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ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสารจดัโครงการการ
สมัมนาเรื�องการกําหนดระดบั
ตําแหนง่และการแต่งตั�งพนกังาน
มหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุใหด้าํรง
ตําแหนง่สงูขึ�น
วนัที� 2 กันยายน 2564 ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสารไดจ้ดัโครงการใหค้วามรูกั้บบุคลากรในหวัขอ้ "การขอรบัการ
ประเมนิเพื�อดาํรงตําแหน่งที�สงูขึ�น สาํหรบัพนักงานสายสนบัสนุน"
โดยได้รบัเกียรติจากผูอํ้านวยการกองการเจา้หน้าที� นายสมทบ
เหล็กสงิห ์และบุคลกรของกองการเจา้หน้าที� เป�นผูบ้รรยาย แนะนาํ
ขั�นตอน กระบวนการ ขอ้เสนอแนะ อันเป�นประโยชน์ในการขอรบั
การประเมนิเพื�อดาํรงตําแหนง่ที�สงูขี�น ใหแ้ก่บุคลกรของศูนย์
บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

การจดักิจกรรมครั�งนี�มบุีคลากรเขา้รว่มในลักษณะ Hybrid
Conference แบง่เป�นผา่นการสมัมนาภายในหอ้งประชุมศูนย์
บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร จาํนวน 11 คน และผา่น
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนกิส ์Microsoft Teams จาํนวน 30 คน
ซึ�งผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้รบัความรู ้และความเขา้ใจจากคณะวทิยากร
เป�นอยา่งดียิ�ง เพื�อนาํความรูที้�ไดไ้ปดาํเนินการพฒันางานของ
ตนเอง และรบัการประเมนิเพื�อดาํรงตําแหน่งที�สงูขึ�นได้อยา่งถกู
ตรง ครบถ้วนตามประกาศของมหาวทิยาลัยต่อไป
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งานพฒันาระบบสารสนเทศ ใหคํ้า
แนะนาํ การใชง้านระบบตรวจสอบ
ครภัุณฑ์ ใหกั้บบุคลากรศูนยบ์รรณ
สารและการเรยีนรู ้
วนัที� 8 กันยายน 2564 งานพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนยบ์รกิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ไดทํ้าการอบรมและใหคํ้า
แนะนาํ ในการใชง้านระบบตรวจสอบครภัุณฑ์ใหแ้ก่ ศูนยบ์รรณสาร
และการเรยีนรู ้โดยมวีตัถปุระสงค์ ในการจดัเก็บและตรวจสอบ
ครภัุณฑ์ที�มมีาตรฐานและสะดวกต่อการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ภายใน
ศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้โดยมคีณุปวชิ ไชยบาล เป�นผูนํ้า
เสนอและแนะนาํวธิกีารใชง้านระบบ โดยหนว่ยงานที�สนใจใชง้าน
สามารถทดลองใชง้านไดที้�เวบ็ไซต์ https://asset.up.ac.th/
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งานพฒันาระบบสารสนเทศจดั
โครงการนาํเสนอผลการดาํเนนิงาน
ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ
ประจาํป�งบประมาณ 2564

 ระบบ UP Ticket เพื�อใชง้านดา้น การขออนุญาตเขา้ในพื�นที�
มหาวทิยาลัยพะเยา ในชว่งการเฝ�าระวงัโรค COVID-19
ระบบ Digital Signature เพื�อใชง้านดา้น การออกใบรบัรอง
ลายเซน็ต์ดจิทัิลสาํหรบับุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา
ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื�อใชง้านดา้นการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ของแต่ละหนว่ยงาน
ระบบ ยมื-คืน ครุภัณฑ์ เพื�อใชง้านดา้น การบรหิารจดัการ การ
ยมื-คืน ครภัุณฑ์ ของหน่วยงาน
ระบบ สรา้งคอรส์และเพิ�มผูเ้ขา้รว่มคอรส์ของระบบ Moodle
LMS+ เพื�อใชง้านด้าน การบรหิารจดัการการสรา้งคอรส์เรยีน
และสอบออนไลน์ บนระบบ LMS
ระบบ จองกําหนดการสอบออนไลน์ สาํหรบัระบบ UP LMS+
เพื�อใชง้านด้าน การสอบออนไลน ์บนระบบ UP LMS
ระบบ Drug List รพ.มหาวทิยาลัยพะเยา เพื�อใชง้านด้าน การให้
ขอ้มูลรายละเอียดของเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ที�ใหกั้บผูป้�วย
ระบบ SmartGate เพื�อใชง้านดา้นการตรวจสอบการเขา้ออก
พื�นที� มหาวทิยาลัยพะเยา ตามประตทูางเขา้ต่างๆ
ระบบ UP Account – Create by REG & HR เพื�อใชง้านในด้าน
การสรา้ง Account ของมหาวทิยาลัย โดยผา่นทางระบบ
ทะเบยีนนสิติ และระบบบุคลากรของมหาวทิยาลัย
ระบบรายงานนกัเรยีนทนุพระราชทาน เพื�อใชง้านดา้นการเผย
แพรข่อ้มูลเกี�ยวกับจาํนวนนกัเรยีนที�ไดร้บัทนุพระราชทาน
ระบบรายงานสถิติความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU) เพื�อใช้
งานด้านการเผยแพรข่อ้มูล จาํนวนความรว่มมอืทางวชิาการ
ของแต่ละคณะ
ระบบซอ้มรบัพระราชทานปรญิญาบตัร โดยการประยุกต์ใช้
Object Detection เพื�อใชง้านดา้นการซอ้มรบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัร

วนัที� 15 กันยายน พ.ศ. 2564 งานพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนย์
บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร จดัโครงการนําเสนอ
ผลการดําเนนิงานดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ประจาํ
ป�งบประมาณ 2564 โดยนายวุฒภัิทร ศรสีมบูรณ์ หวัหน้างาน
พฒันาระบบสารสนเทศ ดาํเนินการนาํเสนอผลการพฒันาระบบ
สารสนเทศ จาํนวน 12 ระบบ ไดแ้ก่
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หลังจากการนําเสนอผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ นายนันทวฒัน ์เมอืงชา้ง ไดนํ้าเสนอผลการดําเนนิงาน
ด้านการพฒันาเวบ็ไซต์ และเทคนิคในการเพิ�ม Backlinks เพื�อการ
จดัอันดับเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยและหน่วยงานในสงักัด หลัง
การนําเสนอผลการดําเนนิงานไดม้กีารบรรยายพเิศษเรื�องการ
Debug และ Monitoring ASP.NET Application โดยนายพลรบ
สวสัดี ผูอํ้านวยการศูนยฯ์ เพื�อใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มรบัฟ�งการ
บรรยายในการพฒันาแอปพลิเคชนัดว้ย ASP.NET ใหม้กีารทํางาน
ที�ถกูต้อง มปีระสทิธภิาพ และอํานวยความสะดวกในการแก้ไข
ป�ญหาของแอปพลิเคชั
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รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสาร โดย ผศ.ดร. พรเทพ โรจนวส ุคณบดคีณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร ขึ�นรบัรางวลั
รางวลัรองชนะเลิศอันดบัหนึ�ง ไดแ้ก่ คณะพยาบาลศาสตร ์โดย
ผศ.ดร. ปะราลี โอภาสนนท์ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ขึ�นรบั
รางวลั
รางวลัรองชนะเลิศอันดบัสอง ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์โดย
รศ.ดร. ชยนัต์ บุณยรกัษ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ขึ�นรบั
รางวลั

รางวลัชนะเลิศ ได้แก่ กองกิจการนิสติ โดย นายพเิชษฐ ถกู
จติร ผูอํ้านวยการกองกิจการนิสติ ขึ�นรบัรางวลั
รางวลัรองชนะเลิศอันดบัหนึ�ง ไดแ้ก่ ศูนยบ์รรณสารและการ
เรยีนรู ้โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผูช้ว่ยอธกิารบดี รกัษาการ
แทนผูอํ้านวยการศูนยบ์รรณสารและการเรยีนรู ้ขึ�นรบัรางวลั
รางวลัรองชนะเลิศอันดบัสองไดแ้ก่ กองกลาง โดย นางณฐั
ธดิา ชาวน่าน ผูอํ้านวยการกองกลาง ขึ�นรบัรางวลั

ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารจดัโครงการ
ประกวดเวบ็ไซต์สว่นงานและหนว่ยงานประจาํป�งบประมาณ 2564
โดยมวีตัถปุระสงค์สง่เสรมิและสนบัสนนุใหท้กุหน่วยงานในสงักัด
มหาวทิยาลัยพะเยาพฒันาเวบ็ไซต์ใหม้มีาตรฐาน สวยงาน เป�น
สากล มกีารทํางานที�มปีระสทิธภิาพ และมขีอ้มูลขา่วสารที�ครบถ้วน
เป�นป�จจุบนั โดยในวนัที� 22 กันยายน พ.ศ. 2564ไดม้กีารจดัการ
มอบรางวลัใหแ้ก่สว่นงานและหน่วยงานที�ชนะการประกวดโดยได้
รบัเกียติจาก รศ.ดร. สภุกร พงศบางโพธิ� อธกิารบดมีหาวทิยาลัย
พะเยา มอบประกาศเกียรติคณุใหแ้ก่หวัหนา้สว่นงานและหนว่ยงาน
โดยมรีายนามสว่นงานและหน่วยงานที�ไดร้บัรางวลัดังนี�

การประกวดเวบ็ไซต์ประเภทสว่นงานสายวชิาการ มสีว่นงานเขา้
รว่มทั�งสิ�น 16 สว่นงาน

1.

2.

3.

การประกวดเวบ็ไซต์ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน มหีนว่ยงาน
เขา้รว่มทั�งสิ�น 7 หนว่ยงาน
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การจดัโครงการประกวดเวบ็ไซต์สว่นงานและหน่วยงานประจาํ
ป�งบประมาณ 2564 สาํเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยด ีทางคณะกรรมการตัดสนิ
และศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศต้องขอขอบคณุผูเ้ขา้รว่ม
กัารประกวดทกุหน่วยงาน และหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ทกุหนว่ยงานจะ
เขา้รว่มการประกวดเวบ็ไซต์ในป�งบประมาณถัดไป

ขอแสดงความยนิดกัีบสว่นงานและ
หนว่ยงานที�ชนะการประกวดเวบ็ไซต์
ประจาํป�งบประมาณ 2564



สาระน่ารู ้

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมได้ที� งานพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนยบ์รกิารระบบสารสนเทศและการสื�อสาร
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