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สรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงานต่อส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  
เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงานต่อ

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งจัดส่งมาที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 13 ส่วนงาน (จากทั้งหมด 20 ส่วนงาน) 
และน ามาสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.สถานภาพของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
1.1 ภาระหน้าทีโ่ดยสรุปดังนี้ 

1) เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เป็นหน่วยงานกลางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
3) ให้บริการและการสนับสนุนด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา บุคลากรและหน่วย งานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4) ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ด าเนินการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

5) ก ากับดูแลการให้บริการงานด้านสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการตัดสินใจที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

1.2 ที่ตั้ง 
 ปัจจุบันส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มีหน่วยงานประจ าตั้งอยู่ดังนี้ 

1) พระราชวังสนามจันทร์  จ.นครปฐม 
2) วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
3) ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
4) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

 

2.สถานการณ์ของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
2.1 ด้านบุคลากร 

1) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรจ านวน 60 คน ประกอบด้วย 
 

ประเภท จ านวน (คน) 
1.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ 
และข้าราชการสายสนับสนุน 

56 คน 

2.ลูกจ้างประจ า 1 คน 
3.ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 
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2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในยุคก่อน อาทิ  ASP,PHP และด้าน
การพัฒนาระบบ ท าให้ไม่สามารถรองรับงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม 

3) บุคลากรมีใจบริการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บ่งบอกถึงความเข้าใจในพันธกิจของหน่วยงาน 
 

2.2 ด้านการเงินงบประมาณ 
 1) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย 

2) ไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองได้ ตามที่วางแผนไว้ 
 

2.3 ด้านการให้บริการ 
1) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ  ระบบ MIS, SU-ERP,                        

e-Document, e-Meeting, SU-TCAS ฯลฯ  
2) มาตรการป้องกันระบบเครือข่ายล่มยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาคม 
3) การให้บริการด้านซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

2.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 1) มีมาตรฐานการด าเนินงานโดยยึดหลักนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 2) นโยบายต่างๆ ขาดการให้ความส าคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสื่อการเรียนการสอน   

e-Learning การผลักดันให้เป็นศูนย์สอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้การบริหารจัดการบางส่วนยังไม่เป็นระบบ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

   

3. ความต้องการของส่วนงานต่อการด าเนินการของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 3.1 บทบาทหน้าทีข่องส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
1) ควรมีนโยบายสนับสนุนภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการร่วมสร้างองค์

ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2) ควรมีแผนและนโยบายในการรองรับความเปลี่ยนแปลงให้ทันการณ์ อาทิ การจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ 
3) ควรสร้างระบบบริการกลาง และเป็นศูนย์จัดท าข้อมูล Big Data ของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

อาทิ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
4) ควรเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี ทีท่ันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงเป็นผู้น าในการด าเนินการ

ด้าน Smart City/Smart Campus พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

5) ควรมีการพัฒนาต่อยอดในลักษณะของ Super Application เพ่ือให้บริการนักศึกษาในทุกด้าน 
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6) ส่งเสริมและสนับสนุน Data Transformation และ Digital Transformation ทั้ง Conceptual Model of 
Digital Transformation และมอง Business Model 

7) ควรจัดตั้งฝ่ายท าสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยอยู่ภายใต้ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  
 

3.2  การให้บริการของส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
1) เป็นแหล่งให้ค าปรึกษา ให้บริการ ให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 

จิตบริการ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้าน IT ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว 
2) ควรจัดท าระบบการประชุม VDO Conference ทีว่ังท่าพระด้วย 
3) ควรจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
4) ควรจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  การ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สื่อสารสนเทศให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
5) ควรปรับปรุงเว็บไซต์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และพ้ืนที่การให้บริการเครือข่าย Wi-Fi ที่

ครอบคลุมทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
6) ควรมีนโยบายด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 
7) ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของแต่ละคณะ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา ใน

คณะได้ 
8) ควรจัดให้มีบุคลากรส าหรับให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนงานต่างๆ 

อย่างเพียงพอ รวมถึงมีช่องทางการติดต่อเพ่ือแจ้งปัญหาการใช้งานที่ชัดเจน โดยอาจจัดตั้งเป็น Helpdesk Clinic 
ผ่านสื่อ Social Media เพ่ือให้ค าปรึกษา รับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา 

9) ควรพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ และบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ความปลอดภัยต่อองค์กร  

10) ควรเตรียมการเพ่ือน าไปสู่ Digital Transformation  
 

3.3  การบริหารจัดการ 
  ควรหาแนวทางให้ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ การให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงหาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4  บุคลากร  
1) ปรับปรุงกระบวนการท างานภายในส านักดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) เพ่ิมการท างานเชิงรุก 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากร

ขึ้นสู่ระดับต าแหน่งงานที่สูงขึ้น และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
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3.5 คุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 

1) มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล  

2) มีวิสัยทัศน ์มองการณ์ไกล สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
3) มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน การ

ด าเนินการตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
4) มีกลยุทธ์แนวทางในการหารายได้เพ่ิมให้กับองค์กร  
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักหลักธรรมาภิบาล 
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ  
7) สามารถสร้าง/มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
8) มีความสามารถในการสื่อสารงาน/เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลและเทคโนโลยีไปสู่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ          

ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน 
9) เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีกลยุทธ์ วิธีการ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10) มีความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ ท างานเชิงรุก  












































































