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ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจัดโครงการการ
สัมมนาเรื่องการกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้จัดโครงการให้ความรู้กับบุคลากรในหัวข้อ "การขอรับการ
ประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานสายสนับสนุน"
โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ
เหล็กสิงห์ และบุคลกรของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บรรยาย แนะนำ
ขั้นตอน กระบวนการ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการขอรับ
การประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขี้น ให้แก่บุคลกรของศูนย์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมในลักษณะ Hybrid
Conference แบ่งเป็นผ่านการสัมมนาภายในห้องประชุมศูนย์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 11 คน และผ่าน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams จำนวน 30 คน
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความเข้าใจจากคณะวิทยากร
เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการพัฒนางานของ
ตนเอง และรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูก
ตรง ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้คำ
แนะนำ การใช้งานระบบตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณ
สารและการเรียนรู้
วันที่ 8 กันยายน 2564 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการอบรมและให้คำ
แนะนำ ในการใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ให้แก่ ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บและตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและสะดวกต่อการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ภายใน
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมีคุณปวิช ไชยบาล เป็นผู้นำ
เสนอและแนะนำวิธีการใช้งานระบบ โดยหน่วยงานที่สนใจใช้งาน
สามารถทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://asset.up.ac.th/
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัด
โครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำ
ปีงบประมาณ 2564 โดยนายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ หัวหน้างาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินการนำเสนอผลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จำนวน 12 ระบบ ได้แก่
1. ระบบ UP Ticket เพื่อใช้งานด้าน การขออนุญาตเข้าในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงการเฝ้าระวังโรค COVID-19
2. ระบบ Digital Signature เพื่อใช้งานด้าน การออกใบรับรอง
ลายเซ็นต์ดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
3. ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานด้านการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน
4. ระบบ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานด้าน การบริหารจัดการ การ
ยืม-คืน ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
5. ระบบ สร้างคอร์สและเพิ่มผู้เข้าร่วมคอร์สของระบบ Moodle
LMS+ เพื่อใช้งานด้าน การบริหารจัดการการสร้างคอร์สเรียน
และสอบออนไลน์ บนระบบ LMS
6. ระบบ จองกำหนดการสอบออนไลน์ สำหรับระบบ UP LMS+
เพื่อใช้งานด้าน การสอบออนไลน์ บนระบบ UP LMS
7. ระบบ Drug List รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้งานด้าน การให้
ข้อมูลรายละเอียดของเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ที่ให้กับผู้ป่วย
8. ระบบ SmartGate เพื่อใช้งานด้านการตรวจสอบการเข้าออก
พื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประตูทางเข้าต่างๆ
9. ระบบ UP Account – Create by REG & HR เพื่อใช้งานในด้าน
การสร้าง Account ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางระบบ
ทะเบียนนิสิต และระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย
10. ระบบรายงานนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อใช้งานด้านการเผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน
11. ระบบรายงานสถิติความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อใช้
งานด้านการเผยแพร่ข้อมูล จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ
ของแต่ละคณะ
12. ระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการประยุกต์ใช้
Object Detection เพื่อใช้งานด้านการซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
หลังจากการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และเทคนิคในการเพิ่ม Backlinks เพื่อการ
จัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด หลัง
การนำเสนอผลการดำเนินงานได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการ
Debug และ Monitoring ASP.NET Application โดยนายพลรบ
สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย ASP.NET ให้มีการทำงาน
ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาของแอปพลิเคชั
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ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานและ
หน่วยงานที่ชนะการประกวดเว็บไซต์
ประจำปีงบประมาณ 2564
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการ
ประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน สวยงาน เป็น
สากล มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน โดยในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564ได้มีการจัดการ
มอบรางวัลให้แก่ส่วนงานและหน่วยงานที่ชนะการประกวดโดยได้
รับเกียติจาก รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
พะเยา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน
โดยมีรายนามส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้
การประกวดเว็บไซต์ประเภทส่วนงานสายวิชาการ มีส่วนงานเข้า
ร่วมทั้งสิ้น 16 ส่วนงาน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดย ผศ.ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นรับรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ โดย
ผศ.ดร. ปะราลี โอภาสนนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นรับ
รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดย
รศ.ดร. ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับ
รางวัล
การประกวดเว็บไซต์ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน่วยงาน
เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองกิจการนิสิต โดย นายพิเชษฐ ถูก
จิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ขึ้นรับรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขึ้นรับรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ กองกลาง โดย นางณัฐ
ธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ขึ้นรับรางวัล
การจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำ
ปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางคณะกรรมการตัดสิน
และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
กัารประกวดทุกหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะ
เข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์ในปีงบประมาณถัดไป
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