
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัดโครงการ 

สถานทีจ่ัด

โครงการ 
งบประมาณ 

1 งานธุรการ นางสาวเขมจริา นิลนนท์ โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการครภุัณฑด์้วย QR Code ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 10,000 

2 งานธุรการ นางสาวเขมจริา นิลนนท ์ โครงการสำนักงานสีเขยีว ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 10,000 

3 งานธุรการ นางสาวเขมจริา นิลนนท์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนางานและการทำงานเป็นทีม 

ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 39,000 

4 งานธุรการ นางสาวเขมจริา นิลนนท ์ โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

CITCOMS 

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 CITCOMS 389,000 

5 งานผลิตสื่อนวัตกรรม นายสุเมธ เรืองเดช โครงการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ พ.ย. 63 - เม.ย. 64 CITCOMS 5,000 

6 งานผลิตสื่อนวัตกรรม นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล โครงการ ถ่ายภาพ มุมสูง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ย. 63 - ส.ค. 64 CITCOMS 5,000 

7 งานพัฒนาระบบ นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบบริหารโครงสร้างองค์กร ต.ค. 63 - ม.ค. 64 CITCOMS - 

8 งานพัฒนาระบบ นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบยืม-คืน วัสดุ ของใช้ในห้องประชุม มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

9 งานพัฒนาระบบ นายศุภักษร ฟองจางวาง การพัฒนาระบบจองใช้อาคารสถานท่ี (Smart Reservation) ก.พ. 64 - พ.ค. 64 CITCOMS - 

10 งานพัฒนาระบบ นายนันทวัฒน ์เมืองช้าง พัฒนาระบบบริหารจดัการข่าวจอมอนิเตอร ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 

11 งานพัฒนาระบบ นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง พัฒนาระบบ Addnews  ให้ส่งข่าวมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official 

Account อัตโนมัติ (LINE API) 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

12 งานพัฒนาระบบ นายนันทวัฒน ์เมืองช้าง โครงการสนับสนุนการเขียนบทความทั่วไปเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

มหาวิทยาลยัพะเยา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 30,000 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัดโครงการ 

สถานทีจ่ัด

โครงการ 
งบประมาณ 

13 งานพัฒนาระบบ นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง พัฒนาระบบบริหารจดัการข่าว clipping news  ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 

14 งานพัฒนาระบบ นายปวิช ไชยบาล การพัฒนาระบบตรวจสอบครภุัณฑ์ Version 2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

15 งานพัฒนาระบบ นายปวิช ไชยบาล การพัฒนาระบบตรวจแจ้งซ่อม Version 2 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

16 งานพัฒนาระบบ ธุวานันท์ บวรวิทย์โชติการ ระบบตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำแบบไร้สาย โดยใช้เทคโนโลยี 

IOT  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

17 งานพัฒนาระบบ ธุวานันท์ บวรวิทย์โชติการ การพัฒนาระบบพระราชทานปรญิญาบัตร โดยการประยุกต์ใช้ 

Object detection with Image processing 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS 5,000 

18 งานพัฒนาระบบ นายวุฒิภัทร ศรสีมบรูณ ์ ระบบบรหิารจดัการการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

19 งานพัฒนาระบบ นายวุฒิภัทร ศรสีมบรูณ ์ ระบบบรหิารจดัการ Digital Signature  ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

20 งานบริการระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

นายพิษณุกร ระบบ Monitor Access Points ต.ค. 63 - ก.ย. 64 CITCOMS - 

21 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นิสิต ครั้งท่ี 1 เตรยีมความพร้อมนสิิตใหมด่้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564 

17-18 พ.ค 64 ห้องอุบาลี 20,000 

22 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นิสิต ครั้งท่ี 2  การทำงานงานเอกสารแบบมืออาชีพ ด้วย Microsoft 

Word 2016/2018 

17-ธ.ค.-63 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 

23 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นิสิต ครั้งท่ี 3  Advanced Excel 2016 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมือ

อาชีพ 

12 มี.ค  64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 

24 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นิสิต ครั้งท่ี 4  การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย 

PowerPoint 2016/2019 

8 เม.ย 64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัดโครงการ 

สถานทีจ่ัด

โครงการ 
งบประมาณ 

25 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นิสิต ครั้งท่ี 5  Basic Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรม) 14 พ.ค 64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

5,000 

26 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครั้งท่ี 1 เรื่อง การนำเสนอและการสรา้งสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย 

PowerPoint 

13-ม.ค.-64 ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 

27 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครั้งท่ี 2 เรื่อง Word Advanced Documents and Techniques 

(รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอตัโนมัติขั้นสูง) 

20-ม.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 

28 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครั้งท่ี 3 เรื่อง Advanced Microsoft Excel 2016/2019 

PivotTable and PivotChart 

27-พ.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

21,000 

29 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครั้งท่ี 4 เรื่อง การใช้เทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา

องค์กร 

27-28 พ.ค. ห้อง train / 

ออนไลน ์

42,000 

30 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ ่ ครั้งท่ี 5 สัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศ 2021 สำหรบั

สถาบันการศึกษา” 

24-25 ธ.ค. 63 วิทยาเขต

เชียงราย 

95,000 

31 งานฝึกอบรมสารสนเทศ นายธิตินนท์ มณีธรรม โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 1 ม.ค - 30 มี.ค  64 CITCOMS 20,000 

32 - นายพลรบ สวัสด ี โครงการพัฒนาระบบ Activity QR Code 1 ต.ค. - ม.ค. 64 CITCOMS 1,000 

33 งานผลิตสื่อนวัตกรรม นางสาวเกศณยี์  งามจิตต ์ การให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS สัญจร พ.ย. 63 - ม.ค. 64 คณะ 40,000 

34 งานผลิตสื่อนวัตกรรม เพ็ชร  พงษ์เฉย โครงการเชิงปฏิบตัิการอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ UP LMS สำหรับอาจารย์ 

ก.พ. 64 ห้อง

คอมพิวเตอร์ 

ict1104/1 

20,000 



ลำดับ สังกัดงาน 
ชื่อ-นามสกุล 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัดโครงการ 

สถานทีจ่ัด

โครงการ 
งบประมาณ 

35 งานผลิตสื่อนวัตกรรม นายเจษฏา  ธรรมสาร โครงการอบรม GE online พ.ย. 63 ห้อง

คอมพิวเตอร์ 

ict1104/1 

18,000 

36 งานผลิตสื่อนวัตกรรม นางสาวยุพา  คุ้มคำ โครงการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ UP LMS พ.ค. 64 CITCOMS 2,000 

37 - นายพลรบ สวัสด ี โครงการ Smart UP App v.3 ธ.ค. 63 CITCOMS - 

38 งานธุรการ นางสาวเขมจริา นิลนนท์ โครงการไอทีธรรม 29 ธ.ค.63 CITCOMS 10,000 

39 งานธุรการ 

 

นางสาวเขมจริา นิลนนท์ โครงการ Citcoms love sportday 6 ม.ค. 64 CITCOMS 6,600 

 


