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บทน ำ:โครงร่ำงองค์กร 

1. ลักษณะองค์กร 
 ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในการประสานและให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และการวิจัย   

1) กำรบริกำร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                  
2) บริการคอมพิวเตอร์และอุปรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการบ ารุงรักษา  
3) บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

แนวทำงกำรให้บริกำร  ศูนย์ฯ มีแนวทางในการให้บริการดังนี้ 

บริกำรที่ส ำคัญ วิธีกำรให้บริกำร 

บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และเช่ือมต่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ระบบ 
Internet อย่างทั่วถึง 

2. ติดตั้ง Network  Security โดยการติดตั้งโปรแกรมและก าหนด
ตัวตนผู้ใช้งาน internet 

3. จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4. ก าหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบ E-mail คนละ 5 GB 
5. จัดหาอุปกรณ์และก าหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ การให้บริการเครื่องแม่
ข่ายเสมือน 

บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง
การบ ารุงรักษา 

1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดสรรให้กับบุคลากร ใน
อัตราส่วน 1:1 

2. ให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับระบบปฏิบัติการ เช่น MS 
Windows, MS Office เป็นต้น 

3. ให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1. จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

รองรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
  2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร 

 
วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย  การบริหารจัดการ 

2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น SMART University ช้ันน าของ
ประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

ค่ำนิยม  บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
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สมรรถนะหลักขององค์กร 1. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องที่ทันต่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) 

2. มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อน าไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 

   
  3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ศูนย์ฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 37 คน รายละเอียดดัง
ตารางนี้ 

วุฒิกำรศึกษำ 
สำย

บริหำร 
หัวหน้ำฝ่ำย 

สำย
ปฏิบัติกำร 

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

  6 ต าแหน่งความก้าวหน้าสาย
ปฏิบัติการ  

ปริญญาตรี  2 19 - อยู่ในระหว่างการยื่นขอระดับ 
ช านาญการ จ านวน 1 คน 

ปริญญาโท  1 7  

ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

2    

รวม 2 3 32  
อายุคนเฉลี่ย 46 48 38  
อายุงานเฉลี่ย 16 22 18  

 
 ปัจจัยหลักที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมุ่งม่ันต่อภำรกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

1. เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและความทันสมัย 
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ  ให้ศึกษาเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
3. มีความรักและภูมิใจในองค์กร และได้ท างานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความชอบ

เหมือนกัน หากจะมีความคิดหลากหลายแต่ทัศนคติการท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

  4) สินทรัพย ์
  (1) อำคำรสถำนที่   

1) พ้ืนทีต้ั่งส านักงาน จ านวน 3,960 ตร.ม. 
2) ห้องเครือข่ายหลัก พ้ืนที่ 192 ตร.ม. เป็นห้องที่ระบบเครือข่ายหลัก เครื่องส ารอง

ไฟฟ้า (UPS) ระบบปรับอากาศ และระบบรักษาความปลอดภัยของการเข้า-ออก ของห้องเครือข่ายหลัก  
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 ห้อง พ้ืนที่ 1,820 ตร.ม.มีคอมพิวเตอร์

รองรับการเรียนการสอน  
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  (2) เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ส ำคัญ  
  ศูนยฯ์ มีเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีให้บริการส าคัญ ดังนี้  

ล ำดับที ่ รำยละเอียด จ ำนวน  

1. อุปกรณ์ให้บริการ Internet ได้แก่  
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi (Accesspoint) 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบ LAN (Switch) 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet (Internet Gateway) 

 
1,300 ชุด 
552 ชุด 
3 ชุด 

2 อุปกรณ์ให้บริการ E-mail ได้แก่ 
- Mail Server (ความจุ 8 TB จ านวน 2 ชุด/14 TB จ านวน 1 ชุด) 
- โปรแกรม MS Exchange   

 
3 ชุด 
1 ชุด 

3 อุปกรณ์ให้บริการจัดเก็บพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ 
 - เครื่อง Server ความจุ 80 TB 
 - เครื่อง Virtual Server   

 
1 ชุด 

285 ชุด 
4 อุปกรณ์ให้บริการระบบโทรศัพท์ ได้แก่ 

 - เครื่องแม่ข่าย 
 - หัวเครื่องโทรศัพท์ 
 - หมายเลขโทรศัพท์  

 
4 ชุด 

2,530 ชุด 
3,000 เลขหมาย 

5 Hardware ให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
- เครื่องพิมพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 

 
2,828 ชุด 
178 เครื่อง 
55 เครื่อง 

6 Software ให้บริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
- ส าหรับการเรียนการสอน 
- ส าหรับส านักงาน 

 
12 รายการ 
2 รายการ 

7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานส าหรับการเรียนการสอน  

13 ห้อง 
793 เครื่อง 

(61เครื่อง/ห้อง) 
  

5)  กฎระเบียบ และข้อบังคับ  ที่ส ำคัญมีดังนี้      
 

ด้ำน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส ำคัญ 
ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ. 2560 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 
ด้านการบริหารจดัการ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ด้านบุคคล 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 1)  โครงสร้ำงองค์กร ศูนยฯ์ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กำรก ำกับดูแล  ศูนย์ฯ มีการก ากับดูแลการบริหารงาน ดังนี้ 
ระดับกำรบริหำร หน้ำท่ี 

คณะกรรมการประจ าศูนยฯ์ ก าหนดนโยบาย ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
อธิการบดี/รองอธิการบด ี ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ - ประเมินผลการปฏิบตัิงานของรองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรของศูนย์ฯ 
- วางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน  
- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงาน 

หัวหน้าฝ่าย - ให้ความเห็นเบื้องต้นในการประเมินผลการด าเนินงานแตล่ะฝา่ย  

  อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการประจ าศูนยค์อมพิวเตอร ์

ผู้อ านวยการศูนย์คูนย์คอมพิวเตอร์ รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
- จ.บริหารงานทั่วไป      4 คน 
- พนักงานธุรการ          2 คน 
- พนักงานรับโทรศัพท์    2 คน 
 

 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรกำรสอน 
และฝึกอบรม 

- เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์ระบบคอมพวิเตอร ์   5 คน 
- เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป                 1 คน 
- นักเทคโนโลยีการศึกษา          1 คน 
- พนักงานคอมพิวเตอร์                       3 คน 
 
 

หัวหน้ำฝ่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำร
คอมพิวเตอร์ 

- เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์ระบบคอมพวิเตอร ์    6 คน 
- พนักงานคอมพิวเตอร ์           3 คน 
- นายช่างเทคนิค                                2 คน 
- พนักงานซ่อมบ ารุง                            1 คน 
 

1. สารบรรณ งานธุรการ 
2. งานเลขานกุารผู้บริหาร  งานประชุม 
3. งานการเงนิ แผนงานและงบประมาณ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
4. งานประกันคณุภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง 
งานการจดัการองค์ความรู ้
5. งานพัสดุ และครุภณัฑ์ 
6. งานจัดสรรเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปี 
7. งานยืม-คืน เฉพาะกจิ 
8. งานโอเปอเรเตอร์ และติดต่อสอบถาม 

1. บริการห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 
2. งานบริการห้องเรียน 
3. งานบริการการประชุม 
4. งานบริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. งานบริการฝึกอบรม 
 1. งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. งานส ารองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3. งานบริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์และแอฟพลิเคชั่น 
4. งานประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง 
5. งานพัฒนาระบบสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6. งานบริการโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
7. งานบริการอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
8. งานนวัตกรรมและบริการ 
 

หัวหน้ำงำนนวัตกรรมบริกำร 
- เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์ระบบคอมพวิเตอร์ 1 คน 
- เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป        1 คน 
- พนักงานคอมพิวเตอร์                    2 คน 
- นายช่างเทคนิค                           1 คน 
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- ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝา่ย 

1) ผู้เรียน และลูกค้ำอื่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย 

ลูกค้ำ ควำมต้องกำรหลักและควำมคำดหวัง 

1. นักศึกษา 1. บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เอื้อต่อ
บรรยากาศการเรียน 

2. ระบบ Internet มีความเร็วและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

3. การแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณส์นับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่าง รวดเร็ว 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย 
2. ระบบอินเตอร์ เน็ต  มีความเร็ว   และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ครอบคลุมพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

3. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  ส าหรับการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

4. การแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 

3. บุคคลภายนอก 1.  บริการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 2) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ 
  ผู้ส่งมอบ ได้แก่  

กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

ช่องทางการ
สื่อสาร กระบวนการ การส่งเสริมขดี

ความสามารถ 
บริษัทคู่ค้า - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
- แนะน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

- ให้ข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ์
 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
อีเมล ์
การประชุม 

 
คู่ความร่วมมือ ได้แก่ 

กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการ
สื่อสาร กระบวนการ การส่งเสริมขดี

ความสามารถ 
ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา
การศึกษา(UniNet) 

- การให้บริการ
ระบบ Internet  
 

- เพิ่มช่องสัญญาณการ
ให้บริการ Internet  

- ให้การสนับสนุน
ช่องสัญญาณ Internet 
ส าหรับพัฒนาการศึกษา  

โทรศัพท ์
โทรสาร 
อีเมล ์
การประชุม 
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2.  สภำวกำรณ์ขององค์กร 
    ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
 1)   ล ำดับในกำรแข่งขัน ในการพัฒนาศูนย์ฯ เพ่ือการเป็นมืออาชีพ ศูนย์ฯ ได้ก าหนดคู่เทียบที่
เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความเร็วของการให้บริการ Internet  ด้าน
ความเร็วในการกู้คืนข้อมูล  ด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
 
 2)   กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation) ในยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีความรู้ 
ความช านาญ ในการให้บริการด้านดิจิทัล ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2. ระบบการเรียนการสอนของผู้เรียนในยุค Generation Z ที่มีการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์มากข้ึน  ท าให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องจัดหาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยและ
ครอบคลุมพ้ืนที่การเรียนการสอน  หอพักนักศึกษา และพ้ืนที่สันทนาการ  
  
 3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิทัล โดยศึกษาข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่มีระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยที่คล้ายคลึงกัน  เพ่ือน ามาเป็นคู่เทียบ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคท่ีมีอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   
  

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1. การปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Proceudures : SOP)   

2. การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อน ามาสร้างนวัตกรรมส าหรับการบริการ 

 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  

2. ระบบบริการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่
การเรียนรู้ 

3. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  ระบบกระแสงานอิเลคทรอนิกส์ 
ระบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ ระบบประเมินผล
การด าเนินงานออนไลน์ เป็นต้น  

 
ค.  ระบบกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานในการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  มีการใช้เครื่องมือด้านการบริหาร/ด้านคุณภาพต่าง ๆ เช่น KM  PDCA  LEAN การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนั้นมีการใช้สารสนเทศจากลูกค้าทุกกลุ่ม ข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการที่ส าคัญ 


