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 สารจากผู้อำนวยการ 
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการตามพันธกิจหลักท้ัง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยมีวิสัยทัศน์ 

 

“ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” 

 

ในรอบปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งบุคลากร
และนักศึกษามีความคุ้นเคยและมีความชำนาญกับการเรียนการสอน และการทำงานผ่านระบบออนไลน์ มีการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ/ซอฟต์แวร์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานออนไลน์มากยิ่งขึ้น ศูนย์
เทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงการให้บริการของทีม Helpdesk ให้สามารถรองรับการตอบคำถามและแก้ไข
ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่อาคารคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษา
สามารถเลือกคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานประจำได้ 

ส่วนการสื ่อสารสำหรับบุคลากรในช่วงโควิด -19 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ให้บริการ UniXCape ซึ่งเป็น Mobile 
Application ที่บุคลากรสามารถโทรศัพท์เสมือนอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยจาก Anywhere Anytime นอกจากนี้ม ีการ
ร่วมมือกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดซื้อ/จัดจ้าง 
ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับที่พักบุคลากร ให้สามารถใช้งานใน
ห้องพัก/บ้านพักได้ และร่วมมือกับศูนย์บริหารทรัพย์สิน 
จัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับหอพักนักศึกษาทุก
ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน/การสอนออนไลน์ 
โดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลติดตั้ง WiFi เพ่ิมเติมบริเวณโถงกลาง
ของหอพักนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใช้สำหรับทำงานกลุ่ม 
และติดตั้งระบบ WiFi ที่อาคาร R1 และ R2 เพ่ือใช้สำหรับกัก
ตัวนักศึกษา/บุคลากรกลุ่มเสี่ยงสูงจากโควิด-19 ให้สามารถ
ทำงานและเรียนออนไลน์ได้ 

 

  

ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล 
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สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงาน Smart University มีดังนี ้

1) ระบบเครือข่าย SDN สำหรับศูนย์การแพทย์พร้อมใช้งาน อาคารเรียนรวม 4 หลังปรับปรุง
เป็นระบบ WiFi 6 เรียบร้อย 2) ระบบ MIS พร้อมใช้งานสำหรับงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ   
ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน และกำลังพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ตามแนวทาง One 
Stop Service & Paperless Organization 3) ระบบ e-Learning มีการเพิ่ม Feature ใหม่ ๆ และมี
การพัฒนาต้นแบบระบบ Virtual University เพื ่อทดลองใช ้งาน 4) พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โมดูลต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 5) ปรับปรุงระบบ CCTV เพ่ือ
ตรวจจับใบหน้าและป้ายทะเบียนรถยนต์ 

การฝึกอบรมในปีนี้ มีการอบรมการใช้งาน e-Testing, e-Learning, Zoom และ MS Team 
สำหรับอาจารย์ใหม่ และมีการอบรมทีมพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ หลักสูตร Oracle 
Database Admin, Oracle Database Performance Tuning, .NET Framework Web API 
Training, Front End Web Development แ ล ะ  Mobile App Development  และผลก า ร
ดำเนินงานทั้งปี ทีมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถดำเนินงานสำเร็จตามความท้าทายของ 
Objectives and Key Results ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยหัวใจอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Smart 
University ทั้ง 10 ด้านต่อไป 

 

             

(ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข)์ 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถปุระสงค์ และแผนงาน 
 

ปรัชญาและปณิธาน 

 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในปรัชญา โดย
ปรัชญาของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคือ “การบริการอย่างมืออาชีพ”และปณิธานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลคือ 
“ความมุ่งม่ันที่จะให้ผู้รับบริการได้รับบริการคุณภาพสูง” 

 

วิสัยทัศน ์

ผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลคุณภาพ  เพื่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

Leader in Digital Technology Service: A Driving Force of Smart University 

 

พันธกิจ 

1. บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและให้การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ประสานและจัดบริการงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริ การวิชาการ 

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  
 
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเรียนรู้ 

ทั่วมหาวิทยาลัย (Smart Digital Infrastructure Campus) 
2. มุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งไปสู่ Smart University 10 ด้าน 
3. สนับสนุนการประยุกต์ใช้ Smart Devices รองรับการทำงานเชิงรุกแบบ Preventive 

Maintenance 
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ความเชื่อมโยงกับแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที ่สนับสนุนความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีภารกิจในการพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความพร้อมและทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในทุ กๆ ด้าน และ
บรรลุตามแผนที่มหาวิทยาลัยวางไว้  
 การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
มีผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมู่งสู่

ความเป็นสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ

ในการแข่งขัน 
 

2. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ (ค่าเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ WU2-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร (ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 92.5) 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ WU3-1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หรือเทียบเท่าระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ WU3-3-5 ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF  

(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ WU5-2-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการใช้ชีวิต 

ในมวล. (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
ตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ที่ WU7-3-6 ร้อยละของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) 
 

3. งบประมาณที่ได้รับ 
56,719,500 บาท 
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4. กิจกรรม/แผนดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ/

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
(ต.ค.- 

ธ.ค.63) 
(ม.ค.-

มี.ค.64) 
(เม.ย.- 
มิ.ย.64) 

(ก.ค.- 
ก.ย.64) 

แผนงานยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาองค์กรและ
บริหารทุนมนุษยม์ุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

     460,000  

แผนงานหลัก      แผนงานสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 

     460,000  

แผนงานรอง       แผนงานบรหิารจดัการ
กลาง 

     460,000  

งาน/โครงการ        งานบริหารจัดการกลาง      460,000  
กิจกรรมหลัก      การจดัหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

460,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วดั        
เชิงปรมิาณ        
 - จำนวนระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ที่พัฒนา 

10 ระบบ       

เชิงคุณภาพ        
 - ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ประยกุต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตาม
แผนงานประจำป ี

ร้อยละ 
100 

      

กิจกรรมย่อย        
ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ
และระบบสำนกังาน 

     256,000 ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรสั 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

     150,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
(นายวิชชกุร ด่านเด
ชา) 

ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ SSL (ระยะเวลา 2 
ปี) 

     15,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ infiniteWP  
($647 รายปี) 

     25,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ iTheme Security 
($199 รายปี) 

     7,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

ค่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Elementor ($199 
รายปี) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

     7,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 3 การปฏิรปูการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบและวทิยาการสมยัใหม่เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นสากล 

     0  

แผนงานหลัก      แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้      0  
แผนงานรอง       แผนงานการปฏิรปูการเรียน
การสอนสู่ความเป็นสากล 

     0  

งาน/โครงการ    งานปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยใช้รปูแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 

     0  
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ/

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
(ต.ค.- 

ธ.ค.63) 
(ม.ค.-

มี.ค.64) 
(เม.ย.- 
มิ.ย.64) 

(ก.ค.- 
ก.ย.64) 

กิจกรรมหลัก       จดัหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 

     0  

ตัวชี้วดั        
เชิงปรมิาณ        
 - จำนวนนกัศึกษาตอ่จำนวนคอมพวิเตอร์ต่อ
เครื่อง  

8 คน       

 - จำนวนบุคลากรต่อจำนวนคอมพวิเตอร์ต่อ
เครื่อง  

1 คน       

กิจกรรมย่อย        
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนนุการ
เรียนการสอนและการบริหาร 

       

แผนงานยุทธศาสตร์ 5 การเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขยีวแห่ง
ความสุข 

     8,900,500  

แผนงานหลัก      แผนงานเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

     8,900,500  

แผนงานรอง       แผนงานเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่ง
ความสุข 

     8,900,500  

งาน/โครงการ        งานสนับสนุนการพัฒนา
เมืองมหาวิทยาลยัสีเขียวแห่งความสุข 

     8,900,500  

กิจกรรมหลัก        การจดัการทั่วไป  1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

108,000 ฝ่ายบริหารทัว่ไป
และธุรการ 

ตัวชี้วดั        
เชิงคุณภาพ        
 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการ
จัดการทั่วไป 

ร้อยละ 
90 

      

กิจกรรมย่อย        
ค่ารับรอง      8,000 ฝ่ายบริหารทัว่ไป

และธุรการ 
จัดหาวัสดุประเภทต่าง ๆ         
ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา      100,000 ฝ่ายบริการและ

ฝึกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล / ฝ่ายบริการ
ระบบเครือข่ายและ
สื่อสาร 

กิจกรรมหลัก     คา่สาธารณปูโภค  1 ต.ค. 
63 
 

  30 ก.ย.
64 

802,500  

ค่าโทรศัพท์      800,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 

ค่าไปรษณีย์       2,500 ฝ่ายบริหารทัว่ไป
และธุรการ 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ/

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
(ต.ค.- 

ธ.ค.63) 
(ม.ค.-

มี.ค.64) 
(เม.ย.- 
มิ.ย.64) 

(ก.ค.- 
ก.ย.64) 

(ห้ามโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ)        
กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 1 ต.ค. 
63 

 31 มี.ค.
64 

 2,000,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 

ตัวชี้วดั        
เชิงปรมิาณ        
 - จำนวน Bandwidth ต่อ 30% ของจำนวน
ผู้ใช้บริการต่อคน 

1,024 
Kbps 

      

เชิงคุณภาพ        
 - จำนวน Down Time ของการเชื่อมตอ่
อินเทอร์เน็ต 

1 ครั้ง       

กิจกรรมย่อย        
ค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      1,000,000 ฝ่ายบริการ

เครือข่ายและ
สื่อสาร 

ค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยัง
โรงพยาบาลรว่มผลิตแพทย ์

     1,000,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 

กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบโทรศัพท์และ
สื่อสารข้อมูล 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

1,100,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

ตัวชี้วดั        
เชิงปรมิาณ        
 - จำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนโทรศัพทต์่อ
เครื่อง  

1 คน       

กิจกรรมย่อย        
ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพทอ์ัตโนมัติ      1,000,000 ฝ่ายบริการ

เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

จัดหาเคริ่องโทรศัพท์ทดแทนและเพิ่มเติม      100,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

2,200,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 

ตัวชี้วดั        
เชิงคุณภาพ        
 - ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
 

ร้อยละ 
90 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ/

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
(ต.ค.- 

ธ.ค.63) 
(ม.ค.-

มี.ค.64) 
(เม.ย.- 
มิ.ย.64) 

(ก.ค.- 
ก.ย.64) 

กิจกรรมย่อย        
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย         
กิจกรรมหลัก  ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

1,390,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 

ตัวชี้วดั        
เชิงคุณภาพ        
 - ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการโจมตี
เครือข่ายจากภายนอก 

ร้อยละ 
100 

      

กิจกรรมย่อย        
ค่าบำรุงรักษาระบบ Finger Scan      50,000 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
(น.ส.ประไพศรี 
เหล่าทองมีสกุล) 

ค่าบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลระบบ CCTV      1,040,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

จัดหาระบบ CCTV ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั      300,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบปา้ย
ประชาสัมพันธ ์

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

300,000  

ตัวชี้วดั        
เชิงคุณภาพ        
 - ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการระบบ
ป้ายประชาสัมพันธ ์

ร้อยละ 
90 

      

กิจกรรมย่อย        
ค่าบำรุงรักษาระบบป้ายประชาสัมพันธ์ (จอ 
LED) 

     300,000 ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร (นายไพศาล  
พุมดวง) 

กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุง
ครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณปูโภคและ
ทรัพย์สิน 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

1,000,000 ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ตัวชี้วดั       ฝ่ายบริการ
เครือข่ายและ
สื่อสาร 
 

เชิงปรมิาณ        
 - จำนวนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/เครื่องมือ 3000 

รายการ 
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กิจกรรม 
หน่วย
นับ/

เป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส

ที่ 1 
ไตรมาส

ที่ 2 
ไตรมาส

ที่ 3 
ไตรมาส

ที่ 4 
(ต.ค.- 

ธ.ค.63) 
(ม.ค.-

มี.ค.64) 
(เม.ย.- 
มิ.ย.64) 

(ก.ค.- 
ก.ย.64) 

เชิงคุณภาพ        
 - ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ร้อยละ 

90 
      

กิจกรรมย่อย        
ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพวิเตอร ์        
ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายยอ่ยภายใน
อาคาร 

     1,000,000  

ซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท ์        
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศนูย์
การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลัก
ด้านสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต ้

     47,359,000  

 แผนงานหลัก  แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย ์      47,359,000  
 แผนงานรอง  แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์
เพื่อเป็นเสาหลักดา้นสุขภาวะในพ้ืนทีภ่าคใต้ 

     47,359,000  

 งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดใหบ้ริการศนูย์
การแพทยม์หาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

     47,359,000  

กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

 1 ต.ค. 
63 

  30 ก.ย.
64 

47,359,000 ฝ่ายบริหารทัว่ไป
และธุรการ 

ตัวชี้วดั        
เชิงปรมิาณ        
 - ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย ์

ร้อยละ 
90 

      

กิจกรรมย่อย        
 พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลกัษณะ
สามมิต ิ(WUMIS) 

1 ระบบ     10,222,800 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์ 1 ระบบ     12,079,200 ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด     25,057,000 ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
ที่มา : ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ข้อมูลภาพรวมของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหน่วยงานที ่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา ภายใต้การกำกับดูแลของ          
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และมีคณะกรรมการ
ประจำศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฝ่ายส่งเสริม สนับสนุนงาน การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะกรรมการประจำศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ผู้แทนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. ผู้แทนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
6. ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
7. ผู้แทนสำนักวิชาการจัดการ     กรรมการ 
8. ผู้แทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 
9. ผู้แทนสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10. ผู้แทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
11. ผู้แทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผู้แทนสำนักวิชาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
13. ผู้แทนสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กรรมการ 
14. ผู้แทนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
15. ผู้แทนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
16. ผู้แทนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์    กรรมการ 
17. ผู้แทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการ 
18. ผู้แทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
19. ผู้แทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
20. ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษา     กรรมการ 
21. ผู้แทนศูนย์บริการวิชาการ     กรรมการ 
22. ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
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23. ผู้แทนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   กรรมการ 
24. ผู้แทนสถาบันวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 
25. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการและเลขานุการ 
26. รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาแนวทางการประสานงานระหว่างสถาบัน และศูนย์ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3. ให้คำปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้อำนวยการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย 
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การแบ่งสายงาน 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งสายงานออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

(2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ (3) ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร (4) ฝ่ายบริการและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล ดังแผนภูมิที่ 1.1 

 

แผนภูมิที่ 1.1  แสดงการจัดโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
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อาคารสถานที่ ปัจจัยเกื้อหนุน และสภาพแวดล้อม 
 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งอยู่เลขที่ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานตั้งอยู่อาคารคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 7567 3400, 0 7567 3421-4 
โทรสาร 0 7567 3420 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cdt@mail.wu.ac.th , cdt@wu.ac.th  

 

 

 

อาคารคอมพิวเตอร์ เป็นอาคารเอกเทศ จำนวน 2 ชั้น แบ่งเนื้อที่ใช้สอย ดังต่อไปนี้   

mailto:cdt@mail.wu.ac.th
mailto:cdt@wu.ac.th
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ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย  
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ  
ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
มีห้อง e-Testing จำนวน 4 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
จำนวน 1 ห้อง  และห้องคลังวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง 
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ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ  ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
มีห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center Room) จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง ห้องศูนย์ฝึกอบรม
การจัดการข้อมูลและเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน  
1 ห้อง  
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  บุคลากร 
 

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 68 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการศูนย์    จำนวน   1 คน 
2. รองผู้อำนวยการศูนย์   จำนวน   1 คน 
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์   จำนวน   1 คน 
4. วิศวกร     จำนวน   2 คน 
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน 
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน   3 คน 
7. นายช่างเทคนิค    จำนวน 17 คน 
8. พนักงานธุรการ    จำนวน   1 คน (อัตราว่าง) 
9. ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน 31 คน 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

รายช่ือพนักงานศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำแนกตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 

 

ผู้อำนวยการ 
ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ 
รองผู้อำนวยการ 
นายชัยรัตน์  กาญจนอารี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
นางสาวประไพศรี เหล่าทองมีสกุล 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ 

นางณัฐรดา เลขาพันธ์ หัวหน้าฝ่าย 
นางสุวภา วรรณเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นางนวพร  ไชยเสน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย 
นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายมานิต  จิตต์ประไพย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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นายเอกสิทธิ  ผจงจิตยางกูร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายพงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายดนัยณัฐ  ซังเรือง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

     นายศรัณย์ เพียงจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
     นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

3. ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
นายจักรินทร์  ล้วนศิริ หัวหน้าฝ่าย 
นายชณวัฒน์ หนูทอง วิศวกร 
นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม วิศวกร 
นายวิชชุกร ด่านเดชา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายอวยชัย บุญญวงค์ นายช่างเทคนิค 
นายวิเชียร จูติมูสิก นายช่างเทคนิค 
นายสุเทพ  น้อยลัทธี นายช่างเทคนิค 
นายสุริยะ  เมืองสุวรรณ นายช่างเทคนิค 
นายกรีฑา พลขันธ์ นายช่างเทคนิค 
นายทินกร  ปิยะพันธ์ นายช่างเทคนิค 
นายไพศาล  พุมดวง นายช่างเทคนิค 
4. ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
นายนันทชัย  ไชยเสน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย 
นายสรพงศ์  ทินกร นายช่างเทคนิค 
นายธีระศักดิ์ ด่านสกุล นายช่างเทคนิค 
นายธนิต  พุมดวง นายช่างเทคนิค 
นางสาวปัทมา  สุจารีย์ นายช่างเทคนิค 
นายอุดมพร  นวลปาน นายช่างเทคนิค 
นายสรรเสริญ เอียดกลับ นายช่างเทคนิค 
นางสาวปิยมาศ  จิตตระ นายช่างเทคนิค 
นางธารีย์  พรหมประสิทธิ์ นายช่างเทคนิค 
นายอภิชาติ รักชอบ นายช่างเทคนิค 
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รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน กรณีพิเศษ จำแนกตามโครงการที่ปฏิบัติงาน 

 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (HIS) 
น.ส.สายรุ้ง  แก้วสว่าง ผู้จัดการโครงการ 
น.ส.รัตนา  ประสพจำรูญภิญโญ ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.สุมนรัตน์  อ่อนคล้าย ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.สาวิตร ี นวลสง ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
นางอาทิตยา  สำลี ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
นายชาญชัย  ชัยชาญ ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
นายภาสุ  บุญสุข ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
นายสุชาติ  เสริมศิริ ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
นายสิทธิชัย  เขียวเข็ม โปรแกรมเมอร์ 
นายศุภณัฐ  คุ้มปิยะผล โปรแกรมเมอร์ 
นายพงศธร  จันด้วง โปรแกรมเมอร์ 
นายภาณุพงศ์  จันทมุณี โปรแกรมเมอร์ 
นายคณิศร  ถายะพิงค์ โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.ภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบํารุง โปรแกรมเมอร์ 
นายไวทยา  ช่วยอนันต์ โปรแกรมเมอร์ 
นายธิเบศร์  จันทขันธ์ โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.อังคณา  ดุษณีนภดล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายกฤษฎา  หมัดอะดัม เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ 
นายชวนัท  ชาญอาวุธ เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ 
นายธนพล  ทิพย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ 
นายชณวัฒน์  หนูทอง วิศวกร (เครือข่าย) 
น.ส.ตมิสา  พูลสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.เบลล์  ชาโนเพ็ญศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
น.ส.ณัฐปภัสร ์ พรหมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายกิตปกรณ์  ไหมแย้ม นายช่างเทคนิค 
นายศุภเชษฐ์  แก้วสุด นายช่างเทคนิค 
2. โครงการพัฒนาระบบ WU-MIS  
น.ส.ชฎารัตน์  แสงนิล ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.จิราลักษณ์  จันทร์สุวรรณ์ ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์ 
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น.ส.ปาจรีย์  จันทวงศ ์ โปรแกรมเมอร์ 
น.ส.ปิยะภรณ์  จันทร์ส่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล (WU-HRMS) 
นายฮากิม  มูดอ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 
 

ภาระหน้าที่แต่ละฝ่าย/งาน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและบริหารทั่วไป และประสานงานด้านบริการของฝ่ายต่าง ๆ 
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยแบ่ง  
การบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. งานธุรการและบริหารทั่วไป  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือหรือ
เอกสาร จัดเก็บรักษาและรวบรวมเอกสาร กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของศูนย์/
สถาบัน/สำนัก เสนอทำลายหนังสือหรือเอกสารของศูนย์/สถาบัน/สำนัก ประสาน 
การดำเนินการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน แผนงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่าย
พัสดุ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของหน่วยงาน ควบคุมพัสดุ ประสานงานด้าน
ประชาสัมพันธ์และการประชุมต่าง ๆ 

2. งานบริหารสำนักงานและลูกค้าสัมพันธ์  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
และฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์ เพ่ือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลงานในการให้บริการการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
การให้บริการดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1. งานพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
ทำหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ/Application ที่เก่ียวข้องกับ   การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ระบบ e-Learning 
ระบบ e-Testing ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
ผลการปฏิบัติงานพนักงาสายวิชาการ ระบบทะเบียนงานวิจัย ระบบทะเบียนงานบริการวิชาการ 
ระบบทะเบียนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระบบแสดงความคิดเห็นต่อ การสอนของ
อาจารย์ ระบบบันทึก มคอ. เป็นต้น 
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2. งานพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศ/Application ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน/สำนักวิชา งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน งาน
พัสดุ งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล ระบบ e-Meeting เป็นต้น  

3. งานพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี แบบสามมิติ 
ทำหน้าที่เก่ียวกับการดูแลและพัฒนาระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี แบบสามมิติ  

  4. งานศึกษาและติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทำหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย 

3) ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร   
ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1.  งานระบบเครือข่าย 
2.  งานระบบสื่อสาร 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1.  ให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสายและเครือข่ายไร้สาย ให้กับพนักงานเพื่อรองรับ

งานด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ งานวิจัย และงานอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

2.  ให้บริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายสายและเครือข่ายไร้สาย ให้กับนักศึกษาเพ่ือรองรับ
ด้านการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล งานวิจัย และด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูล 

3.  ให้บริการระบบการเรียนการสอนทางไกล การสื่อสารด้วยโทรศัพท์/Application และ
บำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งาน 

4) ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
1. งานบริการคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสำนักงาน  

ทำหน้าที่ในการให้บริการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
สำนักงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. งานบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน   
ทำหน้าที่ในการให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
 
 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 

กราฟแสดงงบประมาณที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2564 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 56,719,500 บาท 

 
 
 

หน่วย : บาท 
 

 
 

  

ยุทธศาสตรท์ี่
2, 460,000, 1%

ยุทธศาสตรท์ี ่3, 0, 0% ยุทธศาสตรท์ี ่5, 
8,900,500, 16%

ยุทธศาสตรท์ี ่8, 
47,359,000, 83%
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สรุปงบประมาณที่ใช้ไปและงบประมาณคงเหลือแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ชื่อแผนงาน  งปม. ที่ได้รับ 
โอนงบเพ่ิม/
ลดระหว่างป ี

งปม. รวม งปม. ที่ใช้ไป 
งปม. 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
งปม. 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
งปม. ใช้

ไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาองค์กรและ
บริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

460,000.00 661,500.00 1,121,500.00 1,118,692.79 2,807.21 0.25 99.75 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การปฏิรูปการเรียน
การสอนโดยใช้
รูปแบบและวิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล 

- - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยสีเขียว
แห่งความสุข 

8,900,500.00 2,253,800.00 11,154,300.00 11,156,962.87 404,059.08 3.62 96.38 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาศูนย์
การแพทย์ให้มี
ศักยภาพสูงเพื่อเป็น
เสาหลักด้านสุขภาวะ
ในพื้นท่ีภาคใต้ 

61,038,516.00 4,334,500.00 58,704,016.00 52,833,163.18 5,870,852.82 10.00 90.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 70,399,016.00 1,419,200.00 70,979,816.00 65,108,818.84 6,277,719.11 4.62 95.38 

 
  

85%

90%

95%

100%

ยทุธศาสตร ์1 ยทุธศาสตร ์5 ยทุธศาสตร ์8 ค่าเฉลี่ย

99.75
96.38

90

95.38

0.25
3.62

10

4.62

รอ้ยละ งปม. ใชไ้ป รอ้ยละ งปม. คงเหลอื
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่/งาน/กิจกรรม/โครงการ  
เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่

พัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์

ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำป ี

 
 

10 ระบบ 
 
 

ร้อยละ 100 

ดำเนินการได้
มากกว่าข้อกำหนด 

 
 

>10 ระบบ 
 
 

ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนคอมพวิเตอร์ต่อเครื่อง 
- จำนวนบุคลากรต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อเครื่อง 

 
 

8 คน/เครื่อง 
1 คน/เครื่อง 

 
 

ดำเนินการไดต้าม
ข้อกำหนด 

 
 

100% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เชิงปริมาณ 

 จำนวน Bandwidth ของจำนวนผู้ใช้บริการต่อคน 
 จำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนโทรศพัท์ต่อเครื่อง 
 จำนวนการซ่อมบำรุงครุภณัฑ/์เครือ่งมือ 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงานด้านการ

จัดการทั่วไป 
- ประมาณการ Down Time ของการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เนต็ 
- ร้อยละความสำเรจ็ของการให้บริการระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- ร้อยละความสำเรจ็ของการป้องกันการโจมตี

เครือข่ายจากภายนอก 
- ร้อยละความสำเรจ็ของการซ่อมบำรุงครุภณัฑ์ 
- ร้อยละความสำเรจ็ของการให้บริการระบบป้าย

ประชาสมัพันธ์ 

 
 

1,024 KBps. 
1 คน 

3,000 รายการ 
 

ร้อยละ 90 
 

1 ครั้ง 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 

ดำเนินการได ้
ตามข้อกำหนด 

 
 

ร้อยละ 100 
1.3 คน 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

0 ครั้ง 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์ที่/งาน/กิจกรรม/โครงการ  
เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ร้อยละความสำเรจ็การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย ์

 
ร้อยละ 90 

ดำเนินการไดต้าม
ข้อกำหนด 

 
ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
 
1. ระบบจองห้องประชุม  

 
พัฒนาแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในวันที่ 4 มกราคม 2564 ระบบสามารถจองห้องประชุม อาหารว่าง สื่อ

โสตฯ และจองท่ีจอดรถของหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งแก้ไขข้อมูล
การจอง และเรียกดูรายงานผลการจองห้องประชุมได้อีกด้วย 
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2. ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์  

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์  เริ่มใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 เป็นระบบที่ปรับมาจากระบบการจัดการงบประมาณ โดยให้ผู้ใช้งานระดับสิทธิ์เจ้าหน้าที่แผนงานของ
หน่วยงาน บันทึกข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน และท้ังนี้ระบบยังนำเข้าและส่งออกข้อมูลไปยังระบบ SAP ได ้
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3. ระบบ e-Services ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  

เพ่ิมฟังก์ชันการแจ้งเตือนการปิดงาน สำหรับ Call Center และรายงานสรุปรายละเอียดการซ่อม
บำรุงสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน 
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4. ระบบจองรถ 

ปรับปรุงระบบโดยเพ่ิมฟังก์ชันสรุปข้อมูลประเมินสถิติการใช้รถให้แก่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 
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5. ระบบบริหารจัดการค่าล่วงเวลา  

เริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2564 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยระบบทำ
การดึงข้อมูลการแสกนนิ้วเข้า - ออก มาคำนวนชั่วโมงทำงานทั้งแบบรายชั่วโมงและแบบเหมา มีฟังก์ชัน 
ผู้สังเกตการณ์ให้สามารถดูรายงานการบันทึกค่าล่วงเวลาได้ 
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6. ระบบเงินเดือน  

ปรับปรุงระบบให้สามารถแก้ไขข้อมูลกองทุนและ Export ข้อมูลการนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
แก้ไข Function Export ข้อมูลการนำส่งสรรพากร แก้ไขให้ระบบสามารถกำหนดค่าประกันสังคมแบบคงที่ได้
เท่ากันทุกคน  
 

 
7. ระบบบริหารเงินยืมทดรอง 

ปรับแก้โปรแกรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 
• เพ่ิมฟังก์ชันสำหรับการแก้ไขยอดเงินยืมของผู้ใช้งาน ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ

ใบขอยืมใบนั้น ๆ  
• เพ่ิมรายการการติดตามการอนุมัติ สำหรับสิทธิ์แต่ละสิทธิ์  
• เพ่ิมรายงานการยกเลิกใบขอยืมเงินทดรอง (คำขอที่ถูกยกเลิกโดยส่วนการเงินและบัญชี)  
• เพ่ิมปุ่ม "ยกเลิก" การขอยืมเงินทดรอง โดยส่วนการเงินและบัญชี 
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8. ระบบบริหารหลักสูตร 

ปรับปรุงระบบดังนี้ 
• นำเข้าข้อมูล curriculum mapping จากระบบ TQF เดิม  
• กำหนดสิทธิ์พิเศษกรณีต้องการสิทธิ์ที่ต้องการตรวจสอบสถานะการบันทึกทั้งสำนักวิชา 
• ให้คำปรึกษาผู้ใช้ระบบ- สิทธิ์อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และ สิทธิ์อาจารย์ผู้ประสานงาน

หลักสูตร กรณีมีการปรับข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร 
 

 
 

• เพ่ิมฟังก์ชันการคัดลอก มคอ.3 จากรายวิชาที่มีในระบบ  
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• ปรับแก้รายงานสรุป TQF6 แบบ .PDF และ MS Word  
 

 

 

 

• ปรับแก้ระบบในส่วนของรายวิชาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ 
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• เพ่ิมฟังก์ชันการติดตามการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา 

 

 
 

• ปรับแก้รายงาน SDGs จำแนกตามสำนักวิชา ระบบ TQF2 
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9. ระบบ e-Testing และ ระบบ e-Learning 

ดำเนินการปรับปรุงระบบดังนี้ 
• ศึกษาการใช้งานระบบหลังจากปิดระบบเพื่อสำรองข้อมูลและอัพเกรดเวอร์ชัน 
• นำนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้าระบบ และนำข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาที่อาจารย์แจ้งมา 
• แก้ปัญหานักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากสมัคร WU Pass ไม่สำเร็จ 
• จัดทำข้อมูลการใช้งานและรายงานการใช้งานระบบของปีการศึกษา 2563 แยกตามสำนัก

วิชาและภาคการศึกษา 
• ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบ e-Learning และให้ปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
• จัดทำรายงานรายวิชาที ่มีการใช้งานในระบบ e-Learning ประจำปีการศึกษา 2563  

โดยจำแนกเป็นสำนักวิชา 
• ศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาการนำเข้าข้อสอบ เนื่องจากอาจารย์ไม่สามารถนำเข้าข้อสอบเข้าสู่

รายวิชาได้ 
• ซัพพอร์ตการสอบปลายภาค ที่มีการจัดสอบในระบบ e-Learning และ e-Testing 
• อบรมการใช้งานระบบและ Course Site ร่วมกับผู้ช่วยอธิการฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  
• นำเข้ารายชื่อนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ e-Learning 
• ให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับ

คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างรายวิชา และการ Duplicate รายวิชาเดิมไปรายวิชาใหม่ให้กับ

อาจารย์ 
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10. ระบบแจ้งซ่อมพัสดุออนไลน์ 
ปรับแก้โปรแกรมเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีการแสดงข้อมูลการรับประกันของพัสดุที่เชื่อมต่อกับระบบ MIS 
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11. ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล  
ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ User จัดทำสรุปรายงานสถิติการใช้งานของเดือน ส.ค. 64  ก.ย.64 และ

สรุปค่าเฉลี่ยทั้งปี 
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12. ระบบบริหารจัดการพัสดุด้วยเทคโนโลยี RFID 

เพ่ิมเงื่อนไขการกรองข้อมูลเป็นช่วงเวลาเพ่ือนำข้อมูลไปอัพเดทในระบบ SAP และติดตามบริษัท
ควบคุมงานตรวจนับพัสดุ ทดสอบระบบ และทำสรุปแจ้งการแก้ไขระบบพัสดุ 
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13. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 

ปรับแก้โปรแกรมการบันทึกข้อตกลงร่วมของพนักงานสายวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานปี 2564 และพัฒนาโปรแกรมฟังก์ชันต่าง ๆ  ได้แก่  

• การคำนวณภาระงานของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ครบปี 
• การอนุมัติผลงานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 
• การติดตามการบันทึกภาระงานสำหรับหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 
• การพิจารณาให้คะแนนประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี 
• การยืนยันผลการประเมิน 
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14. ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ 
• จัดทำรายงานสรุปรายงาน ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ย้อนหลัง 3 ปี ส่ง

ให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
• จัดทำรายงานสรุปผลการแสดงความเห็นต่อการสอนอาจารย์ 2/63 แสดงหลักสูตรของ

นักศึกษา ผู้ประเมิน ส่งให้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
• ประชุมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเตรียมการและแนวทางการแก้ไประบบ

แสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
• ประชุมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ ่ายการเร ียนการสอน และ 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เรื ่อง แนวทางการแก้ไประบบแสดงความ
คิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ 
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15. ระบบบริหารจัดการค่าโทรศัพท์ 

ปรับแก้โปรแกรมให้รองรับการนำเข้าข้อมูลในระบบ MIS (SAP) และสอดคล้องกับนโยบายการคิดค่า
โทรศัพท์ตามที่ผู้ใช้งานแจ้ง 
 
 

 
 
 

 
 
 
16. ระบบพาสปอร์ตบัณฑิตคนดี 

ดำเนินการปรับปรุงระบบดังนี้ 
• เพ่ิมฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่านไลน์ให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติแต่ละระดับ 
• เพ่ิมฟังก์ชัน API สำหรับสรุปคะแนนของนักศึกษาเพ่ือให้ศูนย์บริการการศึกษานำไปใช้งาน 
• เพ่ิมฟังก์ชันแสดงผลคะแนนบัณฑิตคนดีจาก API ของส่วนกิจการนักศึกษา 
• ปรับแก้โปรแกรมหน้าแสดงเกียรติบัตร และหน้า Dashboard 
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• แก้ไขฟังก์ชันการตรวจสอบคะแนนตามปัญหาที่รับแจ้งบันทึกกิจกรรมคนดี 
• สรุปรายงานกิจกรรมในปี 2563 ตามกิจกรรมและนักศึกษา 
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17. ระบบแจ้งซ่อมออน์ไลน์ ส่วนอาคารสถานที่ 

• แก้ไขโปรแกรมโมดูลขอเบิกพัสดุ 
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18. ระบบ e-Jpas 

ปรับปรุงระบบดังนี้ 
• แก้ไขฟังก์ชันการแสดงผลระดับการประเมินประจำปี 2564 ระดับสิทธิ ์ผู ้บังคับบัญชา  

รายงานผลการประเมิน รูปแบบ PDF 
• สรุปรายงานการบันทึกประจำวันส่งให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพ่ือนำไปสรุปคะแนน

หน่วยงาน 
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19. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย/อินทราเน็ต  

พัฒนาเวอร์ชันใหม่ตามมติที่ประชุมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับ
คุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking ซ่ึงข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่
ในลำดับที่ 19) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 

• เพ่ิมฟังก์ชันการจัดการข้อมูล Popup และการแสดงผลเป็น Modal 
 

 
 

• เพิ่มฟังก์ชันการแสดงผล Research Podcast ในรูปแบบ Column Banner และปรับปรุง
ข้อมูลในส่วนของการบริการนักศึกษา 

• เพ่ิมแผนที่เวอร์ชันใหม่  
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• ปรับการแสดงผล SEO Keyword ใน Version ภาษาอังกฤษ 
• จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูล SEO, MetaTags  เว็บไซต์สำนักวิชา/วิทยาลัย และ

เว็บไซต์ศูนย์ ส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  
(รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) 

• จัดทำเว็บไซต์เทิดพระเกียรติและระบบถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จ ุฬาภรณวล ัยล ักษณ์ อ ัครราชก ุมาร ี  กรมพระศร ีสวางคว ัฒน วรข ัตต ิยราชนารี   
(https://blessingfortheroyals.wu.ac.th) 

 

 

 
 
 
20. เว็บไซต์ของหน่วยงาน/สำนักวิชา (WordPress) 

ติดตั้งเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาและปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 
• ให้คำปรึกษาการใช้งาน และแก้ไขกรณีเกิดปัญหาของเว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ 
• ติดตั้งเว็บไซต์โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ศูนย์บริการวิชาการ 
• ติดตั้งเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 8 เว็บไซต์ 
• จัดทำธีมของเว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศ 
• จัดอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 8 เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2564 เวลา 3 ชั่วโมง 
• แก้ไขปัญหาเว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนนิติการ  

ส่วนอาคารสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ สำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

• ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาการใช้งานระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ/ข้อมูลประเมิน
เว็บไซต์ 

https://blessingfortheroyals.wu.ac.th/
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• เป็นกรรมการประเมินเว็บไซต์สำนักวิชา/หน่วยงาน 
• จัดทำต้นแบบเว็บไซต์และจัดอบรมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สำนักวิชา/วิทยาลัย จำนวน 2 รุ่น รุ่น

ละ 30 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 18 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื ่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics 
Ranking) และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์ชันใหม่ 
 

 
 

 
 

21. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
ดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ดังนี้ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์ม (Smart Farm) 
• ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูลทำแผนดำเนินการ WU Smart U, Smart Mobility, 

Smart City และ Smart Environment  
• จัดทำแผนการดำเนินงาน Thasala Smart City  
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา “ท่าศาลา เมืองอัจฉริยะ” มุ่งสร้างเมืองท่าศาลาให้

ทันสมัย ปลอดภัยและมีความสุข ทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส พร้อมผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการอำเภอท่าศาลา 
เทศบาลตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาและสถานีตำรวจภูธรท่าศาลาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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22. ระบบ HRMS 

ระบบ HRMS เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และนัดประชุมครั้งแรกกับส่วน
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จากนั้นทำการ
รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานในโมดูลต่าง ๆ จำนวน 15 โมดูล ได้แก่ 

1. โมดูลบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
2. โมดูลอัตรากำลัง (Workforce Plan) 
3. โมดูลสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) 
4. โมดูลบรรจุและแต่งตั้ง (Allocation and Appointment) 
5. โมดูลทะเบียนประวัติ (Personal Administration)   
6. โมดูลเงินเดือน (Payroll)   
7. โมดูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล (Welfare & Benefits)   
8. โมดูลพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)  
9. โมดูลประเมิน (Performance Appraisal)  
10. โมดูลความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
11. โมดูลบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา (Time Attendance & Leave) 
12. โมดูลการขึ้นเงินเดือน (Increase Salary)  
13. โมดูลผลงานพนักงานสายวิชาการ (Academic Work) 
14. โมดูลบริการข้อมูลบริการตนเอง (Employee Self Service) 
15. โมดูลบริการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System) 
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ปีงบประมาณ 2564 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานจำนวน 8 โมดูลดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที ่ 30 

กันยายน 2564) 
 

ลำดับ รายการ ความ 
ก้าวหน้า 

1 โมดลูบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร 100% 
3 โมดลูอัตรากำลัง 85% 
7 โมดลูสรรหาและคดัเลือก 20% 
4 โมดลูบรรจุและแต่งตั้ง 40% 
2 โมดลูทะเบียนประวตั ิ 98% 
8 โมดลูเงินเดือน 10% 
5 โมดลูพัฒนาบุคลากร 78% 
6 โมดลูบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ระบบ MIS (SAP) 

ระบบ MIS (SAP) เริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทีมดูแลระบบมีการดำเนินการต่อเนื่อง
หลายรายการด้วยกัน เช่น 

- ติดตามงานที่อยู่นอกเหนือ TOR จำนวน 50 ข้อ 
- ประสานงานระหว่างบริษัทและ User ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในระบบ MIS 
- เตรียมข้อมูล/จัดการข้อมูล จากระบบ MIS ไปยังฐานข้อมูล MySql เพ่ือให้ระบบอื่นๆ ได้ใช้งาน

ข้อมูลโดยแก้ Code ของระบบน้อยที่สุด 
- เรียนรู้การ Config เงื่อนไขต่าง ๆ ในระบบ MIS 
- พัฒนาเว็บไซตส์ร้าง Template Vendor เจ้าหนี้พนักงาน ให้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี และศูนย์

การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถทำรายการเพ่ิมข้อมูลได้เอง 
(http://192.168.117.220/sapvendor/) 

- นำโปรแกรม Open Project มาใช้ในการ Support User  
- ตั้งค่าการใช้งาน Fiori Application  
- ทำ TOR MA ระบบ MIS 

บริหารจัดการ 
โครงสร้าง
องค์กร 

อัตรา 
กำลัง 

บันทึกเวลา 
ปฏิบัติงาน 
และการลา 
 

สรรหาและ 
คัดเลือก 

บรรจ ุ
และแต่งตั้ง 

ทะเบียนประวัติ     เงินเดือน      พัฒนาบุคลากร 
 

100%      85%  20%   40%        98% 10%    78%        80% 
 

http://192.168.117.220/sapvendor/
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- ทดสอบ/ตรวจสอบการใช้งาน Module CO ต้นทุน 
- สรุปขั้นตอนการทำงบกันเหลื่อมปี 
- ดูแลระบบเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MIS ได้แก่ ระบบการเงินนักศึกษา ระบบเบิกวัสดุ

ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลพนักงานในส่วนของสิทธิ์สวัสดิการ ระบบออกหนังสือรับรองภาษี 
ระบบ HIS ระบบแจ้งซ่อมส่วนอาคารสถานที่ และระบบแจ้งซ่อมส่วนพัสดุ 

 
 
 
 

กิจกรรมย่อย 
1. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน 
2. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (ระยะเวลา 1 ปี) 
3. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ SSL (ระยะเวลา 2 ปี) 
4. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ infiniteWP  ($647 รายปี) 
5. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ iTheme Security ($199 รายปี) 
6. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Elementor ($199 รายปี) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
7. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการประชุมออนไลน์ (Software Video 

Conference) 
8. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Duplicator Pro Gold 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

 
 
 
1.  อัตราส่วนนักศึกษาต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 7,911 คน 

จำนวนคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 890 เครื่อง  

ค่าเฉลี่ย 8 คน/เครื่อง 

2.  อัตราส่วนบุคลากรต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  

จำนวนบุคลากร (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่ไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์) 1,784 คน  

จำนวนคอมพิวเตอร์ 1,447 เครื่อง  

ค่าเฉลี่ย 1 คน/เครื่อง 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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กิจกรรมย่อย  
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 

 
  ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด งบประมาณ 23,820,000 บาท 
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 เครื่อง งบประมาณ 19,200 บาท 
3. ฮาร์ดดิสก ์ชนิด SSD 200 ชุด งบประมาณ 231,000 บาท 
4. เครื่องแสกนลายนิ้วมือ 2 เครื่อง งบประมาณ 40,000 บาท 
5. เครื่องสแกนเอกสาร 4 เครื่อง งบประมาณ 58,400 บาท 
6. วัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ DOMS 3 รายการ งบประมาณ 500,000 บาท 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 50 เครื่อง  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมติดตั้ง 2 ชุด  งบประมาณ 30,600 บาท 
9. จอภาพ (Monitor) 20 ชุด  งบประมาณ 99,800 บาท 
10. อุปกรณ ์Network Switch 2 รายการ  งบประมาณ 268,500 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข 
 
 
 
กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. จัดจ้างงานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ งบประมาณ 1,280,000 บาท 
 
 
กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล 
1. จัดซื้องานปรับปรุงแบตเตอรี่สำรองไฟระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 ระบบ งบประมาณ 

369,000 บาท 
2. จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 3 รายการ งบประมาณ 150,000 บาท 
 
 
กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ งบประมาณ 

500,000 บาท 
2. จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศพร้อมติดตั้ง 1 รายการ งบประมาณ     450,000 

บาท 
3. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Virtualize Server 1 รายการ 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 
4. จัดซื้ออุปกรณ ์SFP Module 24 ชุด งบประมาณ 110,400 บาท 
5. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 10 เครื่อง  งบประมาณ 43,000 บาท 
6. จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ  งบประมาณ 800,000 บาท 
7. จัดซื้อระบบ Network Monitoring พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ  งบประมาณ 2,200,000 บาท 
8. จัดซื้อสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลพร้อมติดตั้ง 1 ชุด  งบประมาณ 1,500,000 บาท 
9. จัดซื้อเครื่องวัดอากาศอัตโนมัติ 1 ชุด  งบประมาณ 573,000 บาท 
10. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์สำรองข้อมูล 2 ชุด  งบประมาณ 125,000 บาท 
11. จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ  งบประมาณ 425,400 บาท 
12. จัดซื้ออุปกรณ ์Access Point 50 ชุด  งบประมาณ 1,650,000 บาท 
13. จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 3 ชุด  งบประมาณ 96,000 บาท 
14. จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ 1 ชุด  งบประมาณ 220,000 บาท 
 
กิจกรรมหลัก  ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1. จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ  งบประมาณ   

300,000 บาท 
2. จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ  งบประมาณ 1,040,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก  ให้บริการระบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
1. จัดจ้างงานบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์บอร์ดฯ 1 ระบบ  งบประมาณ   

300,000 บาท 
 
กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและ
ทรัพย์สิน 
1. จัดจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 รายการ  งบประมาณ 270,000 บาท 
2. จัดจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 รายการ  งบประมาณ 500,000 บาท 
3. จัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 รายการ  งบประมาณ 85,000 บาท 
4. จัดจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 รายการ  งบประมาณ 75,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูง 

เพ่ือเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคใต้ 
 
 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

ลำดับที่ โมดูลงาน ผลการ
ดำเนินการ (%) 

1 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Room) 100  
2 งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record System) 100 
3 งานพยาบาลหน้าห้องตรวจ (OPD Nurse Station System) 100 
4 งานห้องแพทย์ (Doctor Station System) 100 
5 งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Drug Dispensing System) 100 
6 งานหอผู้ป่วยใน (Ward System) 100 
7 งานห้องปฏิบัติการทางเคมี (Laboratory System) 100 
8 งานห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา (Radiology System) 100 
9 งานเชื่อมต่อเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางเคมี (LIS) 100 
10 งานเชื่อมต่อเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา (RIS/PACs) 100 
11 งานโภชนาการ (Nutrition System)   *ใช้ Outsource    
12 งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (CSSD)  * ใช้โปรแกรมของ Vendor  
13 งานห้องผ่าตัด (Operating Room System) 100 
14 งานฝากครรภ์และห้องคลอด (Labor Delivery Room System) 100 
15 งานเวชศาสตร์ (Physiology Therapy System) 100 
16 งานวิสัญญี (Anesthetic System) 100 
17 งานทันตกรรม (Dental System)  100 
18 งานการเงินผู้ป่วย (Payment System) 100 
19 งานข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างมาตรฐาน 43+7 แฟ้ม   

* ดำเนินการเตรียมโครงสร้างข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีแผนการส่ง ในส่วนบางแฟ้ม
ต้องรอบุคลากรดำเนินงานต่อ 

 

20 งานบันทึกค่าตอบแทนแพทย์ (Doctor Fee's System) 100 
21 จัดเวรแพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์อ่ืน ๆ 100 
22 จัดการอุบัติการณ์ Incident Management 100 
23 Dashboard เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการ 100 
24 งานตรวจสุขภาพ (Check Up System) 100 
25 งานคลังยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน 100 
26 งานสร้างเสริมสุขภาพ  100 
27 งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน  100 
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ลำดับที่ โมดูลงาน ผลการ
ดำเนินการ (%) 

28 งานการเงินผู้ป่วยใน 100 
29 งานนิติเวช  *อยู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเตรียมพ้ืนที่  
30 งานสั่งยาคีโม  *ยังไม่เปิดบริการ  
31 งานระบบคิว 100 
32 งานซักรีด *งานใช้ระบบ Outsource  

งานเพ่ิม   OPD 
33 งานเชื่อมต่อ Blood Bank 100 
34 Web E Signature และ วาดรูป แนบรูป เพ่ือการรักษา 100 
35 งานเชื่อมต่อ  Smart OPD 100 
36 งานเชื่อมต่อ  EKG 100 
37 งานเชื่อมต่อ  LIS 100 

งานเพ่ิม   IPD 
38 งานเชื่อมต่อ  Smart IPD 100 
39 งานเชื่อมต่อตู้จัดยา 100 
40 งานเชื่อมต่อเครื่องจ่ายยา 100 
41 งานเชื่อมต่อต ู้จ่ายยาความเสี่ยงสูง 100 
42 งานเชื่อมต่อ OB (งานห้องคลอด) 100 
43 งานเชื่อมต่อ ICCA ( งานผู้ป่วยวิกฤต) 100 
44 งานเชื่อมต่อ ARI ( งานวิสัญญี) 100 
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 กิจกรรมในรอบป ี
 
 

เป้าหมายและผลลัพธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักการ OKRs 
 
 

Objective Key results Target Performance % 

O1  
มีระบบงาน 
ที่รวดเร็ว  
3 ระบบ 

KR1: ลดเวลาในการมอบหมาย
งานใน DOMS 0.5 วัน 

ร้อยละ 90 สามารถทำได้โดยใช้วิธีการ
โทรศัพท์/Line แจ้ง 

100 

 
KR2: รับแจ้งซ่อมและมอบหมาย
งานให้ช่างเทคนิคภายใน 5 นาที 

ร้อยละ 90 ทีม Helpdesk สามารถทำได้
ตามข้อกำหนด 

100 

 
KR3: งานเร่งด่วน Wi-Fi/
คอมพิวเตอร์ นายช่างเข้า
ให้บริการหลังรับแจ้งซ่อมภายใน 
10 นาที (ได้แก่อาคารสถาปัตย์ฯ 
และกลุ่มอาคารเรียนรวม 1, 3, 
5, 7) 

ร้อยละ 90 สามารถทำได้โดยมีโทรศัพท์สาย
ด่วน 075-673400, 081-
9587721 สำหรับอาจารย์ กลุ่ม
ไลน์และ FB Messenger 
สำหรับนักศึกษา โดยมีทีม
บริการระบบเครือข่ายให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษา 

100 

O2  
วิธีการดำเนินงาน 
ที่ประหยัด 

KR1: จัดกะการทำงานให้
สอดคล้องกับการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เวลา 08.00-18.00 น. 

ร้อยละ 90 ตารางเรียนตอนเช้ามีจำนวน
น้อย จึงใช้วิธีจ่ายค่าล่วงเวลา 1 
ชั่วโมง โดยพนักงานที่พักใกล้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนหลังเวลาเลิกงาน ให้
พนักงานที่ทำล่วงเวลาระบบ
เครือข่ายช่วยดูแลการปิดห้อง 

100 
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Objective Key results Target Performance % 

 
KR2: ลดเวลาในการรอคอยการ
รับโทรศัพท์โดยใช้ Application 
UniXcape 

ร้อยละ 90 สามารถทำได้ตามข้อกำหนด 90 

 
KR3: ลดระยะเวลารอคอย 
การอนุมัติเอกสารขอซื้อ/จ้าง/ 
e-Payment ภายใน 3 วัน 
ทำการ 

ร้อยละ 90 สามารถทำได้ตามข้อกำหนด 100 

O3  
การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
ระเบียบ/
ประกาศ 100% 

KR1: จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม
ให้พนักงานศทท.มีความรู้/เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ/ประกาศ 2 
หลักสูตร 

ร้อยละ 90 

ได้จัดทำในวาระประชุม
ประจำเดือนเกี่ยวกับประกาศ
ที่มาจากทมอ. ส่วนเอกสารที่มา
จากส่วนพัสดุ จะส่งให้โดยตรง
กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อ/จ้าง และทำ TOR 

100 

 KR2: จำนวนพนักงานที่มี
ความรู้/ชำนาญในระเบียบ
การเงิน พัสดุ และบุคคล จำนวน 
3 คน และจำนวนเอกสารที่ถูกตี
กลับเนื่องจากผิดระเบียบ=0 

ร้อยละ 100 
ไม่มีเอกสารถูกตีกลับจากส่วน
พัสดุและส่วนการเงินและบัญชีฯ 

100 

O4  
Service 
Excellent 

KR1: อัตราการตอบกลับลูกค้า 
ใน FB Messenger จาก  
60 นาที->40 นาท-ี>20 นาที 

ร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ย 28.8 นาที - 

 KR2: ความพึงพอใจในการ 
ซ่อมบำรุงร้อยละ 90 
ฝ่ายบริการระบบเครือข่าย 
และสื่อสาร 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 90 
ความพึงพอใจในการซ่อมบำรุง 
> ร้อยละ 90 

100 
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Objective Key results Target Performance % 

 
KR3: การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำเร็จพร้อมใช้งาน
ตามแผนที่กำหนดไว้ 

ร้อยละ 100 

ต้องขยายเวลาการพัฒนาโมดูล
ค่าล่วงเวลาตามประกาศฉบับ
ใหม่ เนื่องจากงานซ้อนกับการ
ตอบคำถามการใช้ระบบ DOMS 

100 

 
KR4: เวลาเฉลี่ยในการปิดงาน
ซ่อมบำรุง 1.5 ช.ม. 

ร้อยละ 90 

งานเร่งด่วนสามารถปิดงานซ่อม
ได้ตามข้อกำหนด ยกเว้นงานที่
รอสั่งซื้ออะไหล่/งานที่ต้องนัด
เวลาเข้าพ้ืนที่ 

90 

 KR5: คู่มือการปฏิบัติงานคนละ 
1 เล่ม 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
N/A 

O5  
พนักงานมี
ความสุขในการ
ทำงาน 90% 

KR1: ทำงานสำเร็จตาม Job 
Agree 100% 

ร้อยละ 90 ประเมินเดือนกันยายน 2564 N/A 

 KR2: จำนวนพนักงานที่มา
ทำงานสาย/ออกก่อนเวลา =0 

ร้อยละ 90 ประเมินเดือนกันยายน 2564 N/A 

 KR3: จัดกิจกรรมสัมพันธ์/
นันทนาการ/ออกกำลังกายอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 90 
ทำกิจกรรมในการประชุม
ประจำเดือนของศทท. 

100 

O6  
การปรับเปลี่ยน 
Mindset 

KR1: มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด
การทำงานอย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง เพื่อเสริมพลังการทำงาน
เป็นทีม 

ร้อยละ 90 
ทำกิจกรรมในการประชุม
ประจำเดือนของศทท. 

100 
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การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจทิัล 
 
 

1. การจัดอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกล (Telemedicine) เพื่อการจัดการเรียน 
การสอนและการประชุม ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน และการประชุม สามารถใช้
งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น Video Conference, คอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Tablet และ Smart 
Phone โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 

รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์ 

รุ่นที่ 2 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง e-Testing 3 อาคาร
คอมพิวเตอร์ 

มีเนื้อหาการอบรมดังนี้ 
- นำเสนอภาพรวมของระบบ Telemedicine 
- การประชุมด้วยคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้แก่ การแชร์ข้อมูล 

การจัดการผู้เข้าร่วมประชุม การส่งข้อความ การปรับรูปแบบการแสดงวิดีโอ โหมดการอบรม 
และการดูการแชร์ข้อมูลย้อนหลัง 

- ฟังก์ชั่นสำหรับผู้ใช้งานบนมือถือ ได้แก่ การติดตั้งและการเข้าร่วมการประชุม การดูการแชร์
ข้อมูลย้อนหลัง 

- การจัดการและควบคุมห้องประชุม 
- การจองกำหนดการประชุมและส่งจดหมายเชิญ (e-Mail) 
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2. การจัด Workshop ประสบการณ์ที่สั่งสม บ่มเพาะเป็นองค์ความรู้ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคประกอบด้วย วิศวกร และ
นายช่างเทคนิคของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 23 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให้สามารถสกัดและกลั่นกรององค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ทำงานที่บุคลากรปฏิบัติหนา้ที่
ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งการ
บริการด้าน Software และระบบสารสนเทศ ให้สามารถนำมาเป็นข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น
และนำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถทำงานทดแทนกันได้ ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานและสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเห็นความสำคัญและคุณค่าในตัวตนเอง ซึ่งการจัด Workshop ได้กำหนดจัด
ขึ้น 3 ครั้ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คุยกับเจ้าหน้าที่เทคนิค CDT”  

การจัด Workshop ครั้งที่ 1 หัวข้อ “คุยกับเจ้าหน้าที่เทคนิค CDT” นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ 

1) นางชูใจ  ช่วยชู 
2) นายชัชพล  ยิ่งดำนุ่น 
3) นางสาวนัจนันท์  หวายนำ 
4) นางสาวสุมาลี  สุโขพล 
5) นางอัมพร  รัตนวิจิตร 
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3. ให ้ความร ู ้ ในการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพแก ่น ักศ ึกษาจากสถาบันการศึกษาในจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรับเป็นนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และเม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 
2563 ได้นำนักศึกษาฝึกงานเข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม            
โมคลาน อาคารบริหาร โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน จาก 2 สถาบันการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 22 ตุลาคม 2563 ได้แก ่
1.นายจิรวัฒน์ ฉิมลี 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม 2563 ได้แก่ 
1. นายพัชรพล ธรรมมิกะกูล 
2. นายภวินธ์ ดำศร ี
3. นายอมรศักดิ์ ทองตะลุง 
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4. ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  งานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และงานระบบงบประมาณ MIS ให้แก่นักศึกษารายวิชา ITD62-251 การศึกษาองค์กร 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 20 คน เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2563 โดยมีอาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้
ประสานงานในการนำนักศึกษามาศึกษาดูงาน และมีนายชัยรัตน์ กาญจนอารี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล และนางนวพร  ไชยเสน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล และทีมงานจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยาย 
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5. จัดการอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ในระดับ Network Admin 

ของระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ
การใช้งานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม อาคารคอมพิวเตอร์ และห้อง Data Center ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ สำหรับการขยายตัวและการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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 6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเขียนแผนการสอน และ Formative assessment ให้แก่คณาจารย์ที่
สนใจ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารสห
กิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้กรุณามาให้คำแนะนำเกี ่ยวกับ formative 
assessment และเน้นย้ำความสำคัญของ course syllabus และ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. นางสาว
สุภาพร  ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้
ช่วง workshop การบันทึกข้อมูลในระบบ TQF  
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 7. จัดการอบรม Workshop การใช้งานระบบ e-Learning ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้แก่
คณาจารย์ที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยมี นางสาวภัทรา
นิษฐ์  โยธินวัฒนบำรุง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร และมี
คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน 
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 8. จัดการอบรมระบบ SAP โมดูลงบประมาณ หัวข้อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายงาน
งบประมาณ ร่วมกับ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบในการทำแผนงบประมาณของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สำนักวิชา ศูนย์/ สถาบัน หน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ นานาชาติ 
เป็นต้น เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ของแต่ละหน่วยงานได้ การจัดการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมวิทยากรดังนี้ 

1) นางสาวจุฬาพร  พันธ์กำเหนิด ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
2) นางสาวชฎารัตน์ แสงนิล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) นางสาวนฤมล สุทธิ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
4) นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
5) นายนฤนาท  ฉิมเรศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
6) นายชิณปกร พุทธสุขขา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน 
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9. นายอภิชาติ  รักชอบ นายช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 - ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
 - กระบวนการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ถูกวิธี 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทางโรงเรียนชุมชนใหม่ โดย นายไฟซอล  ยีโกบ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเพ่ิม
ทักษะและความรู้แก่นักเรียนอีกด้วย 
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10. ให ้ความร ู ้ ในการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพแก่นักศ ึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรับเป็นนักศึกษาฝึกงานในฝ่ายต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 
2564 ได้นำนักศึกษาฝึกงานเข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีก่อนวาระบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม            
เขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  
ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 5 มีนาคม 2564  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน ได้แก่  
1) นางสาวภัทรวดี ทองจำเนียร  
2) นางสาวภิญญดา จุฬากาญจน์ 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) นางสาวคณิศร แปลกสันเทียะ  
นางสาวอมรรัตน์ อาการส 
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 11. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบ e-Learning ให้แก่อาจารย์ที ่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบออนไลน์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมี นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบำรุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ซึ่งการอบรมในครั้ง
นี้เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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12. นายไพศาล  พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื ่อสาร   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการระบบห้องเรียนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.จินตนีย์  รู้ซื่อ อาจารย์ประจำสำนัก
วิชาการจัดการร่วมเป็นวิทยากร จัดขึ้นโดย ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหัวข้อการอบรม
ดังนี้ 

1.1 การใช้งาน Zoom Meeting สำหรับจัดการเรียนการสอน 
1.2 การเข้าห้อง Zoom สำหรับอาจารย์ 

  1.3 การบันทึกการสอนและการดึงข้อมูล 
1.4 การดูรายงานสำหรับการเข้าชั้นเรียน 

 
 

 

 

 
 
  



 81 

 13. นายไพศาล  พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื ่อสาร   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้งาน Cisco Webex เพ่ือการเรียนการสอนและ
การประชุมออนไลน์ ให้แก่ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 15 และวันที่ 16 มิถุนายน 2564 การอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 14. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-Learning ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยมีนางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง 
จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนางสาวลักษิกา เรืองสังข์ จากสำนักพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากร 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 
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 15. นายไพศาล  พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและสื ่อสาร   ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting กับ
เทคโนโลยีการสลับภาพและเสียง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาและการสาธารณสุขแบบ
ทางไกล ซึ ่งจัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 22 
กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. 
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16. ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นางสาว  
ณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม 
Word และ Excel ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยมี
นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 กว่าคน 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม Word และ Excel ให้แก่นักศึกษา จัดขึ้นโดย สำนักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ด้านเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น และสำคัญสำหรับ
นักศึกษาในยุคนี้โดยทักษะ ด้านเทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ ถือเป็นหนึ่งทักษะในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็น
กระแสในการปรับตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal)  
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17. จัดการอบรม โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน ให้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลสู ่ภายนอกเพื ่อสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีแก่มหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร/4 รุ ่น ระหว่างวันที ่ 21 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

1) หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยี
ดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่  

 รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.  
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.  

2) หลักสูตรการใช้งาน Elementor วันพฤหัสบดีที ่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 
16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์  

3) หลักสูตรการจัดการเว็บไซต์ 2 ภาษา วันพุธที ่ 4 สิงหาคม เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 2 อาคารคอมพิวเตอร์  

การจัดอบรมทุกหลักสูตรได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา "การใส่  Meta Tags  keywords  ลงใน
ส่วนหัวของเอกสาร HTML และการใส่คำอธิบายรูปภาพบนเว็บไซต์  Alt  Tag" ตามเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินตัวชี้วัดเว็บไซต์หน่วยงาน  สำนักวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกหน่วยงานของคณะกรรมการ
ประเมินเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย 
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18. นางสาวณิรดา เพ็ชรคงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ศูนย์

เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Show & Share 
Best Practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เมื ่อวันพุธที ่ 25 สิงหาคม 2564 จัดโดย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม
ประมาณ 40 คน 

กิจกรรม Show & Share Best Practice การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นโดยมี
ว ัตถุประสงค์เพื ่อเป็นการยกระดับและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรมี
กำหนดจัดกิจกรรม Show & Share Best Practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ให้กับบุคลากรที่สนใจผ่านระบบการประชุมออนไลน์: Zoom Cloud 
Meetings ซึ ่งได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมครั้งนี้ และมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 2 ท่าน ได้แก่ 
นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางรัตนากร  บุญกลาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

  



 87 

19. ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “วิกฤติ COVID-19 ชีวิตการทำงานเปลี่ยน : 
EP#1 เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องไปกักตัว” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. 
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งจัดโดย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย
วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วย นายไพศาล  พุมดวง หัวหน้างานระบบเครือข่ายไร้สายและ
สื่อสาร  นายวิชชุกร  ด่านเดชา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ นายวิศิษฏ์   เรืองพรหม 
วิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร มีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้  

1) บริการของ Google Workspace for Education และ Microsoft 365 นำเสนอโดย 
นายวิชชุกร ด่านเดชา 

2) การใช ้งาน Application UniXcape Communicator ซึ ่งเป ็นระบบที ่ ใช ้โทรศ ัพท์    
สมาร์ทโฟนในการติดต่อประสานงานได้เสมือนเป็นเลขหมายภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ได้ทุกท่ี ไม่มีค่าใช้จ่าย นำเสนอโดย นายไพศาล พุมดวง 

3) การให้บริการ Forti Client VPN สำหรับใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
นำเสนอโดย นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม 
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 20. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันและลดความสูญเสียต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรีดา  สันสาคร หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน 
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การดำเนินงาน Smart University 
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ความก้าวหน้าของ Smart University แต่ละด้าน 
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 1. จัดกิจกรรมกระตุ ้นการใช้งาน WU App ระหว่างวันที ่ 21-23 ธันวาคม 2563 เพื ่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มีการใช้งาน WU App อย่างแพร่หลาย เพื่อขับเคลื่อนสู่ 
Smart Hospital และสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับ New Normal อีกทั้งเป็นการ
เตรียมเชื่อมต่อ Digital Healthcare ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย  
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 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน WU App ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในงาน 
วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรง
อาหารอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมบูธจัดกิจกรรมของ WU App ด้วย 
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน WU App ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรม
กินปูม ้า ว ันพฤหัสบดีท ี ่  8 เมษายน 2564 ในช ่วงเวลา 16.30 – 20.00 น. ณ Bota Market อุทยาน
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน WU App จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้งานและทำการประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มีการใช้งาน WU App อย่างแพร่หลาย รองรับการขับเคลื ่อนสู่
มหาวิทยาลัยอัจริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ที่สอดคล้องกับ New Normal อีกท้ังเป็นการเตรียมเชื่อมต่อ Digital 
Healthcare ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื ่อขับเคลื ่อนสู ่ Smart Hospital และสร้าง
ดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร 
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 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา “ท่าศาลา เมืองอัจฉริยะ” มุ่งสร้างเมืองท่าศาลาให้
ทันสมัย ปลอดภัยและมีความสุข เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง 
อาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
Zoom ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดต่อโรคโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา “ท่าศาลา 
เมืองอัจฉริยะ” (Thasala Smart City) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ   นายอำเภอ 
ท่าศาลา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเป้าหมายและทิศทางในการขับเคลื่อนไปสู่เมืองอัจฉริยะจากตัวแทน
หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

 

 

https://i0.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337232.jpg?fit=1108%2C1478&ssl=1
https://i0.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337232.jpg?fit=1108%2C1478&ssl=1
https://i1.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337228.jpg?fit=1478%2C1108&ssl=1
https://i1.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337228.jpg?fit=1478%2C1108&ssl=1
https://i1.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337228.jpg?fit=1478%2C1108&ssl=1
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การดำเนินงานและประสานงานด้านอื่น ๆ 
 
 

1. การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แทนคอมพิวเตอร์ที่อายุเกิน 7 ปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 300 ชุด 
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2. การจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีเน็กซ์เจนเนอเรชั่น ให้แก่
นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ที่จะช่วย
พัฒนาความรู ้ด ้านไอทีระดับสูงผ่านคอร์สและการฝึกอบรมที ่นำไปใช้ในชีว ิตการทำงานได้จริง   โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และ นายอาเบล เติ้ง (Mr. Abel 
Deng)  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว  ท่ามกลางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงอาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว หัวเว่ยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และจัดหาทรัพยากร การ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอซีทีที่ยาวนานกว่าสอง
ทศวรรษของหัวเว่ย โดยสิ ่งที ่น ักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ร ับเป็นการเรียนรู ้ผ ่านการสาธิต
สถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะนำมาซึ่งทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ผ่านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในโครงการหัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านดิจิทัล นักศึกษาที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีหลักของหัวเว่ยสอง
โครงการ คือ การแข่งขัน Huawei ICT Competition และงาน Huawei Job Fair ซึ ่งพื ้นฐานของความ
ร่วมมือนี้มาจากความมุ่งมั่นระยะยาวของหัวเว่ยในการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านไอซีที
อย่างลึกซึ้ง 
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 3. ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นคำมั่น 
สัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับ 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน-หน่วย-สำนักงาน ผู้จัดการ และผู้กำกับ
ดูแล จำนวน 62 คน จาก 47 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564          
ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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4. จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น ซึ่งโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยใช้งานเกิน 5 ปี แต่ยังมี
สภาพที่ดี มีความเร็วที่เหมาะสม และสามารถใช้สำหรับงานทั่วไปได้เป็นอย่างดีให้แก่โรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจะมีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์มาที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จากการจัดทำโครงการที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินการปรากฏว่า
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ต้องการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ 2 ครั้งในรอบไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 

 4.1 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์  สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.เปรมฤดี 
นุ่นสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ จำนวน 20 เครื่อง และโรงเรียนทุ่งชน 
จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 30 เครื่อง  
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 4.2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และพ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและประชาสังคม ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ภา ยใต้
โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  ให้แก่
โรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 หน่วยงาน จำนวน  70  เครื่อง โดยมี
ผู้บริหารของหน่วยงานดังกล่าวร่วมกันรับมอบ บริเวณโถงกลาง อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  

 โรงเรียนและหน่วยงานราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้ารับมอบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมานุกูล  โรงเรียนบ้านควนตม โรงเรียนบ้านห้วยปริก โรงเรียนบ้านควนรุย โรงเรียน
วัดยางงาม โรงเรียนวัดวังหงส์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมนียะฮ์มูลนิธิ โรงเรียน 
บ้านโรงเหล็ก โรงเรียนบ้านสวนอาย โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดยางค้อม โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โรงพยาบาลนบพิตำ 
และนายปรีชา เลิศล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.หัวตะพาน เป็นต้น 

 

 

 

  



 102 

 5. เข้าร่วมกิจกรรม อธิการบดีพบปะประชาคมแต่ละหน่วยงาน และรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ได้รับฟังแนวทางการบริหารงานและ
เป้าหมายการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับโลก จากการจัดอันดับของสถาบนัที่
น่าเชื่อถือหลาย ๆ สถาบัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัย ในการนี้มีบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน 
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 6. เนื่องในเทศกาลปีใหม่ในเดือนมกราคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ได้มาเยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรภาย ในศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้จัดเตรียม  
ของที่ระลึกไว้ร่วมส่งความสุขและความปรารถนาดีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่นกัน ซึ่งกิจกรรมส่งความสุขและ
สวัสดีปีใหม่นี้ ได้กระทำเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
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 7. จัดพิธีทำบุญปีใหม่ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล 
แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานของหน่วยงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพ่ือเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณ
พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งตลอดปีที่ผ่านมา 
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8. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด พร้อมระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการเป็นสนามสอบ 
ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-8 
เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อย พร้อมสำหรับการสอบ 
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9. ให้บริการระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด สำหรับการเป็นสนามสอบ ใน
การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 
2564 
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 10. จัดซุ้มอาหารเข้าร่วมการจัดกิจกรรม “วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงอาหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
สืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนรายรอบ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นมรดกล้ำค่าของไทยเพื่อให้คงอยู่คู่คนไทย
ตลอดไป  
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 11. ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ อาคาร R2 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ซึ่งเป็นสถานที่พักสำหรับกักตัวบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

 

 

 12. สำรวจพื้นที่และติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LAN/WiFi) และระบบโทรศัพท์ รองรับการ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
สำหรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
รองรับการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง 
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 13. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารวิชาการ 9 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 
(Wireless Access Point) มาตรฐาน WiFi 5 ซึ ่งครอบคลุมทั ้งคลื ่นความถี ่ 2.4 GHz และ 5 GHz รวมทั้ง
รองรับ SSID WU WiFi, WU WiFi (802.1x), eduroam และ Guest WU เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564  

   

 
 

 

https://i2.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337230.jpg?fit=1478%2C1108&ssl=1
https://i2.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/S__12337230.jpg?fit=1478%2C1108&ssl=1
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 14. ให้บริการดูแลระบบสัญญาณการถ่ายทอดออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ในการจัดงานสร้างสุข
นครศรีธรรมราช ขับเคลื ่อน “นครศรีฯ อยู ่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี ่ยนแปลง (New Normal) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การปกครองท้องถิ ่น จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ 
Zoom  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โดย นายไพศาล  พุมดวง นายช่างเทคนิค ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงานฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื ่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
ผู้รับผิดชอบการควบคุมระบบ และงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “นครศรีฯ อยู่ดี มีสุข ในวิถี New normal” ณ 
ห้องประชุมช ั ้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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 15. ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำการ
ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ณ อาคาร R2 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เพ่ิมเติมทางด้านซ้ายของอาคาร เพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานจำนวน 32 ห้อง (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งไปแล้ว
ที่ด้านขวาของอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน 45 หอ้ง) ทำให้สามารถรองรับการใช้งาน WiFi จำนวนทั้งสิ้น 
77 ห้อง ครอบคลุมทั้งอาคาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  

 

 
 

16. ให้บริการระบบการจัดประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในงานสร้างสุข
ภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยมีทีมงานฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (นายไพศาล พุมด
วง นายสาธิต ขวัญชุม  นายทินกร ปิยะพันธ์ นายสุริยะ เมืองสุวรรณ และนายกรีฑา พลขันธ์) รับผิดชอบดแูล
และควบคุมระบบการจัดประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จัดงาน
สร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 12 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี 
New Normal” โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หัวหน้าโครงการสานงานเสริมพลังก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ภาคใต้แห่งความสุขใน
วิถี New Normal ร่วมต้อนรับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 
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1,000 คน เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 
17. การขายทอดตลาดครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด  ศูนย์เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลร ่วมกับส่วนพัสดุ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามสภาพเศษซาก) 
ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการประมูลในการขายทอดตลาด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ ที่หมดอายุการใช้งาน และที่ปรับเปลี่ยนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานสำนักงาน รวมทั้งใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มารวบรวมโดยมีส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลั ยลักษณ์ เป็นผู ้ดำเนินการขาย
ทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ ประมาณ 3-4 ครั้ง/ป ี
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