
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) 

ศูนย์บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

1 งานธุรการ นางสาวเขมจิรา นลินนท์ โครงการพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการครุภัณฑ์

ด้วย QR Code 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 10,000 - เสร็จสิ้น 

2 งานธุรการ นางสาวเขมจิรา นลินนท์ โครงการสำนักงาน

สีเขียว 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 10,000 10,000 เสร็จสิ้น 

 

3 งานธุรการ นางสาวเขมจิรา นลินนท์ โครงการสัมมนา

เชงิปฏบัิตกิารเพื่อ

พัฒนางานและการ

ทำงานเป็นทีม 

ศูนย์บริการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 39,000 1,700 เสร็จสิ้น 

 

 

4 งานธุรการ นางสาวเขมจิรา นลินนท์ โครงการพัฒนา

ทักษะดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศของ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 CITCOMS 389,000 - ยกเลิกเนื่องจากสถาน

การณ์โควดิ 19 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

บุคลากร 

CITCOMS 

5 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

นายสุเมธ เรืองเดช โครงการพัฒนาสื่อ

การประชาสัมพันธ์ 

พ.ย. 63 - เม.ย. 64 CITCOMS 5,000 - เสร็จสิ้น 

 

6 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล โครงการ ถา่ยภาพ 

มุมสูง 

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

พ.ย. 63 - ส.ค. 64 CITCOMS 5,000 4,750 เสร็จสิ้น 

 

7 งานพัฒนา

ระบบ 

นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบ

บริหารโครงสร้าง

องค์กร 

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 CITCOMS -   ยกเลิก 

ไปทำระบบ Drug List 

8 งานพัฒนา

ระบบ 

นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบ

ยืม-คืน วัสดุ ของ

ใชใ้นหอ้งประชุม 

ม.ิย. 64 - ก.ย. 64 CITCOMS -  ยกเลิก 

ไปทำระบบกำหนดการ

สอบออนไลน์ LMS+ 

9 งานพัฒนา

ระบบ 

นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบ

จองใช้อาคาร

สถานท่ี (Smart 

Reservation) 

ก.พ. 64 - พ.ค. 64 CITCOMS -  ยกเลิก 

ไปทำระบบสร้างคอร์ส

และเพิ่มผู้เข้าร่วม

คอร์สในเซิร์ฟเวอร์

สอบ 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

10 งานพัฒนา

ระบบ 

นายนันทวัฒน์ เมอืงช้าง พัฒนาระบบ

บริหารจัดการข่าว

จอมอนเิตอร์ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 - ยกเลิก 

ทำระบบรายงาน

นักเรียนทุน

พระราชทาน 

11 งานพัฒนา

ระบบ 

นายนันทวัฒน์ เมอืงช้าง พัฒนาระบบ 

Addnews  ให้ส่ง

ข่าวมหาวิทยาลัย

ผ่าน LINE Official 

Account อัตโนมัติ 

(LINE API) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - เสร็จสิ้น 

12 งานพัฒนา

ระบบ 

นายนันทวัฒน์ เมอืงช้าง โครงการสนับสนุน

การเขียนบทความ

ท่ัวไปเพื่อเผยแพร่

บนเว็บไซต์

มหาวทิยาลัย

พะเยา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 30,000 - ยกเลิก 

ตดิปัญหาการเบิก

จ่ายเงิน 

13 งานพัฒนา

ระบบ 

นายนันทวัฒน์ เมอืงช้าง พัฒนาระบบ

บริหารจัดการข่าว 

clipping news  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 - ยกเลิก 

 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

14 งานพัฒนา

ระบบ 

นายปวชิ ไชยบาล การพัฒนาระบบ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ 

Version 2 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - เสร็จสิ้น 

ทำในส่วนยืม-คืนและ

อัพเดทข้อมูลบนระบบ 

AX 

15 งานพัฒนา

ระบบ 

นายปวชิ ไชยบาล การพัฒนาระบบ

ตรวจแจ้งซ่อม 

Version 2 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - เสร็จสิ้น 

และปรับให้คณะทันต

แพทย์ใช ้

16 งานพัฒนา

ระบบ 

ธุวานันท์ บวรวทิย์โชติ

การ 

ระบบตรวจสอบ

ปริมาณ และ

คุณภาพนำ้แบบไร้

สาย โดยใช้

เทคโนโลย ีIOT  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - ยกเลิก 

ไม่มงีบประมาณ 

17 งานพัฒนา

ระบบ 

ธุวานันท์ บวรวทิย์โชติ

การ 

การพัฒนาระบบ

พระราชทาน

ปริญญาบัตร โดย

การประยุกต์ใช้ 

Object detection 

with Image 

processing 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 - ยกเลิก 

เนื่องจากป ี64 ไม่มี

งานรับปริญญา 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

18 งานพัฒนา

ระบบ 

นายวุฒภิัทร ศรีสมบูรณ์ ระบบบริหาร

จัดการการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - ยกเลิก 

ทำระบบ UP Ticket 

Version2 

19 งานพัฒนา

ระบบ 

นายวุฒภิัทร ศรีสมบูรณ์ ระบบบริหาร

จัดการ Digital 

Signature  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - - เสร็จสิ้น 

20 งานบริการ

ระบบ

เครอืข่าย

คอมพิวเตอ

ร์ 

นายพิษณุกร ระบบ Monitor 

Access Points 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS -  ยกเลิก 

เนื่องจากป ี64 ไม่มี

งานรับปริญญา 

21 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวนลิุบล ปงิเมอืง

เหล็ก 

นสิิต ครัง้ท่ี 1 

เตรียมความพร้อม

นสิิตใหม่ดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ประจำปกีารศึกษา 

2564 

17-18 พ.ค 64 ห้องอุบาลี 20,000 20,000 เสร็จสิ้น 

22 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวนลิุบล ปิงเมอืง

เหล็ก 

นสิิต ครัง้ท่ี 2  การ

ทำงานงานเอกสาร

แบบมอือาชพี ด้วย 

17-ธ.ค.-63 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 5,000 เสร็จสิ้น 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

Microsoft Word 

2016/2018 

23 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวนลิุบล ปงิเมอืง

เหล็ก 

นสิิต คร้ังท่ี 3  

Advanced Excel 

2016 เพื่อการใช้

งานขั้นสูงอย่างมอื

อาชีพ 

12 ม.ีค  64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 5,000 เสร็จสิ้น 

24 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวนลิุบล ปิงเมอืง

เหล็ก 

นสิิต คร้ังท่ี 4  การ

นำเสนอและการ

สร้างสื่ออย่าง

สร้างสรรค์ ด้วย 

PowerPoint 

2016/2019 

8 เม.ย 64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 5,000 เสร็จสิ้น 

25 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวนลิุบล ปงิเมอืง

เหล็ก 

นสิิต ครัง้ท่ี 5  

Basic 

Programming 

(พื้นฐานการเขียน

โปรแกรม) 

14 พ.ค 64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 5,000 เสร็จสิ้น 

26 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครัง้ท่ี 1 เร่ือง การ

นำเสนอและการ

สร้างสื่ออย่าง

13-ม.ค.-64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 - เสร็จสิ้น 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

สร้างสรรค์ ด้วย 

PowerPoint 

27 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครัง้ท่ี 2 เร่ือง 

Word Advanced 

Documents and 

Techniques (รวม

สุดยอดเทคนิคงาน

เอกสารอัตโนมัติ

ขั้นสูง) 

20-ม.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 - เสร็จสิ้น 

28 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครัง้ท่ี 3 เร่ือง 

Advanced 

Microsoft Excel 

2016/2019 

PivotTable and 

PivotChart 

27-พ.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 - เสร็จสิ้น 

29 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครัง้ท่ี 4 เร่ือง การ

ใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล

เพื่อการประยุกต์

และพัฒนาองค์กร 

27-28 พ.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

42,000 - เสร็จสิ้น 

30 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครัง้ท่ี 5 สัมมนา 

เร่ือง “แนวโน้ม

เทคโนโลยี

30 ก.ย 64 วทิยาเขต

เชยีงราย 

95,000 - ยกเลิกเนื่องจาก

สถานการณโ์ควิด 19 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

สารสนเทศ 2021 

สำหรับ

สถาบันการศึกษา” 

31 งาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศ 

นายธิตินนท์ มณีธรรม โครงการประกวด

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประจำปี

งบประมาณ 2564 

1 ม.ค - 30 ม.ีค  64 CITCOMS 20,000 16,000 เสร็จสิ้น 

32 - นายพลรบ สวัสด ี โครงการพัฒนา

ระบบ Activity QR 

Code 

1 ต.ค. - ม.ค. 64 CITCOMS 1,000 - เสร็จสิ้น 

33 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

นางสาวเกศณยี์  งาม

จิตต์ 

การให้บริการ

ระบบการจัดการ

เรียนการสอน

ออนไลน์ UP LMS 

สัญจร 

พ.ย. 63 - ม.ค. 64 คณะ 40,000 - ยกเลิกเนื่องจาก

สถานการณโ์ควิด 19 

34 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

เพ็ชร  พงษ์เฉย โครงการเชงิ

ปฏบัิตกิารอบรม

การใช้งานระบบ

การจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ 

UP LMS สำหรับ

อาจารย์ 

ก.พ. 64 ห้องคอมพิวเตอร์ 

ict1104/1 

20,000 - เสร็จสิ้น 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ชื่อโครงการ/

กจิกรรม 
วันที่จัดโครงการ 

สถานที่จัด

โครงการ 

งบประมา

ณ 
งบประมาณที่ใช้จริง ผลการดำเนินงาน 

35 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

นายเจษฏา  ธรรมสาร โครงการอบรม GE 

online 

พ.ย. 63 ห้องคอมพิวเตอร์ 

ict1104/1 

18,000 - เสร็จสิ้น 

36 งานผลิตสื่อ

นวัตกรรม 

นางสาวยุพา  คุ้มคำ โครงการประเมิน

ความพงึพอใจใน

การใช้ระบบ UP 

LMS 

พ.ค. 64 CITCOMS 2,000 2,000 

 

เสร็จสิ้น 

 

 


