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01. แนะนำาศููนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศูและการส่�อสาร

1.1 ประวััติิควัามเป็นมา

16	กริกฏิาคมี	2553
	 	 สภามีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์าได้จัดต้้�ง	 ศููนย์์บริิการิ
เทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิส่�อสาริให้ป็็นหน่วย์งานเทีย์บ
เท่าริะดับกองในโคริงสร้ิางหน่วย์งานของมีหาวิทย์าลัย์
พื่ะเย์า	โดย์ใช้่ช่่�อภาษาอังกฤษว่า	Center	for	Information	
Technology	and	Communication	Services	หร่ิอเรีิย์ก
โดย์ย่์อว่า	 CITCOMS	 (ซิิต้คอมีส์)	 โดย์มีีสถุานที�ทำาการิ				
ณ	 อาคาริเรีิย์นริวมีหลังเก่า	 (ต้ริงข้ามีห้องเรีิย์นภูกามีย์าว)

1	มิีถุุนาย์น	2554	–	30	กันย์าย์น	2561
	 	 ศููนย์์บริิการิเทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ
ได้ย้์าย์ที�ทำาการิมีาย์ังอาคาริเทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิ
ส่�อสาริหร่ิออาคาริ	 ICT	 โดย์สำานักงานตั้�งอยู่์	 ณ	 อาคาริ
ปี็กด้านต้ะวันออก	 ชั่�น	3	 เป็็นสำานักงานและชั่�น	2	 เป็็นห้อง
ศููนย์์ข้อมูีลกลาง	 (Data	 Center)	 เพ่ื่�อให้สอดคล้องกับ
ภาริกิจและการิให้บริิการิศููนย์์บริิการิเทคโนโลยี์สาริสนเทศู
และการิส่�อสาริไดป้็รัิบเป็ลี�ย์นโคริงสริา้งหน่วย์งานภาย์ในใหมี่	
ป็ริะกอบไป็ด้วย์	5	หน่วย์งาน	ได้แก่	งานธุิริการิ	งานบริิการิ
ริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ	 งานพัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู
งานบริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์	และงานฝึึกอบริมีสาริสนเทศู

12	กริกฎาคมี	2553
	 	 พื่ริะบาทสมีเด็จพื่ริะเจ้าอยู่์หัวภูมิีพื่ลอดุลย์เดช่	
ได้มีีพื่ริะบริมีริาช่โองการิโป็ริดเกล้าฯ	ให้ต้ริาพื่ริะริาช่บัญญัติ้
มีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์า	 พื่.ศู.2553	 ขึ�น	 และป็ริะกาศูใน
ริาช่กิจจานุเบกษา	เม่ี�อวันที�	16	กริกฎาคมี	2553	จึงถุ่อได้
ว่า	มีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์า	ได้แย์กออกจากมีหาวิทย์าลัย์นเริศูวริ	
เป็็นมีหาวิทย์าลัย์ในกำากับของรัิฐ	 ที�ไม่ีเป็็นส่วนริาช่การิ
อย่์างเต็้มีรูิป็แบบ
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1.2 ช่ื่�อหน่วัยงาน วิัสัยทัศูน์และพันธกิจำของศููนย์

ช่�อหน่วย์ง�น

	 	 ศูนูย์์บริิการิเทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิส่�อสาริ
	 	 Center	for	Information	Technology	and	Communication	Services	(CITCOMS)
วิสัย์ทศัูน์
	 	 เป็็นเลศิูในการิใหบ้ริกิาริเทคโนโลย์สีาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	เพ่ื่�อการิศูกึษาที�มีคีณุภาพื่ไดม้ีาต้ริฐานและ
สริ้างสริริค์นวัต้กริริมีเพ่ื่� อขับเคล่�อนมีหาวิทย์าลัย์ให้เป็็นที�ย์อมีริับในชุ่มีช่น

พัินธุกจิ
  -	 พัื่ฒนาบุคลากริและนิสิต้ให้มีีทักษะและความีสามีาริถุด้านการิป็ริะยุ์กต์้ใช้่เทคโนโลยี์สาริสนเทศู												
และการิส่�อสาริ	 และสามีาริถุนำาความี รู้ิ ที� ไ ด้ ไป็ ใ ช้่ ในการิพัื่ฒนาป็ริะ เทศูช่าติ้ ต่้อไป็
	 	 -	พัื่ฒนาโคริงสริา้งพ่ื่�นฐานดา้นเทคโนโลย์สีาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	ที�ได้มีาต้ริฐานเพ่ื่�อริองริบัการิเริยี์น
รู้ิแก่นิสิต้บุคลากริ	 และชุ่มีช่น	 ต้ามีแนวคิดปั็ญญาริวมีหมู่ีเพ่ื่� อความีเข้มีแข็งของชุ่มีช่น
	 	 -	พัื่ฒนานวตั้กริริมีดา้นเทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	เพ่ื่�อเป็็นเคร่ิ�องม่ีอในการิสนบัสนนุพัื่นธิกจิ
ของมีหาวิทย์าลัย์ในด้านการิจัดการิเริีย์นการิสอน	 การิวิจัย์	 การิบริิการิวิช่าการิ	 และการิทำานุศูิลป็ะและวัฒนธิริริมี
	 	 -	 พัื่ฒนานวัต้กริริมีด้านเทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	 เพ่ื่�อใช่้ในการิบริิหาริจัดการิมีหาวิทย์าลัย์
ต้ามีหลักธิริริมีาภิบาลอย์่างมีีป็ริะสิทธิิภาพื่และป็ริะสิทธิิผล
	 	 -	 มุ่ีงสร้ิางเคร่ิอข่าย์ความีร่ิวมีม่ีอและให้บริิการิวิช่าการิด้านเทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิส่�อสาริ														
แก่ภาครัิฐ	 ภาคเอกช่นและชุ่มีช่น	 เพ่ื่� อสนองต้อบต่้อนโย์บาย์ในการิสร้ิางความีเข้มีแข็งให้กับชุ่มีช่น
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1.3 โครงสร้างองค์กร
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1.4 โครงสร้างการบริหาร
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1.5 ข้อมูลอัติรากำาลังบุคลากร

1.5.1	อัต้ริากำาลังต้ามีหน่วย์งานย่์อย์

ลำาดัับ ช่ื่�อหน่วัย พนักงาน ลูกจ้ำางชัื่�วัคราวั

1 	ผู้อำานวย์การิ 1 -

2 	งานธุิริการิ 4 1

3 	งานบริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ 9 -

4 	งานพัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู 6 -

5 	งานฝึึกอบริมีสาริสนเทศู 4 6

6 	งานบริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์ 11 7

ริวมี
35 7

42
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1.5.1	อัต้ริากำาลังแย์กต้ามีต้ำาแหน่งงาน

ลำาดัับ ช่ื่�อหน่วัย จำำานวัน

1 	เจ้าหน้าที�บริิหาริงานทั�วไป็ 1

2 	นักวิช่าการิการิเงินและบัญชี่ 1

3 	นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ 19

4 	นักวิช่าการิพัื่สดุ 1

5 	นาย์ช่่างเทคนิค 4

6 	นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา 13

7 	เจ้าหน้าที�ริะบบงานคอมีพิื่วเต้อร์ิ 3

ริวมี 42
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1.6 สรุปด้ัานงบประมาณ

งบประมาณจัำดัสรร งบประมาณที�เบิกจ่ำายแล้วั งบประมาณคงเหล่อ
ค่นส่วันกลาง

-แผนงานการิจัดการิศึูกษาอุดมีศึูกษา/กองทุนเพ่ื่�อการิศึูกษา/หมีวดค่าจ้างบุคลากริ

ค่าจ้างชั่�วคริาวริาย์เด่อน 219,600.00 213,600.00 6,000.00

-แผนงานการิจัดการิศึูกษาอุดมีศึูกษา/กองทุนเพ่ื่�อการิศึูกษา/หมีวดค่าต้อบแทน	ใช้่สอย์และวัสดุ

ค่าต้อบแทน 242,000.00	 237,560.00	 4,440.00	

ค่าใช้่สอย์ 393,555.00	 381,273.00	 12,282.00	

ค่าวัสดุ 391,216.00	 387,636.00	 3,580.00	

หมีวดเงินอุดหนุน 898,789.00	 861,311.00	 37,478.00	

-กองทุนสินทรัิพื่ย์์ถุาวริ/ค่าครุิภัณฑ์์	ที�ดิน	และสิ�งก่อสร้ิาง

ครุิภัณฑ์์ 54,840.00	 46,811.00 8,029.00

ริวม 2,200,000.00 2,128,191.00 71,809.00
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1.7 ข้อมูลสถานที�ตัิ�งและอาคารสำานักงาน

สำานักงานของศููนย์์ฯ	 ตั้�งอยู่์ในชั่�น	 3	 อาคาริเทคโนโลยี์
สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	 เป็็นพ่ื่�นที�ส่วนของสำานักงาน
ได้แก่	 งานธุิริการิ	 งานพัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู	
และงานฝึึกอบริมีสาริสนเทศู

ในชั่�น	2	เป็็นห้องสำานักงานของงานบริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์
คอมีพิื่วเต้อร์ิ	และศููนย์์ป็ริะชุ่มีที�รัิบผิดช่อบโดย์งานบริิการิ
โสต้ทัศูนูป็กริณ์
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02. ผลการดัำาเนินงานของงานธุรการ

นางสาวเขมีจิริา	นิลนนท์
หัวหน้างาน

นักวิช่าการิเงินและบัญชี่
หน่วย์การิเงินและบัญชี่หน่วย์บุคคลและแผน

นางสาวนิต้ย์า	ย์าวิชั่ย์
นักวิช่าการิพัื่สดุ
หน่วย์พัื่สดุ

นางสาวลดาวริริณ	เณริอยู่์
เจ้าหน้าที�บริิหาริงานทั�วไป็
หน่วย์บริิหาริงานสาริบริริณ

นาย์สมุีทริ	วงศ์ูไวที
นาย์ช่่างเทคนิค

หน่วย์บำารุิงรัิกษาอาคาริสถุานที�

2.1 ข้อมูลบุคลากร
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2.2 การบริหารงานสารบรรณ

	 -ดำ า เ นินงาน ด้ านการิบ ริิห าริงาน
สาริบริริณไดถูุ้กต้้องต้ามีริะเบยี์บสำานักนาย์ก
รัิฐมีนต้รีิ	ว่าด้วย์งานสาริบริริณ	พื่.ศู.	2526	
บริริลุเป้็าหมีาย์	 100%	

2.3 การบริหารงานบุคคล

	 -ดำาเนนิงานดา้นการิบริิหาริงานบุคคลได้
ถุูกต้้องต้ามีข้อบังคับมีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์าว่า
ด้วย์	การิบริิหาริงานบุคคล	พื่.ศู.	2555	บริริลุ
เป้็าหมีาย์	 100%

2.4 การบริหารงานด้ัานการจัำดัซ่ื้�อจัำดัจ้ำาง
และ พัส ดุั

	 -ดำาเนินงานด้านการิบริิหาริงานด้านการิ
จัดซ่ิ�อจัดจ้างและพัื่สดุได้ถูุกต้้องต้ามีริะเบยี์บ
กริะทริวงการิคลังว่าด้วย์การิจัดซ่ิ�อจัดจ้าง
และการิบริิหาริพัื่สดุภาครัิฐ	 พื่.ศู.2560	

2.5 การดัำาเนินงานติามแผน
ปฏิิบัติิการประจำำาปี

	 -ดำาเนินงานด้านการิดำาเนินงานต้ามีแผน
ป็ฏิิบัติ้การิป็ริะจำาปี็ได้ทันต้ามีริะย์ะเวลาที�กำาหนด	
บริริลุเป้็าหมีาย์	 100%	
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03. ผลการดัำาเนินงานของงานบริการระบบเคร่อข่ายคอมพิวัเติอร์

นางสาวเขมีจิริา	นิลนนท์
หัวหน้างาน

นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

นาย์สมีช่าย์	ป็ริะจงแสงศูรีิ
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

นางสาวรุ่ิงนภา	ไช่ย์วงศ์ู
เจ้าหน้าที�ริะบบงานคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิผู้ใช้่งาน

นาย์มีติ้มีนต์้	ทองแพื่ง
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ
หน่วย์บริิการิผู้ใช้่งาน

นาย์อภิเษก	สดายุ์รัิต้น์
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ
หน่วย์บริิการิผู้ใช้่งาน

นางสาวศิูริิวริริณ	บ้านกล้วย์
เจ้าหน้าที�ริะบบงานคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิเคร่ิ�องแม่ีข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

นาย์ปั็ญญวัฒน์	คณะวาปี็
เจ้าหน้าที�ริะบบงานคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิเคร่ิ�องแม่ีข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

นาย์ฤทธิิจักริ	เคร่ิอสาริ
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

นางสาวณัฏิฐพื่ริ	บริริจงอักษริ
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์บริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

3.1 ข้อมูลบุคลากร
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3.2 การให้บริการระบบเคร่อข่ายอินเติอร์เน็ติ (กิกบิติต่ิอวิันาที)

	 CITCOMS	ได้ดำาเนินการิป็รัิบป็รุิงความีเร็ิวในการิให้บริิการิอินเต้อร์ิเน็ต้ของมีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์าอย่์างต่้อเน่�อง	
เพ่ื่�อให้นิสิต้และบคุลากริสามีาริถุใช่ง้านบริิการิส่บค้นข้อมูีลและดาวน์โหลดข้อมูีลต่้างๆ	ที�มีีความีจำาเป็็นต่้อการิเรีิย์น
การิสอน	 การิวิจัย์	 และการิป็ฏิิบัติ้งานต้ามีพัื่นธิกิจของมีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์า
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3.3 การให้บริการระบบเคร่อข่ายไร้สาย

	 CITCOMS	 ได้ดำาเนินการิต้ิดตั้�งจุดให้
บริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์ไร้ิสาย์	 กริะจาย์ไป็
ต้ามีอาคาริต่้างๆ	เพ่ื่� อให้บริิการิ	แก่นิสิต้
แล ะ บุ คล ากริ 	 โ ดย์ เ ป็็ น เ ค ร่ิ อ ข่ า ย์ ที� มีี
ความีป็ลอดภัย์สูง	ผู้ เ ข้า ใ ช้่งานต้้องมีี
การิเข้าสู่ริะบบก่อนด้วย์	UP	Account

อาคาร จำำานวันจำุดัให้บริการ (Access Point)

อาคาริ	Office 1,531

หอพัื่ก	UP-Dorm 128

แผนที�จุดให้บริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์ไร้ิสาย์
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3 .4 การใ ห้บริการทรัพยากรแม่ ข่าย
ค อ ม พิ วั เ ติ อ ร์

 CITCOMS	 ได้มีีการิให้บริิการิเคร่ิ�อง
แม่ีข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิในรูิป็แบบ	 Hyper	
Converge	 ที�ง่าย์ต่้อการิบริิการิจัดการิ		
การิติ้ดตั้�ง	 และการิกู้ค่นริะบบ	 โดย์มีีการิ
ทำางานในริูป็แบบของ	 Virtual	 Machine	
ทำาให้ริะบบสาริสนเทศูและบริิการิต้่างๆของ
มีหาวิทย์าลัย์สามีาริถุริองริับการิขย์าย์ต้ัว
(Scalability)	 ของการิใช้่งานได้ต้ามีความี
ต้้องการิ

ปริิม�ณ์ทรัิพิย์�กริแม่ข่�ย์คอมพิิวเตอร์ิที�มี
	และที�ถููกนำ�ไปใช้ให้บริิก�ริต�มพัินธุกิจของ

มห�วิทย์�ลัย์

Datail Tatal Use Free %Use

Storage 272.8 149.567 422.367 54.82

VCPU 3812 1309 2503 34.39

Memory 4511 2174 2337 48.19
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3.5 การให้บริการเคร่�องคอมพิวัเติอร์

	 CITCOMS	ได้จัดหาเคร่ิ�องคอมีพิื่วเต้อร์ิ
เพ่ื่� อใช้่ในการิจัดการิเรีิย์นการิสอนในห้อง
ป็ฏิิบัติ้การิทางคอมีพิื่วเต้อร์ิ	 ณ	 อาคาริ
เทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	และยั์ง
จัดหาเคร่ิ�องคอมีพิื่วเต้อร์ิให้กับอาจาริย์์และ
เจ้าหน้าที�เพ่ื่� อนำาไป็ใช่้ในการิป็ฏิิบัติ้งานของ
ต้นเองอีกด้วย์

Total 3Y 6Y
ปี็	2552 130 130
ปี็	2553 580 580
ปี็	2554 1180 1180
ปี็	2555 2165 2100 65
ปี็	2556 2390 2100 290
ปี็	2557 2840 2250 590
ปี็	2558 2800 1750 1050
ปี็	2559 3425 2375 1050
ปี็	2560 3655 2530 1125
ปี็	2561 2855 1980 875
ปี็	2563 2093 905 118
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3.6 การให้บริการซื้อฟต์ิแวัร์ 
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04. ผลการดัำาเนินงานของงานพัฒนาระบบสารสนเทศู

4.1 ข้อมูลบุคลากร

นาย์ป็วิช่		ไช่ย์บาล
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หัวหน้างาน

นาย์วุฒิภัทริ		ศูรีิสมีบูริณ์
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์พัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู

นาย์วัช่ริเช่ษ		เหล็กสิงห์
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์พัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู

นาย์ศุูภักษริ			ฟองจางวาง
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์พัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู

นาย์ธุิวานันท์		บวริวิทย์์โช่ติ้การิ
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หน่วย์พัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู
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4.2.1 ระบบ E-Regulation 
	 เป็็น	 Web	 Portal	 ที�ริวบริวมี
เอกสาริกฎริะเบีย์บ	 ป็ริะกาศูและข้อ
บังคับของมีหาวิทย์าลัย์	 เพ่ื่� อง่าย์ต่้อ
การิอ้างอิงและส่บค้นด้วย์คำาสำาคัญใน
รูิป็แบบ	 Full	 Text	 Search

4.2 การให้บริการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศูใหม่

4.2.2  ระบบ Smart UP App 
	 เป็็น	 Mobile	 app	 สำาหริับนิสิต้
และบุคลากริที�สนับสนุนการิใช้่งานทั�ง
ในริะบบป็ฎิบัติ้การิ	Android	และ	iOS	
บริิการิต่้างๆใน	 app	 เช่่น	 ข้อมูีลการิ
เรีิย์นการิสอน	ต้าริางสอบ	ผลการิเรีิย์น	
ข่าวป็ริะช่าสัมีพัื่นธ์ิและบริิการิอ่�นๆ	
ของมีหาวิทย์าลัย์พื่ะเย์า

4.2.3 ระบบ Smart Assessment  
	 เป็็นริะบบที�ออกแบบมีาเพ่ื่�อใช่้ใน
การิจดัทำาการิป็ริะเมีนิต่้างๆ	โดย์ผู้ใช้่งาน
สามีาริถุสร้ิางและออกแบบแบบป็ริะเมิีน	
กลุ่มีเป็้าหมีาย์	 ป็ริะมีวลผลริาย์งาน	
และส่งออกข้อมูีลเพ่ื่� อนำา ไป็จัดทำา
ริาย์งานอ่�นๆ	ได้ต้ามีที�ต้้องการิ
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4.2.4 ระบบวัางแผนซ่ื้อมและบำารุง
รักษา กองอาคารสถานที�  
	 เป็็นริะบบที�ช่่วย์ในการิวางแผน
การิซ่ิอมีป็ริะจำาปี็สำาหรัิบอุป็กริณ์ที�ต้้อง
มีีการิดูแลอย่์างต่้อเน่�อง	เช่่น	ริะบบป็ริบั
อากาศู	 ริะบบลิฟต์้	 และริะบบอ่�นๆ	 ที�มีี
ความีสำาคัญของกองอาคาริสถุานที�

4.2.5 ระบบแจ้ำงซ่ื้อมและติิดัติามงาน
ซ่ื้อม 
	 เป็็นริะบบที� ช่่วย์ในการิบริิหาริ
จั ด ก า ริ ก ริ ะ บ ว น ก า ริ แ จ้ ง ซ่ิ อ มี	
การิติ้ดต้ามีการิซ่ิอมี	 การิเบิกวัสดุช่่าง	
และการิริาย์งานผล	 สำาหริับกองอาคาริ
สถุานที�	 และหน่วย์งานที�นำาไป็ใช้่งาน

4.2.6  ระบบ Smart Contract   
	 เ ป็็นริ ะบบที� ใ ช้่ ในการิต้ิดต้ามี
สัญญา ต่้ า งๆของมีห าวิ ทย์ า ลั ย์	
เพ่ื่�อใช้่ในการิติ้ดต้ามีหลักป็ริะกันสัญญา
ติ้ดต้ามีการิซ่ิอมีแซิมี	 และการิเคลมี
ป็ริะกันก่อนที�จะหมีดสัญญา
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4.2.7  ระบบจำองวััสดุัวิัทยาศูาสติร์ 
และฐานข้อมูล (CLUP)   
	 เป็็นริะบบเพ่ื่� อใช้่ในการิบริิหาริ
จัดการิวัสดุวิทย์าศูาสต้ร์ิที�จำาเป็็นต้้อง
มีีการิเบิกจ่าย์เพ่ื่�อใช่้ในห้องป็ฏิิบัติ้การิ
ของคณะต้่างๆในการิจัดการิเรีิย์นการิ
สอนภาคป็ฏิิ บั ติ้

4.2.8 ระบบลงทะเบียนงานฝึกึอบรม
 	 เป็็นริะบบเพ่ื่�อใช่้ในการิลงทะเบีย์น
เ ข้าอบริมีหลักสูต้ริการิอบริมีทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี์ ส า ริ ส น เ ท ศู ต่้ า ง ๆ
ที�	CITCOMS	จัด
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4.3 การดัำาเนินงานอ่�น ๆ
4.3.1 การจัำดัทำาโครงการ

ลำ�ดัำบ ช่�อง�น/โคริงก�ริ

1 โคริงการิอบริมีการิใช้่งานริะบบ	e-Regulation

4.3.2 การดูัแลระบบสารสนเทศูเดิัม เว็ับไซื้ต์ิ เคร่�องแม่ข่าย Web Server และ Database Server

ลำ�ดัำบ ภ�ริะง�นหลัก ผลก�ริดำำ�เนิน
ง�นจริิง

1
ดูแล	ติ้ดต้ามี	แก้ไขปั็ญหา	และป็รัิบป็รุิงริะบบสาริสนเทศู	เพ่ื่�อให้ริะบบสามีาริถุใช้่งานได้อย่์างมีี
ป็ริะสิทธิิภาพื่	 และเป็็นไป็ต้ามีการิเป็ลี�ย์นแป็ลงขององค์กริ

ร้ิอย์ละ	100

2
ดูแลริะบบสาริสนเทศูอ่�นๆ	ที�มีหาวิทย์าลัย์จัดหามีาผ่านช่่องทางอ่�นๆ	เพ่ื่�อให้ริะบบสาริสนเทศู
ที�มีหาวิทย์าลัย์จัดหามีาผ่านทางช่่องทางอ่�นๆ	สามีาริถุใช้่งานได้อย่์างมีีป็ริะสิทธิิภาพื่

ร้ิอย์ละ	100

3 ดูแล	บริิหาริจัดการิเคร่ิ�องแม่ีข่าย์	Web	Server	และเคร่ิ�องแม่ีข่าย์	Database	Server ร้ิอย์ละ	100

4

ต้ริวจสอบ	 ป็ริับป็รุิงริะบบริักษาความีป็ลอดภัย์	 และสำาริองข้อมูีลในเคริ่�องแม่ีข่าย์เพ่ื่� อเป็็น
แนวทางในการิดูแลรัิกษาริะบบความีมัี�นคงป็ลอดภัย์ของฐานข้อมูีลและสาริสนเทศู
ให้มีีเสถีุย์ริภาพื่และมีีความีพื่ริอ้มีสำาหรัิบใช้่งาน	และลดความีเสยี์หาย์ที�อาจเกดิแก่ริะบบเทคโนโลย์ี
สาริสนเทศู

ร้ิอย์ละ	100

5
ให้คำาแนะนำาป็รึิกษา	 หร่ิอแก้ไขปั็ญหา	 เกี�ย์วกับเคร่ิ�องแม่ีข่าย์	Web	 Server	 และ	 Database	
Server	ให้กับหน่วย์งานต้า่งๆ	ภาย์ในมีหาวทิย์าลัย์	เพ่ื่�อเพ่ื่�อใหร้ิะบบเทคโนโลย์สีาริสนเทศูสามีาริถุ
ดำาเนินการิได้อย่์างต่้อเน่�อง	 และมีีป็ริะสิทธิิภาพื่

ร้ิอย์ละ	100
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05. ผลการดัำาเนินงานของงานฝึกึอบรมสารสนเทศู

5.1 ข้อมูลบุคลากร

นาย์ธิิติ้นนท์	มีณีธิริริมี
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

หัวหน้างาน

นางสาวนิลิบุล	ปิ็งเม่ีองเหล็ก
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

นางสาวณัฐกริ	วงศ์ูใหญ่
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ

นาย์นาถุพื่ล	สิริิบริริสพื่
นักวิช่าการิคอมีพิื่วเต้อร์ิ
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การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
Excele

การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
Office	365

การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
PowerPoint

การิใช้่งานโป็ริแกริมี
	Word

276 คน 100 คน 246 คน 87 คน
5.2 การจัำดั
ฝึกึอบรมให้
แ ก่ นิ สิ ติ   
(หลักสูติร/ผู้เข้าร่วัม)

ริวมนิสิต

ที�เข้�ร่ิวม

709 คน

การิสัมีมีนา			
วิช่าการิ

การิพัื่ฒนาริะบบ
	 Single	
Signed-On

48 คน 36 คน

5.3 การจัำดัฝึกึ
อ บ ร ม แ ล ะ
สัมมนา ใ ห้แ ก่
นั ก วิั ชื่ า ก า ร
คอมพิวัเติอร์
(หลักสูติร/ผู้เข้าร่วัม)

ริวมบุคล�กริ

ที�เข้�ร่ิวม

84 คน
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อบริมีการิพัื่ฒนา
	 Blockchain	 &	
Data	 science

การิใช้่งานโป็ริแกริมี
	Excel

การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
Matlab

การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
MS	Teams

การิใช้่งานโป็ริแกริมี	
Office	Mix

การิใช้่
งานโป็ริแกริมี
	Office	365

การิใช้่งาน
โป็ริแกริมี	
Photoshop

การิใช้่งาน
โป็ริแกริมี	POWER	
BI	DESKTOP

การิใช้่งาน
โป็ริแกริมี	

PowerPoint

การิใช้่งาน
โป็ริแกริมี	SPSS

การิพัื่ฒนา	
Website

การิใช้่งาน
โป็ริแกริมี	
Word

84 คน

46 คน

50 คน

42 คน

240 คน

160 คน

42 คน

30 คน

44 คน

39 คน

65 คน

70 คน

5.4 การจัำดัฝึกึอบรมให้แก่บุคลากร (หลักสูติร/ผู้เข้าร่วัม)

ริวมบุคล�กริ

ที�เข้�ร่ิวม

912 คน
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06. ผลการดัำาเนินงานของงานบริการโสติทัศูนูปกรณ์

6.1 ข้อมูล
บุคลากร

นางผกามีาศู		มีาลีพัื่ต้ริ
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา

หัวหน้างาน

นางสาวไพื่ริพื่นา		ปิ็งเม่ีอง
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นางสาวจงกลณี	ลอย์ป็ริะดิษฐ์
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์ฟาลี		แสนโซ้ิง
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์มีนต้รีิ		ต้าวงศ์ู
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์เอกวิทย์์		เกตุ้รัิต้น์
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์ฑิ์ฏิิพื่งค์		ใจทอง
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์ณฐกริ		กุศูลารัิกษ์
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์เช่าวฤทธิิ�		อวดคริอง
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์ชั่ย์รัิต้น์		เส็งพื่านิช่
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์คุณากริ		ตั้นกูล
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นางสาวฐิติ้มีา		สิริิบริริสพื่
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นางสาวโสภา	มัี�งคั�ง
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นางสาวริะพีื่พื่ริ	ใหม่ีไช่ย์า
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

นาย์ไพื่รัิช่	สมีวงษ์
นักวิช่าการิโสต้ทัศูนศึูกษา
หน่วย์บริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์
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6.2 การให้บริการระบบ
โสติทัศูนูปกรณ์สำาหรับ
การเรียนการสอน
	 งานบริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์มีีภาริกิจในการิให้
บริิการิริะบบโสต้ทัศูนูป็กริณ์เพ่ื่� อสนับสนุนการิเริีย์น
การิสอน	เช่่น	ริะบบภาพื่	ริะบบเสีย์ง	และริะบบแสดงผล
จากส่�อการิสอนออนไลน์	โดย์ในปี็งบป็ริะมีาณ	2562	
มีีการิให้บริิการิภาย์ในห้องเรีิย์น	2	รูิป็แบบ	ได้แก่	
การิให้บริิการิริะบบโสต้ทัศูนูป็กริณ์แบบมีาต้ริฐาน
ที�อยู่์บนพ่ื่� นฐานเทคโนโลยี์ทั�วไป็	 เช่่น	 การิเช่่�อมีต่้อ
ด้วย์ไมีโคริโฟน	 เคร่ิ�องขย์าย์เสีย์ง	 ริะบบฉาย์ภาพื่
(Projector)	 และการิให้บริิการิแบบใหม่ีที�เรีิย์กว่า
i-Classroom	 (Intelligence	Classroom)	 ที�ช่่วย์ให้
อาจาริย์์สามีาริถุบันทึกการิเรีิย์นการิสอนด้วย์ต้นเอง	
ส่�อที�ได้จากการิบันทึกจะนำาเข้าสู่ริะบบ	e-Learning	
เพ่ื่�อให้นิสิต้ดูย้์อนหลังและทบทวนได้

จำานวนห้องที�ให้บริิการิ
ห้องเรีิย์นธิริริมีดา 94	ห้อง

ห้องเรีิย์น	i-Classroom 24	ห้อง
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ห้องเรีิย์นริะบบ	i-Classroom 

•  อาคาริเรีิย์นริวมีหลังใหม่ี	(	CE	)	จำานวน	10	ห้อง
•		อาคาริเรีิย์นริวมีหลังเก่า		จำานวน	7	ห้อง
•		อาคาริวิทย์าศูาสต้ร์ิการิแพื่ทย์์		จำานวน	2	ห้อง
•		อาคาริวิศูวกริริมีศูาสต้ร์ิ		จำานวน		5		ห้อง
•		อาคาริเทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ	(	ICT	)		จำานวน	1	ห้อง
•		อาคาริทันต้แพื่ทย์์	จำานวน	1	ห้อง
•		อาคาริ	99	ปี็	พื่ริะอุบาลีคุณูป็มีาจาริย์์		จำานวน	5	ห้อง
•		อาคาริหอป็ริะชุ่มีพื่ญางำาเม่ีอง		จำานวน	1	ห้อง
•		ห้องเรีิย์น	PN	จำานวน	5	ห้อง
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ภาคผนวัก ก 
กิจำกรรมอ่�นๆของศููนย์ฯ 

ในปี พ.ศู. 2562
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จัดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์
     1.บุุคลากรส่่วนงานฯได้รับุเข้้าฟังัธรรม เพ่่ื่อเป็็นเคร่่องยึึดเหน่ียึวจิตใจ
     2.เพ่่ื่อส่ร้างกระบุวนการทำางานข้องเจ้าหน้าท่ีส่่วนงานฯ ให้มีจิตใจท่ีเอ่�ออารีต่อกัน
     3.ส่่บุทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามข้องพุื่ทธศาส่นิกชน
กลุ่มเป้าหมาย
     บุุคลากรศูนย์ึบุริการเทคโนโลยีึส่นเทศและการส่่่อส่าร จำานวน 42 คน
ผลการจัดกิจกรรม
     1.บุุคลากรส่่วนงานฯ ได้รับุเข้้าฟังัธรรม เพ่่ื่อเป็็นเคร่่องยึึดเหน่ียึวจิตใจ
     2.เพ่่ื่อส่ร้างกระบุวนการทำางานข้องเจ้าหน้าท่ีส่่วนงานฯ ให้มีจิตใจท่ีเอ่�ออารีต่อกัน
     3.ส่่บุทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามข้องพุื่ทธศาส่นิกชน

โครงการ
ไอทีธรรม 
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จััดในวัันท่ี่� 9-14 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์
    1.เพ่ื่�อพัื่ฒนาศัักยภาพื่บุุคลากรให้้เกิดกระบุวันการท่ี่�มุ�งจัะเปล่�ยนแปลงวิัธ่ีการที่ำางาน ควัามร้้ ควัามสามารถ ทัี่กษะ และทัี่ศันคติิของ
บุุคลากรให้้เป็นไปที่างท่ี่�ด่ข้�น เพ่ื่� อให้้บุุคลากรท่ี่�ได้รับุการพัื่ฒนาแล้วันั�นปฏิิบัุติิงานได้ผลติามวััติถุประสงค์ของห้น�วัยงานอย�าง
ม่ประสิที่ธิีภาพื่
     2.เพ่ื่�อให้้บุุคลากรที่ำางานอย�างม่ควัามสุข ม่ทัี่ศันคติิท่ี่�ด่ติ�องาน ผ้้บุริห้าร หั้วัห้น้างาน เพ่ื่�อร�วัมงานและติ�อผ้้มาใช้้บุริการ พื่ร้อมทัี่�ง
ม่ควัามรักสามัคค่ภายในศ้ันย์บุริการเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการส่�อสาร
     3.เพ่ื่�อพัื่ฒนาร้ปแบุบุการให้้บุริการโสติทัี่ศัน้ปกรณ์์ไปส้�ระบุบุการบุริการผ�านเคร่อข�ายคอมพิื่วัเติอร์ของมห้าวิัที่ยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
     บุุคลากรศ้ันย์บุริการเที่คโนโลย่สารสนเที่ศัและการส่�อสาร จัำานวัน 27 คน  
ผลการจัดกิจกรรม
     1.บุุคลากรม่ควัามกระต่ิอร่อร้นในการปฏิิบัุติิงานมากยิ�งข้�น
     2.บุุคลากรเกิดศัักยภาพื่ในการให้้บุริการอย�างเต็ิมควัามสามารถ
     3.บุุคลากรเกิดกระบุวันการที่ำางานท่ี่�เป็นระบุบุก�อให้้เกิดประสิที่ธิีภาพื่ส้งสุดติ�อภาพื่รวัมของศ้ันย์บุริการเที่คโนโลย่สารสนเที่ศั
และการส่�อสาร

โครงการพัฒนาการให้บริการ
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ศัู ก ย ภ า พ
บุคลากร ณ จัำงหวััดักระบี�
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ศููนย์์บริิการิเทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและ
การิส่�อสาริ	ต้้อนรัิบคณะศึูกษาดูงาน	
จากมีหาวิทย์าลัย์ริาช่ภัฏิพิื่บูลสงคริามี
เข้าศึูกษางานเกี�ย์วกับริะบบเคร่ิอข่าย์	
ห้องเรีิย์นอัจฉริิย์ะ	และสาริสนเทศูด้านต่้างๆ	
ของมีหาวิทย์าลัย์	โดย์มีีอาจาริย์์และเจ้าหน้าที�	
จำานวน	20	คน	ในวันที�	16	มีกริาคมี	2562	
เวลา	 09.00-12.00	 น.	 	ณ	 ห้องป็ริะชุ่มี
เ ชี่ ย์ งคำ า 	 ห้ อ ง เ รีิ ย์ น 	 I CT 	 1 1 04 / 1	
และห้องบริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ

วันที�	30	มีกริาคมี	2562	เวลา	10.00-12.00	น.											
ณ	 ห้องป็ริะชุ่มีบวริรัิต้นป็ริะสิทธิิ�	 อาคาริ
สำานักงานอธิิการิบดี	 บุคลากริศููนย์์บริิการิ
เทคโนโลย์ีสาริสนเทศูและการิส่� อสาริ	
เข้ารัิบฟงันโย์บาย์จากริองอธิิการิบดีฝ่ึาย์
วางแผนและสาริสนเทศู

ก า ริ ต้้ อ น ริั บ คณ ะ ศึู ก ษ า ดู ง า น จ า ก
มีหาวิทย์าลัย์แม่ีโจ้-แพื่ร่ิ	 เฉลิมีพื่ริะเกีย์ริติ้
จำานวน	 12	 คน	 ในวันพุื่ธิที�	 23	 มีกริาคมี	
2562	เวลา	10.00-12.00	น.	ณ	ศููนย์์บริิการิ
เทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ
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ภาคผนวัก ข 
คณะทำางานจัำดัทำารายงานประจำำาปี 

พ.ศู. 2562

ที�ปรึิกษ�
1.	ริศู.ดริ.ฐิติ้รัิต้น์	เชี่�ย์วสุวริริณ	 	 ริองอธิิการิบดีฝ่ึาย์วางแผนและสาริสนเทศู		
2.	นาย์พื่ลริบ	สวัสดี	 	 	 	 ผู้อำานวย์การิศููนย์์บริิการิเทคโนโลยี์สาริสนเทศูและการิส่�อสาริ

ฝ่ึ�ย์จัดำทำ�เน่�อห�และพิิสูจน์อักษริ
1.	นางสาวเขมีจิริา	นิลนนท์			 	 หัวหน้างานธุิริการิ
2.	ว่าที�ร้ิอย์ต้รีิพิื่ษณุกริ	จิต้จำานงค์	 หัวหน้างานบริิการิริะบบเคร่ิอข่าย์คอมีพิื่วเต้อร์ิ
3.	นาย์วุฒิภัทริ		ศูรีิสมีบูริณ์	 	 หัวหน้างานพัื่ฒนาริะบบสาริสนเทศู
4.	นาย์ธิิติ้นนท์	มีณีธิริริมี	 	 	 หัวหน้างานฝึึกอบริมีสาริสนเทศู
5.	นางผกามีาศู		มีาลีพัื่ต้ริ	 	 	 หัวหน้างานบริิการิโสต้ทัศูนูป็กริณ์

ฝ่ึ�ย์ออกแบบคอมพิิวเตอร์ิกริ�ฟฟกิ
1.	นาย์สุเมีธิ	เร่ิองเดช่
2.	นาย์ธินากริ	ภู่กริ
3.	นาย์สุริใจ	สุพื่ริพัื่ฒนกุล
4.	นาย์พื่ช่ริ	เจีย์มีเจริิญ
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