละฝ่ำย ตลอดจนให้ส่วนงำนพิจำรณำเป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ และก ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

4. น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกส่วนงำนมำปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรให้เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำ เนินงำนของ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 
เมื่อส่วนงำนได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ และแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติแล้ว ก็จะต้องมี

กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลในหลำยๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรด ำเนินงำนของ
ส่วนงำนได้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ หรือเมื่อยุทธศำสตร์เกิดขึ้นแล้วจะช่วยท ำให้ส่วนงำน
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นกำรประเมินว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนประสบควำมส ำเร็จ 
หรือมีปัญหำอุปสรรคมำกน้อยเพียงใด โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินผล ดังนี้ 

1. ประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ปีละ 1 ครั้ง และสิ้นสุดแผนฯ
โดยวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับควำมส ำเร็จ (Critical Success Factors) 
ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ เพ่ือน ำมำปรับปรุงกลยุทธ์ให้บรรลุตำมยุทธศำสตร์ที่ได้วำงไว้ 

2. ประเมินและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (อย่ำงน้อย  
ปีละ 2 ครั้ง) คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเป็นกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของแผน 
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ภาคผนวก 1  
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 

แผนยุทธศำสตรส์ ำนักคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2562 – 2565 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร มศว  
พ.ศ. 2560 – 2563 

แผนยุทธศำสตร์ 15 ปี มศว 
พ.ศ. 2553 – 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทลัของมหำวิทยำลยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
พัฒนำระบบบริกำรที่มีคณุภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำร 
และเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อบริหำรมหำวิทยำลัย 
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
พัฒนำระบบบริกำรที่มีคณุภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำร 
และเทคโนโลยีที่เหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
กำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อ
สนับสนุน กำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
สร้ำงองค์ควำมรูด้้ำนกำรศึกษำเพือ่พัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรเรยีนรู้ของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อพัฒนำนิสิตและบุคลำกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
กำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลยัดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
กำรพัฒนำสมรรถนะนิสิตและบุคลำกรให้รู้เท่ำทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
สร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มี
คุณภำพเพ่อพัฒนำชุมชน และสังคมอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
กำรพัฒนำระบบบริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
กำรให้บริกำรทีม่ีประสิทธิภำพและกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
พัฒนำระบบบริกำรที่มีคณุภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำร 
และเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
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ภาคผนวก 2 
ตารางสรุปกิจกรรมด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 

วันที่ กิจกรรม 
22-24 กรกฎำคม 256 จัดกิจกรรม สัมมนำประจ ำปี “โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและ

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565”  
- ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับ

ร่ำง) เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 
- จัดท ำแผนปฎิบัติกำร (Action Plan) ระยะ 4 ปี  

สิงหำคม สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  

กันยำยน รวบรวม ปรับแก้ไข แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  
(ฉบับร่ำง) และแผนปฎิบัติกำร (Action Plan) ระยะ 4 ปี  

5 พฤศจิกำยน 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 

ธันวำคม 2561 ปรับแก้ไข ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนัก
คอมพิวเตอร์ 

มกรำคม – กุมภำพันธ ์
2562 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับสมบูรณ์ 

มีนำคม 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและติดตำมงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565  
ฉบับสมบูรณ์ 

เมษำยน 2562 เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

เมษำยน 2562 ประกำศและเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 
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ภาคผนวก 3 
คณะจัดท าแผนยทุธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2562 – 2565 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัชรชัย วิรยิะสุทธิวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

3. นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

4. นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล หัวหน้ำฝ่ำยระบบคอมพวเตอร์และเครือข่ำย 

5. นำงสำวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

6. นำงสำวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

7. นำยสันติ สุขยำนันท์ หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร 

8. นำยธนรรณพ อินตำสำย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

9. นำงสำวสุพัชชำ สีเสวก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 



 

 

 


