
1

ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ภารกิจหลัก
• สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
• จัดการและบริการการใชครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ ระบบ

เครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
• วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือขายของ

มหาวิทยาลัย

• ใหบริการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผูอํานวยการศูนย

ผชวยผอํานวยการ

โครงสรางการบริหาร ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

(หัวหนาฝาย)

งานระบบเครือขาย

ฝายสารสนเทศ

(หัวหนาฝาย)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝายบริหาร

(หัวหนาฝาย)

งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน

ฝายวิชาการ

(หัวหนาฝาย)

งานวิชาการ

ผูชวยผูอานวยการ

งานระบบคอมพิวเตอร งานพัฒนาระบบเว็บไซต
งานประกันคุณภาพ
และควบคุมภายใน

งานเลขานุการและ
ธุรการ

งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ผูชวย

สอน)

งานระบบ
โสตทัศนูปกรณ

บุคลากรศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบันศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบคุลากรทั้งส้ิน จํานวน  53  คน   จําแนกสัดสวนตามตําแหนงงาน ไดดังนี้ 
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ผู อํานวยการ ผูชวยผู อํานวยการ วิศวกร เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร ชางเทคนิค เจาหนาที่บริหาร พนักงานธุรการ
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คณะกรรมการบริหารงานท่ีเก่ียวของ
1. คณะกรรมการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คณะกรรมการพัฒนางานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ
2.1  ประเภทผูแทนสํานักวิชาและหนวยงานสนับสนุนการศึกษา
2.2  ประเภทผูแทนสํานักงานบริหารกลาง และหนวยงานอิสระ

3. คณะทํางาน พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550

4. คณะกรรมการคุณภาพของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะกรรมการ 5ส ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

7. คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. คณะทํางานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ

1.  คณะกรรมการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

องคประกอบ
1.  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
2.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน  3 ทานู ุ ุ
3.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ทาน
4.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการ
5.  ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ี
1   กําหนดแผนงานของศนยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย1.  กาหนดแผนงานของศูนยใหสอดคลองกบนโยบายและแผนพฒนามหาวทยาลย
2.  กําหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย
3.  กําหนดแนวทางการประสานงานระหวางศูนยกับหนวยงานภายในและภายนอก
4.  พิจารณาออกขอกําหนดและประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของศูนย
5.  ใหคําปรึกษาตอประธานกรรมการประจําศูนย
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2. คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ

องคประกอบ
1.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน
2.  ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรองประธานู ู ู
3.  หัวหนาฝายงานในศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ
4.  ผูแทนจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
5.  นางสาวดนิตา  อินตะมูล เปนกรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี
ใหขอเสนอแนะปญหาและแนวทางการแกปญหา เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการและระบบ

ิ ั ั โ โ ี โ ั ป   ิ โ โ ีบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ ของศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. คณะทํางาน พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550

องคประกอบ
1.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนที่ปรึกษา

   ํ  ิ โ โ ี ป ป2. ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน
3.  ผูแทนจากทุกฝายงานภายในศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคณะทํางาน
4. นางสาวจีรภา  ดาเตจะ เปนคณะทํางานและเลขานุการ

หนาท่ี
1.  ประชาสัมพันธ พ.ร.บ. ฯ ใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ
2  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติดานเทคนิคแบะแนวทางการปฏิบัติตาม พ ร บ ฯ 2. กาหนดขนตอนการปฏบตดานเทคนคแบะแนวทางการปฏบตตาม พ.ร.บ.ฯ 
3.  ดําเนินการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร/ขอมูลของผูใชบริการตามที่ พ.ร.บ.กําหนด
4.  สนับสนุนและดําเนินการตามที่ พ.ร.บ. กําหนดไว

หมายเหต ุ:  แตงตั้งเปนการภายใน  เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงานกอนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
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4. คณะทํางานประกันคุณภาพของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคประกอบ
1.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน
2. ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรองประธาน

 ฝ ใ  ิ โ โ ี ป

หนาที่
  1. พัฒนาระบบและจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย

2. พัฒนาระบบและจัดทํารายงานการควบคุมภายในของศูนย
3. กําหนดแผนและมาตรการการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของศูนย

้

3.  ผูแทนจากทุกฝายงานภายในศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ
4. นางสาวดนิตา  อินตะมูล เปนกรรมการและเลขานุการ

4. พัฒนาตัวชี้วัดผลงานและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย
5. ติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิในงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยง และระบบ

ควบคุมภายในของศูนย
6. ตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายใน
7. สรางความรวมมือกับบุคลากรของศูนยในการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  บริหารความเสี่ยง  

และระบบควบคุมภายใน

5.  คณะกรรมการ 5ส ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

องคประกอบ
1.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนที่ปรึกษา
2. ผชวยผอํานวยการศนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน2. ผูชวยผูอานวยการศูนยบรการเทคโนโลยสารสนเทศ เปนประธาน
3.  ผูแทนจากทุกฝายงานภายในศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ
4. นางสาววรรณภา   เนตรสุวรรณ เปนกรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี
1.  ดําเนินกิจกรรม 5ส ใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
2   ใหคําแนะนําการดําเนินกิจกรรม 5ส แกฝายงานภายในศนย2.  ใหคาแนะนาการดาเนนกจกรรม 5ส แกฝายงานภายในศูนย
3.  สนับสนุนใหเกิดการดําเนินกิจกรรม 5ส ภายในศูนย
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6.   คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

องคประกอบ
1.  รองอธิการบดี (CIO) เปนที่ปรึกษา
2.  ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน
3.  ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรองประธาน
4. หัวหนาสวนประชาสัมพันธและเจาหนาที่ประชาสัมพันธ เปนกรรมการ
5. เจาหนาที่ฝายพัฒนาเว็บไซต ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการและเลขานุการ
6. คณะทํางาน ฝายภาษาไทย
7. คณะทํางาน ฝายภาษาอังกฤษ
8. คณะทํางาน ฝายผูประสานงานดานขอมูล
9. คณะทํางาน ฝายงานดานเทคนิค

หนาที่
บริหารจัดการ  และวางแผนการจัดทําเว็บไซตภาษาไทย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ใหเปนรูปแบบสากล
และทันสมัย

7. คณะทํางานยกรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

องคประกอบ
1.  รองอธกิารบดี รองศาสตราจารย นรีวรรณ  จินตกานนท (CIO) เปนประธาน
2.  รองอธกิารบดี รองศาสตราจารย น.อ. ยุทธนา  ตระหงาน   เปนรองประธาน
3  ผทรงคณวฒิภายนอกมหาวิทยาลยั เปนคณะทาํงาน จาํนวน 3 ทาน3. ผูทรงคุณวุฒภายนอกมหาวทยาลย เปนคณะทางาน จานวน 3 ทาน
4.  คณบดสีาํนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคณะทาํงาน
5. ผูอาํนวยการศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา  เปนคณะทํางาน
6. หวัหนาสวนนโยบายและแผน เปนคณะทาํงาน 
7.  ผูอํานวยการศูนยบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคณะทํางานและเลขานุการ
8.  ผูชวยผูอาํนวยการ และเจาหนาที่บริหารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคณะทาํงานผูชวยเลขานุการ

หนาที่
      จัดทาํรางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่ใหมหาวิทยาลัยไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การพัฒนาสือ่การสอน และระบบบรหิารงาน เพือ่เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี แผนแมบทที่จัดทาํขึ้น ใหแบงเปนระยะของการดาํเนินการตามความ
เหมาะสม
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8. คณะทํางานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 
3 มิติ

องคประกอบ
1.  รองอธิการบดี (นางพรทิพย  ภูติโยธิน)                เปน  ประธาน
2. รองอธิการบดี (รศ.น.อ.ยทธนา   ตระหงาน) เปน รองประธาน2. รองอธการบด (รศ.น.อ.ยุทธนา   ตระหงาน) เปน รองประธาน
3.  หัวหนาสวนนโยบายและแผน         เปน  คณะทํางาน
4. หัวหนาสวนการเงินและบัญชี         เปน  คณะทํางาน
5. หัวหนาสวนพัสดุ                    เปน  คณะทํางาน
7. เจาหนาที่วิเคราะหระบบฯ จํานวน 2 คน        เปน  คณะทํางาน
8. ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ    เปน  คณะทํางานและเลขานุการ
9. น.ส.นริศรา   ยอดบุรี        เปน  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1.  เสนอแนะใหขอคิดเห็นในการพัฒนาระบบฯ ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานสําคัญที่ไดพัฒนาไวแลว
2. ประสานงานระหวางหนวยงานภายในและผูพัฒนาระบบฯ
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับความตองการของผูใชงาน ใหเกิดความสะดวกและคลองตัวใน
การปฏิบัติงาน

ส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุนภารกิจในดานตางๆ 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเฉพาะทาง 
ประกอบดวย

•   หองปฏิบัติการ Database System   
A l i

้

Analysis
•   หองปฏิบัติการ Network
•   หองปฏิบัติการ Multimedia

ปการศึกษา 2551 มีจํานวนคอมพิวเตอร 110 เครื่อง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพื้นฐาน ประกอบดวย
•  หองปฏิบัติการ 60     ท่ีนั่ง จํานวน  5  หอง
•  หองปฏิบัติการ 100   ท่ีนั่ง จํานวน 2  หอง
•  หองปฏิบัติการ 120   ท่ีนั่ง จํานวน 2  หอง

ปการศึกษา 2551 มีจํานวนคอมพิวเตอร 783 เครื่อง

ระบบ E-Learning
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ระบบ Virtual Classroom

ระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล
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ครุภัณฑและอปุกรณคอมพิวเตอร/โสตทัศนูปกรณ ประกอบการเรียนการสอน

ครุภัณฑและอปุกรณคอมพิวเตอร/โสตทัศนูปกรณ สําหรับงานกิจกรรม
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สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง และการ
สืบคนขอมูล  จัดสรรไว ณ  

•   ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา ู

•  หองปฏิบัติการทางภาษา 

•  หองพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ

•  หอพักนักศึกษาทุกอาคารในมหาวิทยาลัย  

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

สัดสวนจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอจํานวนนักศึกษา เทากบั  1 :  10 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
    พนักงานสายวิชาการ 1 คน : 1 เคร่ือง      พนกงานสายวชาการ 1 คน : 1 เครอง  
    พนักงานสายปฏิบัติการ 2 คน : 1 เคร่ือง

    ปการศึกษา 2551 มีจํานวนคอมพิวเตอร 730 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร

เคร่ืองสแกนเนอรเครองสแกนเนอร

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ระบบเครือขายแบบมีสาย 

ระบบเครือขายแบบไรสาย 

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice Over IP) จํานวน 4 คูสาย

บริการอินเตอรเน็ตแบบมีสาย (Wire Internet) 

ครอบคลุม 2 กลุมอาคาร จํานวน 27 อาคาร ดังนี้
1.  กลุมอาคารเพื่อการศึกษา จํานวน 18  อาคาร
2.  กลุมอาคารท่ีพักอาศัย จํานวน 14  อาคาร
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การเชื่อมโยงเครือขายแบบมีสายภายในมหาวิทยาลัย

บริการอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless Internet) 
มีจํานวน Access Point 141 จุด 

อาคารเรียนและบริการการศึกษา จํานวน  54 จุด

อาคารบานพักบุคลากร จํานวน 11 จุด
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อาคารหอพักนักศึกษา  จํานวน  72   จุด

อาคารวนาศรม    จํานวน   4    จุด 
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ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice Over IP)  

          ใหบริการจํานวน 4 คูสายเพื่อลดคาใชจาย และเปนการบริหารจัดการระบบเครือขาย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

หนวยประสานงาน ฯ 
กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง
(เชียงราย)

Internet

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการการศึกษา  
     ระบบสารสนเทศสําหรับงานพัฒนานักศึกษา
     ระบบบุคลากร
ระบบสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
ระบบสารบรรณออนไลน
ระบบขอใชบริการของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน

 ไ   ี่ระบบจองรถยนตออนไลน  (ของสวนอาคารสถานที)
ระบบแจงซอมบํารุง (ของสวนอาคารสถานที่)
ระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขาย Internet 
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ระบบสารสนเทศสําหรับงานบริการการศึกษา  

ระบบสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
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ระบบสารบรรณออนไลน

ระบบขอใชบริการของศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน
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ระบบจองรถยนตออนไลน

ระบบแจงซอมบํารุง (ของสวนอาคารสถานที่)
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ระบบจัดการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรผานเครือขาย Internet

การใหบริการวิชาการ

การใหบริการจัดอบรมแกบุคคลภายนอก
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การใหบริการจัดอบรมแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย

สถิติการใหบริการ  (เดือน มิ.ย. 2551 – พ.ค. 2552)
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ
รายการขอใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวนแบบฟอรม

สําหรับการเรียนการสอนนอกตารางเรยีน 885

สําหรับประชุม 577

สําหรับกิจกรรม 333

จํานวนรวม 1,795

และ ใหบริการสําหรับการเรียนการสอนในตารางเรียน จํานวน 81 หองเรียน ใน 12 อาคารและ ใหบรการสาหรบการเรยนการสอนในตารางเรยน จานวน 81 หองเรยน ใน 12 อาคาร

งานบริการ จํานวนแบบคํารอง

ซอมบํารุงและตรวจสอบครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,918

ขอใชบริการ VDO Conference 279

ขอลงโปรแกรมระบบสารสนเทศ 169

ขอแกไขระบบสารสนเทศ 315
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จบการนําเสนอ
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1

Center for 
Information Technology 

Services

การใหบริการ

การใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

 แบบมีสายแบบมสาย

 แบบไรสาย

Electronic Mail สําหรับบุคลากร

ระบบการเรยีนการสอน และการประชุมทางไกล (Video 
Conference)Conference)

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice over IP: VoIP)

Remote Access 120 คูสายสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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การใหบริการ

การใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

 แบบมีสายแบบมสาย

 แบบไรสาย

Electronic Mail สําหรับบุคลากร

ระบบการเรยีนการสอน และการประชุมทางไกล (Video 
Conference)Conference)

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice over IP: VoIP)

Remote Access 120 คูสายสําหรับนักศึกษาและบุคลากร

การใหบริการอินเตอรเน็ต

ใชเทคโนโลย ีGigabit Ethernet

 เชื่อมตอระหวางอาคารดวยสาย Fiber Optic

 เชื่อมตอภายในอาคารดวยสาย UTP
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Server Farm

Firewall Router

Internet

Virus Wall

C1‐1 C1‐2

Sport
Center LamduanS1

Switch
6509

Switch
4506

Switch
4006

F1C4

S5

C3

AV D1

AD

E1

S4
S3

WanasomE2

A1 2

S2

S6

UTP

Fiber Optic

Chinese 
Center

F4

F6F5

F2 F3

AD A1‐2

อาคารหอพัก
ประเสริฐ

อาคารหอพัก
บุญทรง

อาคารหอพัก
เภา สารสิน

C2‐1C2‐2

อาคาร
สวนหนา
หลังท่ี 4

อาคาร
สวนหนา
หลังท่ี 6

การเชื่อมตอออกสูอินเตอรเน็ต

1. เชื่อมตอกับ UniNet ของสํานักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการศกึษา (สกอ.) ที่ความเร็ว 155 Mbps

2. เชื่อมตอกับ TT&T ที่ความเร็ว 8 Mbps (สําหรับ Line Backup)

3. เชื่อมตอกับ CS Loxinfo ที่ความเร็ว 2 Mbps (สําหรับ Video 
Conference)

Internet

Router

UniNet 155 Mbps

CS Loxinfo 2 Mbps
Internet

TT&T 8 Mbps Internet
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ปริมาณการใชงาน

ระบบเครือขายไรสาย

มี Access Point จํานวน 130 จดุ แบงเปน

 อาคารเรียนและบริการการศึกษา จํานวน   54 จดอาคารเรยนและบรการการศกษา จานวน   54 จุด

 อาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 61 จุด

 อาคารบานพกับุคลากร จํานวน   11 จุด

 อาคารวนาศรม จํานวน     4 จดุ
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ระบบเครือขายไรสาย

อาคารเรียนและ
บริการการศึกษา

อาคารเรียน



โรงอาหาร

อาคารสวนหนา

หองสมุด

ระบบเครือขายไรสาย
หอพักนักศึกษา 1
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ระบบเครือขายไรสาย
หอพักนักศึกษา 2

ลําดวน 6

วนาเวศน

ระบบเครือขายไรสาย
บานพักบุคลากร
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การเขาใชระบบอินเตอรเน็ต

การใหบริการ

การใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

 แบบมีสายแบบมสาย

 แบบไรสาย

Electronic Mail สําหรับบุคลากร

ระบบการเรยีนการสอน และการประชุมทางไกล (Video 
Conference)Conference)

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice over IP: VoIP)

Remote Access 120 คูสายสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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Electronic Mail

https://mail.mfu.ac.th

การใหบริการ

การใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

 แบบมีสายแบบมสาย

 แบบไรสาย

Electronic Mail สําหรับบุคลากร

ระบบการเรยีนการสอน และการประชุมทางไกล (Video 
Conference)Conference)

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice over IP: VoIP)

Remote Access 120 คูสายสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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ระบบ Video Conference

การใหบริการ

การใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

 แบบมีสายแบบมสาย

 แบบไรสาย

Electronic Mail สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

ระบบการเรยีนการสอน และการประชุมทางไกล (Video 
Conference)Conference)

ระบบโทรศัพทผานระบบเครือขาย (Voice over IP: VoIP)

Remote Access 120 คูสายสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
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Voice over IP (VoIP)

MFU Office
BangkokMFU Chiang Rai

.

.

.

.

.

.

BangkokMFU Chiang Rai

Router 1760 Router 1760

Internet
P
B
X

P
B
X
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•• การแบงงานการแบงงาน
   ี้ี้
1. งานระบบบริการการศึกษาและบุคลากร
2. งานระบบงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เกณฑ
พึงรับ พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ

ฝายระบบสารสนเทศแบงงานออกเปน ฝายระบบสารสนเทศแบงงานออกเปน 44  งาน ดังนีงาน ดังนี

พงรบ – พงจาย ลกษณะ 3 มต

3. งานระบบเว็บไซต
4. งานระบบออนไลน
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ระบบบริการการศึกษา 
และบุคลากร

• ระบบงานปจจุบัน
1. ระบบงานลงทะเบียน
2. ระบบบุคลากร
3. ระบบเงินเดือน
4  ระบบคาลวงเวลา
5. ระบบลูกจางช่ัวคราว
4. ระบบคาลวงเวลา
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ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑพึงรับ –

พึงจาย ลักษณะ 3 มติิ

• ระบบงานปจจุบัน
ป1. ระบบงานงบประมาณ

2. ระบบพัสดุ
3. ระบบการเงิน
4. ระบบบัญชีญ
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• แผนการดําเนินงาน
ใ ป ป ัภายในปงบประมาณ 2552 - ระบบพัสดุ                                   

           - ระบบงบประมาณการเงิน

ภายในปงบประมาณ 2553 - ระบบการเงิน และ ระบบบัญชี

ภายในปงบประมาณ 2554 - ระบบงบประมาณ และ ตนทุน

ระบบ Web Site
1. เว็บไซตมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

http://www.mfu.ac.th/
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2. เว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

3. Web Application
• ระบบเบิกพัสดุออนไลน
• ระบบอินทราเน็ต 

• โปรแกรมจองหอพักภายในออนไลน 
• โปรแกรมกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน
• โปรแกรมจองหองพักออนไลนของวนาศรม รีสอรท

• ระบบ MFU Journal Online 

• ระบบลงทะเบียนเขารวม และนําเสนอผลงานการประชุม/สัมมนา
• โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนสําหรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2552
• โปรแกรมรับสมัครออนไลนสําหรับนักศึกษาตางชาติ ปการศึกษา 2552
• โปรแกรมสมัครเขาศึกษาออนไลน ปการศึกษา 2552
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ระบบออนไลน

• ระบบงานปจจุบัน
ไ 1. ระบบสารบรรณออนไลน

2. ระบบขอใชบริการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ระบบจองรถยนตออนไลน

4. ระบบขอใชบริการซอมบํารุงสวนอาคารสถานที่
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งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา

นาย สมชาย อารยพิทยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 8 ระดับ 8

หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
STAFF

นางสาว ศุภวรรณ สัจจากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นาย สุรเดช ไชยมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร นาย คลอก ประถมทรัพย

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาว ณัฐกฤตา โกมลนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาว นพมาศ สุขใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร
นางสาว มนสิชา มีแสงแกว

นักวิชาการคอมพิวเตอร
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ภาระงาน

1. งานดานฐานขอมูลกลาง   MJU-DOC 

(University Document Operation Center)
หนาท่ี : 
 ประชุม / ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อขอขอมูลท่ีเกี่ยวของ

 วางแผน / วิเคราะห / ออกแบบ ดานฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย

 เขียนโปรแกรมประยุกตท่ีเกี่ยวของทางดานฐานขอมูลกลาง

 จัดหา จัดเก็บ เผยแพร ปรับปรุงแกไข และ UPLOAD ระบบฐานขอมูลกลาง

 ติดตาม ประสานงาน สืบคน ความกาวหนา และการพัฒนาดานฐานขอมูลกลาง

แผนปฏิบัตงิาน :แผนปฏบตงาน : 

 จัดทําแผน/ติดตาม/ตรวจสอบ ขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และการเงิน

 รวบรวม/ตรวจสอบ/upload ฐานขอมูลตามมาตรฐานกลาง จัดสงให สกอ.

 จัดทํารายงานเผยแพรขอมูลผานเครือขายอินเตอรเนต็ของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอรมของ สกอ. 
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2. งานพัฒนาโปรแกรม
หนาท่ี :

•ประชุม/วางแผน/ตดิตาม/ตรวจสอบ/ตดิตอประสานงาน 

•วิเคราะหและออกแบบ ระบบงาน •วเคราะหและออกแบบ ระบบงาน 

•สรางฐานขอมูลและรายงาน

• พัฒนาโปรแกรม

• ทดสอบโปรแกรม

• จัดทําคูมือู

• อบรมการใชงาน

• ประเมินผลการใชงาน
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แผนปฏิบัตงิาน :
•ระบบบริหารงานภาครัฐ (Back Office) 
          1.ระบบงานตรวจสอบภายใน                     สํานักตรวจภายใน

ป ั ั           2.ระบบงานประชาสัมพันธ                        กองกลาง
          3.ระบบงานวิเทศสัมพันธ                           กองวิเทศสัมพันธ
          4.(ติดตาม) ระบบงานทรัพยากรมนุษย       พัฒนาโดยเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ 
          5.(ติดตาม) ระบบงานนิติการ                      พัฒนาโดยเจาหนาที่กองการเจาหนาที่

•ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ตามตัวชี้วดัของ ก.พ.ร
          1. ระบบฐานขอมูลการพัฒนาอาจารย          พัฒนาโดยเจาหนาที่กองการเจาหนาที่
          2. ระบบฐานขอมูลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีของสถาบัน        กองกิจการนักศึกษา               
          3. ระบบฐานขอมูลความรวมมือระดับสากล                          กองวิเทศสัมพันธ
          4. ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางหนวยงาน                กองกิจการนักศึกษา
          5. ระบบฐานขอมูลโครงสรางองคกร                                     กองแผนงาน
          6. ระบบฐานขอมูลศิษยเกา                                                    สมาคมศิษยเกา
          7. ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ                                                     กองแผนงาน
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3. Geographic Information System (GIS)

หนาท่ี :

ิ  ิ• วิเคราะห วางแผน และออกแบบ ระบบภูมิสารสนเทศ

• บริหารและควบคุม ดูแล ระบบภูมิสารสนเทศ

• ใหบริการและบํารุงรักษา ระบบภูมิสารสนเทศ
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4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
      ( Management Information System )

หนาท่ี :

ึ ํ MIS EIS DSS• ศึกษา สํารวจ ออกแบบ ระบบ MIS EIS DSS

• จัดหา Hardware และ Software Applications

•  ฝกอบรมบุคลากร การใชงานระบบ Back Office และ Front Office

• ทดสอบและติดต้ังระบบ MIS EIS DSS

• ประเมินผล บํารุงรักษาการใชงานของระบบ
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5. งานพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

หนาท่ี :

ึ ํ โ โ ี ใ • ศึกษา สํารวจ ออกแบบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม

• จัดหา Hardware และ Software Applications

•  ฝกอบรมบุคลากร การใชงานระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม

• ทดสอบและติดต้ังระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม

• ประเมินผล บํารุงรักษาการใชงานของระบบ
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ขอบคุณครับ


