
วิสัยทัศน	และพันธกิจของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
 
 

วิสัยทัศน	 

“สํานักดิจิทัลเทคโนโลยเีป�นองค�กรแห�งความเป�นเลิศด�านเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 

พันธกิจ  
1. ให�บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด�านการเรียนการ สอนและ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. ให�บริการและสนับสนุนการใช�งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการสนับสนุนงานด�านบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนการค�นคว�าและสร�างสรรค�ผลงานวิจัยของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่ึงนําไปสู�การพัฒนาผลงานไป  
ประยุกต�ใช�งานในภารกิจต�างๆ ของมหวิทยาลัย 
4. ให�บริการทางวิชาการแก�สังคมเพ่ือเสริมสร�าง ความเข�มแข็งแก�ชุมชนในด�านการพัฒนาและการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมท้ังสนับสนุนงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัย 
5.   สนับสนุน สืบสาน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร�วมกับ
ภูมิศาสตร�สารสนเทศในการดําเนินกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน� พันธกิจ 
ปรัชญา“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป�นกลไกพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค!กร” 
ปณิธาน“มุ)งม่ันสร*างสรรค!การให*บริการด*านเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมีคุณภาพตอบสนองต)อความต*องการ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
วิสัยทัศน� 
“สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นองค!กรแห)งความเป�นเลิศด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 
พันธกิจ  
1. ให*บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการสนับสนุนงานด*านการเรียนการ 
สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. ให*บริการและสนับสนุนการใช*งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการสนับสนุนงานด*าน
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนการค*นคว*าและสร*างสรรค!ผลงานวิจัยของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่ึงนําไปสู)การพัฒนาผลงานไป  
ประยุกต!ใช*งานในภารกิจต)างๆ ของมหวิทยาลัย 
4. ให*บริการทางวิชาการแก)สังคมเพ่ือเสริมสร*าง ความเข*มแข็งแก)ชุมชนในด*านการพัฒนาและการ
ประยุกต!ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ พร*อมท้ังสนับสนุนงานบริการวิชาการแก)สังคมของมหาวิทยาลัย 
5.   สนับสนุน สืบสาน ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยการประยุกต!ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร)วมกับภูมิศาสตร!สารสนเทศในการดําเนินกิจกรรม 
 
ยุทธศาสตร�ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2565 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร! พ.ศ. 2560–2565 โดยเริ่ม
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร!ใหม)ตั้งแต)วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป�นต*นมา ซ่ึงมียุทธศาสตร!ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร!ท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให*เหมาะสมและเอ้ือต)อความต*องการของ
ประชาคม 
ยุทธศาสตร!ท่ี 2 สนับสนุนการให*ความรู*ด*านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร*างความเข*มแข็งให*ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร!ท่ี 3 ส)งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร*างสรรค! 
ยุทธศาสตร!ท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร*างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร!ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค!กรให*มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร!ท่ี 6 มาตรฐานด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร'างองค�กรและโครงสร'างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยแต)ละฝDายมีภาระหน*าท่ีดังนี้ 
สํานักงานสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 1) งานธุรการและสารบรรณ 
 - การรับ-ส)ง และลงทะเบียนเอกสารระหว)างสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีกับหน)วยงานต)างๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 - ร)างหนังสือโต*ตอบท่ีมีการติดต)อระหว)างสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและหน)วยงานต)าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 - ติดตามและเร)งรัดการปฏิบัติงานท่ีต*องการคําตอบจากท้ังหน)วยงานภายในสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยีและหน)วยงานอ่ืน 
 - จัดเอกสารเวียนให*บุคลากรภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีทราบเรื่องต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง 
 - จัดเก็บเอกสารต)างๆ ท่ีได*ดําเนินการแล*วเข*าแฟIมตามระเบียบราชการ 
 - งานพิมพ!เอกสารทุกชนิดท่ีเก่ียวข*อง 
 - ถ)ายสําเนา, อัดสําเนาเอกสารต)าง ๆ 
 - การประสานงานกับหน)วยงานอ่ืนในงานสารบรรณท่ัวไป และงานการขอใช*บริการจาก

หน)วยงานอ่ืน ๆ  
 - การจัดทําโครงการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีต)างๆ ท่ีจะดําเนินการ 
 - การจัดทําเอกสารเผยแพร)และเอกสารประชาสัมพันธ!สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ได*แก) เอกสาร

แนะนําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  ประกาศสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  ข)าวสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
ข)าวโครงการอบรมของศูนย!ฯ เป�นต*น 

 - ติดต)อประสานงานกับบุคคลในฝDายงานต)าง ๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือหาข*อมูลใน
การจัดทําข)าวประชาสัมพันธ! 

 2) งานอาคารและสถานท่ี 
 - ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการประชุม การฝMกอบรมของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

สํานักงานสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี 

ฝ-ายนวัตกรรมและ
วิชาการ 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
(Bureau of Digital Technology) 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

ฝ-ายบริหารและพัฒนา
ดิจิทัลเทคโนโลยี 

ฝ-ายบริการดิจิทัล
เทคโนโลยี 
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 - บริการ ประสานงานการใช*ห*องประชุมเพ่ือการบรรยาย  ฝMกอบรม  การมาดูงานของ
หน)วยงานอ่ืน 

 - การดูแลการใช* และรักษาความสะอาด ห*องบรรยาย ห*องปฏิบัติการ ห*องทํางาน ฯลฯ และ
บริเวณรอบอาคาร 

 3) งานบริหารงานบุคคล 
 - ประสานงานกับงานการเจ*าหน*าท่ีของมหาวิทยาลัยในการกําหนดหลักเกณฑ!การสรรหา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ*างมหาวิทยาลัยในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ดําเนินการเก่ียวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื่อนตําแหน)ง 
 - จัดทําสัญญาจ*างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ*างมหาวิทยาลัยของ

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ควบคุมเวลาทํางาน  การลา  และงานสถิติวันลาของข*าราชการ, พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา, ลูกจ*างประจํา และลูกจ*างมหาวิทยาลัย 
 - ดําเนินการเอกสารเก่ียวกับบุคลากรของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไปประชุม  สัมมนาและ

ฝMกอบรมทางวิชาการต)าง ๆ 
 - การจัดทําใบรับรองการเป�นข*าราชการ, พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ*างของสํานัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี 
 4) งานแผนงานและงบประมาณ 
 - จัดทําแผนยุทธศาสตร!และแผนปฏิบัติราชการประจําปPของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ติดตาม รายงานผลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร!และแผนปฏิบัติราชการประจําปPของสํานัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ดําเนินงานการต้ังคําของบประมาณประจําปPของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ท้ังงบประมาณ

แผ)นดินและงบประมาณเงินรายได* 
 - จัดทําแผนการใช*จ)ายงบประมาณประจําปPของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ท้ังงบประมาณแผ)นดิน

และงบประมาณเงินรายได*ท่ีได*รับจัดสรร 
 - ติดตามและรายงานผลการใช*จ)ายงบประมาณประจําปPของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีท้ัง

งบประมาณแผ)นดินและงบประมาณเงินรายได* 
 5) งานการเงินและบัญชี 
 - เบิกจ)ายเงินสวัสดิการ ค)ารักษาพยาบาล และค)าเล)าเรียนบุตร สําหรับบุคลากรสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยี 
 - เบิกจ)ายเงินค)าใช*จ)ายต)างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
 - ออกใบเสร็จรับเงินของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีทุกประเภท และนําเงินส)งมหาวิทยาลัย 
 - ติดต)อประสานงานด*านการเงินกับหน)วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข*อง 
 - ดําเนินการด*านการเงินในโครงการต)างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ดําเนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ  
 - การลงบัญชีและควบคุมการรับจ)ายเงินเพ่ือใช*หมุนเวียนในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
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 6) งานพัสดุและครุภัณฑ! 
 - ดําเนินงานด*านการจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ!ต)างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตามท่ี

ได*รับงบประมาณ 
 - จัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ!ทุกประเภท ท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีรับผิดชอบจัดซ้ือและจัดโอนให*

หน)วยงานท่ีเก่ียวข*อง   
 - การดําเนินการบํารุงรักษาครุภัณฑ!และอุปกรณ!ต)างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - จัดทําเลขรหัสครุภัณฑ!ภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - การเบิกจ)ายวัสดุในคลังของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําปPและจัดทํารายงานครุภัณฑ!ชํารุด และครุภัณฑ!

คงเหลือตามปPงบประมาณ  
 - ลงบัญชีการจ)ายครุภัณฑ!ออกจากบัญชีครุภัณฑ! 
 7) งานการประกันคุณภาพ 
 - ดําเนินงานด*านการประกันคุณภาพภายในของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ส)งเสริมให*ความรู*ด*านการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาองค!กรและบุคลากรภายในสํานัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ศึกษาและให*ความรู*เก่ียวกับการพัฒนาองค!กรให*เป�นไปตามมาตรฐานด*านเทคโนโลยี

สารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวข*องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
 - การประยุกต!ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในศูนย!ฯ ให*มี

ประสิทธิภาพ  
 - ดําเนินงานและติดตามผลการจัดการความรู*ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - ดําเนินงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 - รวบรวมข*อมูลรายละเอียดสถิติต)าง ๆ ของการใช*บริการคอมพิวเตอร! รวมท้ังการให*บริการ

ด*านต)าง ๆ เพ่ือจัดทําและพิมพ!รายงานประจําปPศูนย!ฯ 
 
ฝ-ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 
 1) งานบริหารระบบเครือข)ายและสื่อสาร (Network and Communication Management) 
 - การติดต้ังและดูแล  แก*ไขปeญหา  Backup   Configure และ Monitor ระบบเครือข)ายและ

ระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ!เครือข)าย 
 - รายงานสถิติการใช*งานระบบเครือข)ายและปeญหาระบบเครือข)าย 
 - ดูแลระบบสายสัญญาณเครือข)ายมหาวิทยาลัย 
 - ประชาสัมพันธ!ข)าวด*านระบบเครือข)ายผ)าน Social Network 
 - ดูแลระบบสื่อสารผ)านระบบเครือข)ายภายในมหาวิทยาลัย 
 2) งานบริหารระบบผู*ใช*และรักษาความปลอดภัยเครือข)าย (User and Network Security Management)  
 - ดูแลระบบ Authentication 
 - ดูแลระบบ Radius 
 - ดูแลระบบ AD / LDAP Server / e-dir / IDM 
 - บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย 



- 5 - 

 

 - ดูแลระบบ Log File 
 - บริหารจัดการระบบผู*งานงานระบบสารสนเทศ 
 3) งานบริหารระบบเครื่องคอมพิวเตอร! (Computer System Management) 
 - ให*บริการ Web Hosting  เครื่องม)ข)ายท้ัง Linux และ Windows 
 - สํารองข*อมมูลเครื่องแม)ข)ายท่ีให*บริการ 
 - บริหารจัดการระบบ Virtualization / Cloud 
 - ให*บริการระบบ Antivirus Server 
 - ให*บริการระบบ DNS Server 
 - ให*บริการระบบ Proxy 
 - ให*บริการระบบ Mail 
 - ให*บริการระบบ Storage 
 - ให*บริการเครื่องแม)ข)ายสําหรับถ)ายทอดสดผ)านเครือข)ายภายในมหาวิทยาลัย 
 - บริหารจัดการ Data Center 
 4) งานบริการสารสนเทศ 
 - บริการฐานข*อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  การกําหนดสิทธิ์การเข*าถึงฐานข*อมูล 
  การสํารองข*อมูลของระบบงาน 
  การกู*คืนข*อมูลกรณีเกิดข*อมูลผิดพลาด 
 - ดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 - ให*คําปรึกษากับนักศึกษา เจ*าหน*าท่ี ในเรื่องการวิเคราะห!ระบบ การออกแบบระบบ และ

พัฒนาโปรแกรม  และให*คําปรึกษาในการใช*งานโปรแกรม MIS ของทางมหาวิทยาลัย 
 5) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  - วิเคราะห!และพัฒนาระบบโปรแกรมสําหรับระบบงานของมหาวิทยาลัย 
 
ฝ-ายบริการดิจิทัลเทคโนโลยี 
 1) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศวังท)าพระ  
 - ให*บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร! บํารุงรักษาอุปกรณ!คอมพิวเตอร! ภายในวังท)าพระ 
 - ให*บริการเครือข)าย ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!เพ่ือใช*งานเครือข)าย ภายใน

วังท)าพระ 
 - ดูแลโทรศัพท!ระหว)างวิทยาเขตของวังท)าพระ 
 - บริการโปรแกรมระบบงาน MIS และระบบงานอ่ืนๆ ภายในวังท)าพระ 
 - บริการด*านการเรียนการสอนด*วย ICT และให*คําปรึกษากับนักศึกษา อาจารย!และเจ*าหน*าท่ี

ของวังท)าพระในเรื่องการใช*งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
 2) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร!  
 - ให*บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร! บํารุงรักษาอุปกรณ!คอมพิวเตอร! ภายในวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร! 
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 - ให*บริการเครือข)าย ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!เพ่ือใช*งานเครือข)าย ภายใน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 

 - ดูแลโทรศัพท!ระหว)างวิทยาเขตของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 
 - บริการโปรแกรมระบบงาน MIS และระบบงานอ่ืนๆ ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 
 - บริการด*านการเรียนการสอนด*วย ICT และให*คําปรึกษากับนักศึกษา อาจารย!และเจ*าหน*าท่ี

ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! ในเรื่องการใช*งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย  
 3) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 - ให*บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร! บํารุงรักษาอุปกรณ!คอมพิวเตอร!ภายในวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
 - ให*บริการเครือข)าย ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!เพ่ือใช*งานเครือข)าย ภายใน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 - ดูแลโทรศัพท!ระหว)างวิทยาเขตของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 - บริการโปรแกรมระบบงาน MIS และระบบงานอ่ืนๆ ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 - บริการด*านการเรียนการสอนด*วย ICT และให*คําปรึกษากับนักศึกษา อาจารย!และเจ*าหน*าท่ี

ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในเรื่องการใช*งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
 4) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
 - ให*บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร! บํารุงรักษาอุปกรณ!คอมพิวเตอร! ภายในสํานักงานอธิการบดี 

ตลิ่งชัน 
 - ให*บริการเครือข)าย ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!เพ่ือใช*งานเครือข)าย ภายใน

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 - ดูแลโทรศัพท!ระหว)างวิทยาเขตของสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 - บริการโปรแกรมระบบงาน MIS และระบบงานอ่ืนๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 - บริการด*านการเรียนการสอนด*วย ICT และให*คําปรึกษากับนักศึกษา อาจารย!และเจ*าหน*าท่ี

ของสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในเรื่องการใช*งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
 5) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองทองธานี City Campus  
 - ให*บริการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร! บํารุงรักษาอุปกรณ!คอมพิวเตอร! ภายใน City Campus 
 - ให*บริการเครือข)าย ติดต้ังสายสัญญาณ ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร!เพ่ือใช*งานเครือข)าย ภายใน 

City Campus 
 - ดูแลโทรศัพท!ระหว)างวิทยาเขตของ City Campus 
 - บริการโปรแกรมระบบงาน MIS และระบบงานอ่ืนๆ ภายใน City Campus 
 - บริการด*านการเรียนการสอนด*วย ICT และให*คําปรึกษากับนักศึกษา อาจารย!และเจ*าหน*าท่ี

ของ City Campus ในเรื่องการใช*งานระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย  
 
ฝ-ายนวัตกรรมและวิชาการ 
 1) งานวิจัยและพัฒนาด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - มีหน*าท่ีวิจัยและพัฒนาซอฟแวร!สําหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย 
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 2) งานสารสนเทศภูมิศาสตร! 
 - มีหน*าท่ีสร*างเครือข)ายด*านสารสนเทศภูมิศาสตร! ระหว)างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - จัดการข*อมูล วางแผน และดําเนินการกับฐานข*อมูลของแต)ละชุมชนในภูมิภาคตะวันตก 
 - ให*บริการเครื่องมือ และอุปกรณ!ด*าน GIS 
 - ศึกษางานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร! เพ่ือการบริหารจัดการระดับจังหวัด 
 3) ฝMกอบรมและเผยแพร)ความรู*แก)บุคคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4) งานบริการวิชาการ 
 - จัดหลักสูตรฝMกอบรมภายในและภายนอก  สนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝMกอบรม มีหน*าท่ีใน

การศึกษาความก*าวหน*าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร!และพัฒนาบุคลากรท้ังภายในหน)วยงาน
และภายนอกหน)วยงานให*มีความรู*ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 5) ตรวจและวิเคราะห!ข*อสอบและสนับสนุนการรับสมัครโควต*าพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - ระบบงาน โควตาพิเศษ ตรวจกระดาษคําตอบในการสอบ และบันทึกคะแนนผลการสอบวิชา

เฉพาะ 
 - นําคะแนนท่ีได*จากการตรวจข*อสอบและจากการบันทึกมาประมวลผลโดยทําการคัดแยกแต)

ละคณะ ทําการรวมคะแนนและประมวลผลผู*ตามเกณฑ!ท่ีกําหนดและพิมพ!รายงาน 
 6) ระบบงานสอบคัดเลือกเข*าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 - รับสมัคร รวมคะแนนและประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 4) ให*บริการในการตรวจข*อสอบการให*บริการด*วยเครื่องตรวจข*อสอบแก)หน)วยงานภายในและ
หน)วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  บริการวิเคราะห!ข*อสอบด*วยโปรแกรมวิเคราะห!ข*อสอบ CTIA 

 5) พัฒนาและบํารุงรักษาเว็บมหาวิทยาลัยศิลปากรและสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
  - งานจัดทํา Home Page  ของมหาวิทยาลัยให*บริการดูแลแก*ไขข*อมูลข)าวสารของ

มหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ!ข)าวสารของหน)วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 6) ศึกษา จัดหา จัดเก็บและรวบรวมซอฟต!แวร!ต)างๆ ท่ีถูกต*องตามกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนของอาจารย! นักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 7) เป�นท่ีปรึกษาทางด*านโปรแกรมวิเคราะห!ทางสถิติวิจัยให*กับนักศึกษา 
 8) ให*บริการงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย เป�นงานให*บริการงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย 

เช)น ระบบการจ)ายค)าน้ํา ค)าไฟฟIาของบุคลากร และงานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีมีการร*องขอจากหน)วยงาน
อ่ืนๆ และภายในสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 9) ให*บริการในการวิเคราะห!ข*อมูลโดยใช*โปรแกรมวิเคราะห!ทางสถิติ เช)น  SPSS , MINITAB  ท้ัง
หน)วยงานภายในและบุคคลภายนอก 

 10) งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 - ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Online ให*มหาวิทยาลัย 
 - ให*บริการด*านสื่อการสอนทุกประเภทกับนักศึกษา อาจารย! และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 - ให*คําปรึกษาด*านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอน 
 - รวบรวมสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตข้ึน 
 11) งานบริการระบบการเรียนการสอนทางไกล(LMS) 
 12) งานประเมินผลด*านการเรียนการสอน 
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 13) งานออกแบบและผลิตสื่อประสม 
 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ!ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
ผลการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีในปEท่ีผGานมา 
 
การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานและระบบงานคอมพิวเตอร� 

ในปPการศึกษา 2561 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีพัฒนาและปรับปรุงโครงสร*างพ้ืนฐานและระบบงาน
คอมพิวเตอร!ดังนี้ 

1. การปรับปรุงเครื่องแม)ข)ายเสมือนเพ่ือทดแทนระบบเดิมท่ีหมดอายุการบํารุงรักษา 
2. การเตรียมระบบ Virtual Desktop Infrastructure มาให*บริการในส)วนงานบริหารจัดการของ

ทุกหน)วยงาน 
3. การปรับปรุงระบบโครงข)ายคอมพิวเตอร!หลัก โดยการเช)า Core Switch ชนิด Shortest Path 

Bridging มาทดแทนระบบเดิมเพ่ือให*มีลักษณะการเชื่อมต)อเครื่อข)ายให*มีประสิทธิภาพดีข้ึน 
4. การปรับปรุงห*องเรียนรวม ศร.1021 เพ่ือเป�นต*นแบบห*องเรียน Smart Classroom สําหรับ

ให*บริการด*านการเรียนการสอนและห*องเรียนเสมือน 
5. การปรับปรุงห*องเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท)าพระ ให*เป�น Smart Classroom 
6. การปรับปรุงห*องเครื่องแม)ข)ายคอมพิวเตอร! วังท)าพระให*เป�นสถานท่ีจัดเก็บข*อมูลเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
7. การปรับปรุงระบบสํารองข*อมูลความจุสูงและห*องแม)ข)ายคอมพิวเตอร!สําหรับเป�นสถานท่ีจัดเก็บ

ข*อมูลเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
8. การปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนแบบอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงกับฐานข*อมูลนักศึกษาและบุคลากร 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศให*กับมหาวิทยาลัยโดยฝDายพัฒนาโปรแกรมสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*
ดําเนินการในปPการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. การมีส)วนร)วมในการจัดทํา SU SMART Plus Application เพ่ือให*สามารถเชื่อมโยงกับบริการ
ต)างๆท่ีมหาวิทยาลัยมีให*แก)นักศึกษาและบุคลากร 

2. การจัดทําระบบควบคุมการเข*าออกอาคารด*วย Dynamic QR code เป�นบริการกลางสําหรับ
หน)วยงานท่ีต*องการใช*งานระบบเพ่ือยืนยันตัวตนและสิทธิ์การใช*งาน 

3. ปรับปรุงระบบ SU-TCAS62การใช*งานของเจ*าหน*าท่ีส)วนกลาง การบริหารจัดการข*อมูล
คุณสมบัติของแต)ละโครงการ  การนําส)งข*อมูล ทปอ.  การ upload ข*อมูลคะแนน เพ่ิมรอบ 

4. ปรับปรุงระบบรับสมัคร pre-test ปรับสถานะการจ)ายเงินจาก textfile  
5. พัฒนาระบบรับสมัครเสนอผลงานทางวิชาการ arcade2019 
6. พัฒนาเเละปรับปรุงระบบฐานข*อมูลหลัก ในส)วนของตารางข*อมูลต)างๆ 
7. ปรับปรุงและแก*ไขสิทธิ์การใช*งาน สําหรับผู*ใช*งานระบบทะเบียนนักศึกษา 
8. ปรับปรุง Web Reg สําหรับการข้ึนทะเบียนรับปริญญาสําหรับนักศึกษา , การแสดงผลข*อมูล , 

การแสดงข*อความเเจ*งเตือนผู*ใช*งาน, การพิมพ!ใบเสร็จออนไลน!, รายงานสถิติต)างๆ, ปฎิทิน
การศึกษา ,ประกาศระเบียบและข*อบังคับต)างๆ 
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9. ปรับปรุงระบบรับสมัครบัณฑิต Website ในส)วนเกณฑ!การสอบภาษาอังกฤษเเละการรับสมัคร
ผู*สมัครรอบเพ่ิมเติม 

10. ปรับปรุงระบบรับสมัครบัณฑิต ระบบ Back Office เพ่ิมรายงานผู*สมัครและรายงานผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ 

11. ปรับปรุงระบบการเงิน ประมาณการค)าใช*จ)ายระดับบัณทิตศึกษา , แก*ไขรายงานการเงิน, ตัด
บัญชีธนาคาร, สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

12. ปรับปรุงระบบงานบริการ แก*ไขรายงานข*อมูลการออกหนังสือสําคัญ หมวด เลขท่ีเอกสารและ 
แก*ไขข*อความ 

13. ปรับปรุงระบบทุนเเละกิจกรรม แก*ไขรายงานทรานสคริปกิจกรรม 
14. ปรับปรุงระบบสถิติบริการการศึกษา(ระบบ MIS) รายงานข*อมูลจํานวนนักศึกษา 
15. ปรับปรุงระบบประมวลผล แก*ไขประกาศและข*อความท่ีเก่ียวข*องกับการออกหนังสือวิทยานิพนธ! 

ค*นคว*าอิสระ การส)งเกรด 
 

การพัฒนาเว็บไซต�ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 ชื่อเว็บไซต� URL 

1. เว็บไซต!งานประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป�และ
การออกแบบครั้งท่ี 3 ประจําปP พศ.2562 

www.arcade.su.ac.th 

2. เว็บไซต!สํานักงานประกันคุณภาพ   www.qa.su.ac.th 
3. เว็บไซต!โครงการอนุรักษ!พันธุกรรมพืช   www.rspg.su.ac.th 
4. เว็บไซต!สมาคมผู*ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร   
www.satit.su.ac.th/pta 

5. เว็บไซต!มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  www.pitc.su.ac.th 
6. เว็บไซต!กองคลัง   www.president.su.ac.th/finance 
7. เว็บไซต!กองกฎหมาย   www.president.su.ac.th/legal 
8. เว็บไซต!กองกลาง    www.cd.su.ac.th 
9. เว็บไซต!ศูนย!ประสาน ม.ศิลปากร   www.su.ac.th/suclean 
10. เว็บไซต!จรรยาบรรณ ม.ศิลปากร   http://202.28.72.222/suethics 
11. เว็บไซต!ประกันคุณภาพ ม.ศิลปากร     www.qa.su.ac.th 
12. เว็บไซต!บัณฑิตวิทยาลยั  www.graduate.su.ac.th 
13. เว็บไซต!คณะสัตวศาสตร!    www.asat.su.ac.th/asat 
14. เว็บไซต!ประกาศจัดซ้ือจัดจ*าง   www.supply.su.ac.th 
15. เว็บไซต!สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  www.president.su.ac.th 
16. เว็บไซต!กองทรัพยากรมนุษย!   www.president.su.ac.th/personnel 
17. เว็บไซต!สํานักงานตรวจสอบภายใน   www.audit.su.ac.th 
18. เว็บไซต!โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  www.satit.su.ac.th 
19. เว็บไซต!ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร!   www.chem.sc.su.ac.th 
20. เว็บไซต!การแสดงภาพพิมพ!และวาดเส*นนานาชาติ ครั้งท่ี 5  www.interprint.su.ac.th 
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การพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ 
 ในปPการศึกษา 2561 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานบริการดังนี้ 
 - ปรับปรุงเว็บไซต!การดาวน!โหลดซอฟท!แวร!ของไมโครซอฟท!เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและปIองกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 - ออกแบบโบชัวร!เพ่ือประชาสัมพันธ!บริการท่ีนักศึกษาจักพึงได*รับจากสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
งานบริการท่ีสนับสนุนและตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
.ระบบเครือขGายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีให*บริการเครือข)ายแก)หน)วยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกวิทยาเขต โดยให*บริการระบบInternet ผ)านระบบ LAN, Wireless LAN, VPN (Remote 
Access) 
 LAN นักศึกษาสามารถใช*เครือข)ายแบบมีสายได*จากทางคณะวิชาและหน)วยงานในวิทยาเขตหลัก(วัง
ท)าพระ ,สนามจันทร!, เพชรบุรี และตลิ่งชัน) โดยขอใช*งาน LAN และอุปกรณ!สนับสนุน (เช)น สายสัญญาณ
เครือข)าย Switch) ได*เบ้ืองต*นจากฝDาย IT ของทางคณะและท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 Wireless ผู*มีอุปกรณ!ท่ีสามารถเชื่อมต)อเครือข)ายไร*สายได*คนละไม)เกิน2 เครื่อง การรักษาความ
ปลอดภัยตาม พ.ร.บ. โดยผู*ใช*งานต*องเป�นสมาชิก SUNet  
 VPN เพ่ือผู*ใช*งานจากเครือข)ายภายนอก เช)นจากท่ีพักภายนอกมหาวิทยาลัยหรือท่ีอ่ืนๆ ให*สามารถ
สืบค*นข*อมูลของสํานักหอสมุดกลางและบริการอ่ืนๆ ท่ีจําเพาะเจาะจงกับเครือข)ายภายใน 
 Eduroam เป�นเครือข)ายโรมม่ิงสําหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให*กับนิสิตและบุคลากรท่ีต*องเดินทางไปเยือนสถาบันอ่ืนท่ีเป�นสมาชิก ทําให*สามารถใช*งานเครือข)าย
อินเทอร!เน็ตได*โดยใช*ชื่อผู*ใช*งาน (User)และรหัสผ)าน(password) ของสถาบันต*นสังกัด ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได*เข*าร)วมเป�นสมาชิก เครือข)าย eduroam เพ่ือให*บริการนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
ด*านนี้และสามารถใช*งานได*จาก SSID“eduroam” จากมหาวิทยาลัยท่ีเข*าร)วมเครือข)ายนี้ได*สะดวกมากข้ึน 
 su-roam-WiFiเป�นบริการเครือข)ายโรมม่ิงเพ่ือการศึกษาและวิจัยสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใช*ภายใต*นโยบายการใช*งาน WiFi ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การพัฒนาระบบเครือขGายและเครือขGายไร'สาย (SU-WiFi) 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*ดําเนินการติดต้ังระบบเครือข)ายไร*สายท้ังวังท)าพระ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร!   สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชันและวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และในปPการศึกษา 2561 มีการ
ให*บริการเครือข)ายในวิทยาเขตเมืองทองเพ่ิมข้ึนอีก 1 วิทยาเขตด*วย โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังนี้ 
 

วิทยาเขต/ปPงบประมาณ 2559(จุด) 2560(จุด) 2561(จุด) 2562(จุด) 
วังท)าพระ 40 32 25 70 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 378 589 495 521 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 70 51 52 52 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 198 262 262 316 
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เมืองทองธานี - 23 13 13 
รวม 686 975 847 972 

 
 บริการเครือขGายไร'สายแกGผู'ท่ีมีอุปกรณ�เครือขGายไร'สาย สนับสนุนการเรียนรู*นอกห*องเรียนในทุก
วิทยาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีส)วนใหญ)ในมหาวิทยาลัยและจะมีการขยายพ้ืนท่ีให*บริการเพ่ิมข้ึนจนครบท้ัง
มหาวิทยาลัยโดยในบางจุดจะมีโต�ะและปลั๊กไฟเพ่ืออํานวยความสะดวกแก)ผู*ใช*บริการโดยนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีการให*บริการได*จากลิงก!ด*านล)างนี้ 

• วังท)าพระ http://www.cc.su.ac.th/thapra/wifi/map/map.html 
• วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! http://netserv.su.ac.th/manual/SU-Wi-Fi/lmage/np-

wifi.swf 
• สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชันสอบถามจากเจ*าหน*าท่ีให*บริการ  
• วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี http://sites.google.com/site/succpb/wirelesszone 

 

  
สมาชิก SU Net 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได*ให*บริการทางด*าน Internet ให*แก)อาจารย! นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห)งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเป�นสมาชิก SU 
Net ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี โดยจําแนกได*ดังนี้ 
 

 
 

Locate/Device Router Switch UPS AP Server VCS 

วังท)าพระ - 27 1 72 7 1 

สนามจันทร! 1 111 1 366 37 3 

ตลิ่งชัน 1 28 4 36 6 3 

เพชรบุร ี - 67 3 198 3 3 

รวม 2 233 9 672 53 10 

ประเภท/ปEการศึกษา 2558(คน) 2559(คน) 2560(คน) 2561(คน) 

ปริญญาตรี 23,042 28,645 34,466 45,529 

บัณฑิตศึกษา 2,467 3,419 4,349 5,196 

อาจารย! 1,035 1,101 1,149 1,170 

เจ*าหน*าที่ 1,191 1,371 1,486 1,596 

รวมทั้งหมด 27,735 34,536 41,450 53,491 
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การเช่ือมโยงเครือขGายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเป�นผู*ดูแลระบบเครือข)ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปeจจุบันมีการเชื่อมโยง
ระบบเครือข)ายท้ัง 3 วิทยาเขต 1 สํานักงานและ 1 ส)วนงาน(เมืองทองธานี) ดังนี้ วังท)าพระ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร! สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยระบบเครือข)ายของ
มหาวิทยาลัยได*เชื่อมต)อกับเครือข)ายของ UniNet สําหรับเป�นช)องทางในการเชื่อมต)อกับ Internet 

 

 
 
 
 
 
ภาพรวมการใช'งานของระบบอินเทอร�เน็ต ประจําปPการศึกษา 2561 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*ดําเนินการปรับสมรรถนะความเร็วของเครือข)ายด*วยขนาดวงจรความเร็วใน
การเชื่อมต)อดังนี้ 
 ปPการศึกษา 2561 

วงจรหลักเชื่อมไปยังเครือข)าย UNINET    ความเร็ว 3x1 Gbps 
วงจรเชื่อมต)อไปยัง CAT Internet    ความเร็ว 700/140 Mbps 

 ข*อมูลของระบบเครือข)ายท่ีมหาวิทยาลัยให*บริการในปPการศึกษา 2561 
ความเร็วของระบบในการเชื่อมต)อได*สูงสุด    2100 Mbps (70%) 
อัตราการรับเข*าข*อมูลมายังเครือข)ายได*สูงสุด  2100 Mbps (70%) 
อัตราการรับเข*าข*อมูลเฉลี่ยมายังเครือข)ายมหาวิทยาลัย  612 Mbps (20.4%) 

 
การบริการเครื่องแมGขGาย 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*นําระบบเครื่องแม)ข)ายเสมือน มาใช*งานทดแทนเครื่องแม)ข)ายเดิมท่ีมีจํานวน
มากข้ึน เพ่ือเป�นการลดใช*พลังงานไฟฟIา ลดการปล)อยความร*อน และการใช*พ้ืนท่ีท่ีมีอยู)อย)างจํากัดในการ
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ให*บริการเครื่องแม)ข)ายอยู)เดิม โดยปeจจุบันได*มีการย*ายเครื่องแม)ข)ายจริงท่ีให*บริการแก)คณะวิชาและหน)วยงาน
ต)าง ๆ ใน     มหาวิทยาลัยไปอยู)บนเครื่องแม)ข)ายเสมือนจริงแล*ว 
 

ประเภท จํานวนเครื่องแมGขGาย สํารองข'อมูลอัตโนมัติ 
สารสนเทศมหาวิทยาลัย 20 20 
SU-net 62 31 
Webhosting 58 45 

Mail 8 8 
e-Learning 2 2 
อ่ืนๆ 36 6 

รวม 186 112 
 
บริการพ้ืนท่ีใช'งาน 
 นอกจากระบบเครือข)ายท่ีเชื่อมต)อไปยังคณะวิชาและหน)วยงานต)างๆ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยียังให*
บริการห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร!และเครื่องคอมพิวเตอร!โดยมีการให*บริการดังต)อไปนี้ 
1.การเรียนการสอนและการเรียนรู*ด*วยตนเอง 
2.การให*บริการการพิมพ!เอกสาร ซ่ึงนักศึกษาทุกระดับจะมีสิทธิ์ในการพิมพ!เอกสารฟรีคนละ 100 แผ)นต)อภาค
การศึกษาและสามารถสะสมส)วนท่ีเหลือไปรวมกับสิทธิ์ในเทอมอ่ืนๆ ได*จนจบการศึกษา 

 
 การให*บริการคอมพิวเตอร!และอุปกรณ!ต)อพ)วง 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีให*บริการห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร!แก)นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาซ่ึงนักศึกษาทุกคนต*องจองเครื่องคอมพิวเตอร!จากระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร!ก)อนเข*าใช*งาน 
โดยฝDายพัฒนาโปรแกรมเป�นผู*พัฒนาระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร! นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ!ให*บริการสําหรับ
นักศึกษาท่ีต*องการพิมพ!งานโดยนักศึกษาสามารถสั่งพิมพ!จากเครื่องคอมพิวเตอร!ท่ีใช*อยู)ได*ทันที 
 

วิทยาเขต จํานวนเครื่องพิมพ! 2560 (แผ)น) 2561(แผ)น) 
วังท)าพระ 13 19,359 53,590 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 19 1,367,289 884,765 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 7 150,151 64,824 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 7 382,338 314,159 
วิทยาเขตเมืองทอง 1 - 12,773 

รวม 47 1,919,137 1,330,111 
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 ให*บริการห*องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ!แก)คณะวิชา 
 การจัดเตรียมห*องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ! สําหรับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยท่ี
ขอใช*ห*องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ!ประกอบการเรียนการสอนรวมท้ังจัดเจ*าหน*าท่ีไว*คอย
ดูแลห*องปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร!และอุปกรณ! รวมท้ังให*บริการห*องเรียนทางไกลแก)อาจารย!และ
คณะวิชาต)างๆ ในรายวิชาท่ีต*องเรียนร)วมกันกับวิทยาเขตอ่ืนๆ 

 
 
 

วิทยาเขต 2558 (คน) 2559 (คน) 2560 (คน) 2561 (คน) 
วังท)าพระ 8,820 - - - 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 13,382 7,875 ไม)มีข*อมูล 9,790 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 13,333 15,455 ไม)มีข*อมูล 20,238 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 11,613 10,856 14,843 12,154 
 
 Open Learning Space  
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*จัดสรรพื้นที่สําหรับให*ผู *ใช*บริการสามารถเข*าถึงระบบเครือข)ายไร*สาย
โดยใช*อุปกรณ!พกพาที่สามารถเชื ่อมต)อเครือข)ายไร*สายได*เพื ่อสนับสนุนการเรียนรู *ด *วยตนเองนอก
ห*องเรียน โดยจัดสรรโต�ะและปลั ๊กไฟเพื่ออํานวยความสะดวกแก)ผู *ใช *บริการ ณ บริเวณสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีทุกวิทยาเขต 
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การให*บริการห*องประชุมและห*องเรียนทางไกล 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีให*บริการห*องประชุมและห*องเรียนในระบบทางไกลในทุกวิทยาเขตดังนี้ 
 

วิทยาเขต หมายเลขห'อง จํานวนที่น่ัง 2560/คร้ัง 2561/คร้ัง 

วังท)าพระ ป�ดปรับปรุง ป�ดปรับปรุง ป�ดปรับปรุง ป�ดปรับปรุง 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร! อธ 1302 40 108 108 

สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ห*องนริศฯ,310 65/10 5/3 76 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บ1313 10 6 113 

 

ข*อมูลห*องให*บริการ/ห*องปฏิบัติการ 
หมายเลขห'อง ความจุ(ตร.ม) จํานวนท่ีนั่ง 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี วังทGาพระ 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 201 42 32 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 202 72 60 
ห*องประชุมทางไกล 10 8 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พระราชวังสนามจันทร� 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 2301 99 45 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 2303 126 80 
ห*องบรรยาย 2304 126 124 
ห*องFreelab 2201/S1 108 63 
ห*องFreelab 2201/S2 108 30 
ห*องFreelab 2201/S3 108 48 
ห*องประชุม 2406 36 12 
ห*องประชุมทางไกล 2408 54 34 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สนง.อธิการบดี ตล่ิงชัน 
ห*องบันทึกเสียง 305 10 0 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 306 61 47 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 307 78 48 
ห*องประชุมทางไกล 310 26 10 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ห*องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! ว1109 324 120 
ห*องประชุมทางไกล ว1110 72 13 
ห*องเรียนรู*ด*วยตนเอง 324 34 

รวม 18 ห'อง 1,435 719 
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ICT Services 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดพ้ืนท่ีให*บริการ ICT Service ในทุกวิทยาเขตสําหรับแก*ไขปeญหาหรือให*
คําปรึกษาด*านคอมพิวเตอร!และการใช*งานท่ัวไป การให*บริการต)างๆ ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี  
 ให*คําปรึกษา 

1. ให*คําปรึกษาด*านการวิเคราะห!ทางสถิติด*วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
2.  ให*คําปรึกษาด*านคอมพิวเตอร!และ IT 
3.  ให*คําปรึกษาด*านระบบ e-Learning 
4.  ให*คําปรึกษาด*านระบบทะเบียนนักศึกษา 
5.  ให*คําปรึกษาด*านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร! 

 แก*ปeญหา 
1.  การใช*งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัย 
2.  การใช*งานคอมพิวเตอร!เบ้ืองต*น 
3.  การติดต้ังไดร!เวอร!ต)างๆ บนระบบปฏิบัติการ 
4.  ไวรัสคอมพิวเตอร! 
 

สถิติการให*บริการ ICT Servicesวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร! 
คณะวิชา ปEกศ.2560 (ครั้ง) ปEกศ.2561 (ครั้ง) 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ! 5 14 
คณะสถาปeตยกรรมศาสตร! 1 1 
คณะโบราณคดี 7 2 
คณะมัณฑนศิลป� 34 44 
คณะอักษรศาสตร! 58 81 

คณะศึกษาศาสตร! 26 32 
คณะวิทยาศาสตร! 30 57 
คณะเภสัชศาสตร! 13 19 
คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97 137 
คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยีการเกษตร 247 247 
คณะดุริยางคศาสตร! 572 125 

คณะวิทยาการจัดการ 284 284 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 169 169 
วิทยาลัยนานาชาติ 286 452 
บัณฑิตวิทยาลัย 472 476 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 262 529 

รวมท้ังส้ิน 2,563 4,728 
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  สถิติการให*บริการ ICT Services ณ จุดบริการเคาน!เตอร! ICT Services 
รายการ ปEกศ.2560/ครั้ง ปEกศ.2561/ครั้ง 

ลงทะเบียน SU-Net ไม)ผ)าน 478 399 
ลืม UsernameและPassword 412 403 
แนะนําข้ันตอนการสมัครสมาชิก SU-Net 171 207 
ปeญหาการใช*งานระบบ ithesis 29 65 
ปeญหาการใช*งานระบบ e-Learning - 1 

รวม 1,090 1,075 
* หมายเหตุ ข*อมูลเฉพาะจุดบริการเคาน!เตอร!เซอร!วิส ไม)รวมในฐานข*อมูลบริการ ICT Services 
 
บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

งานวิเคราะห�ระบบและพัฒนาโปรแกรม ในปPการศึกษา 2561 มีการดําเนินการวิเคราะห!ระบบและ
พัฒนาโปรแกรมให*แก)มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
สถิติการให*บริการวิเคราะห!และพัฒนาโปรแกรมประจําปPการศึกษา 2561 

ช่ือระบบงาน วิเคราะห�/พัฒนา หนGวยงานเจ'าของระบบ 
SU-ERP วิเคราะห!ระบบ มหาวิทยาลัย 
สารบรรณ วิเคราะห!ระบบ มหาวิทยาลัย 
REG วิเคราะห!ระบบและพัฒนา กองวิชาการ 
 

งานบริการฐานข'อมูลและงานบริการให'คําปรึกษาแกGบุคลากรและนักศึกษามีการให*บริการ
ฐานข*อมูลในระบบต)างๆ การให*บริการวิเคราะห!ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาโปรแกรมและให*คําปรึกษา
การใช*งานโปรแกรม MIS ของมหาวิทยาลัยในปPการศึกษา 2561 ดังต)อไปนี้ 

 
สถิติการให*บริการ การแก*ไขปeญหา และปรึกษาการใช*งานระบบฐานข*อมูล 

ท่ี ชื่อระบบ/ปEกศ. 2560(คร้ัง) 2561(คร้ัง) 
1 ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา 229 521 

2 ระบบพัสดุ 67 35 

3 ระบบการเงิน 20 50 

4 ระบบงบประมาณ 30 25 

5 ระบบบุคลากร 83 202 

6 ระบบบัญชี 50 65 

7 ระบบโครงการพิเศษ 0 0 

8 ระบบกพร. 4 2 

9 ระบบติดตามโครงการ 0 0 

10 ระบบต*นทุน 0 0 

11 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส! 0 56 

12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส! 7 6 
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การให'บริการด'าน e-Learning และผลิตส่ือการสอน 
การเข*าใช*งานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถเข*าใช*ได*ทางเว็บไซต! 
http://www.elearning.su.ac.th 
สรุปผลการตรวจสอบข*อมูลในปP 2562 
จากการตรวจสอบข*อมูลในระบบปP 2562 พบว)า 
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะวิชาท้ังสิ้น จํานวน    13 คณะวิชา 
 - ขณะนี้มีรายชื่อวิชาท่ีอยู)ในระบบ  จํานวน  715 รายวิชา* 
 - สถิติการเข*าใช*งานระบบ e-Learning ในปPการศึกษา 2561 – ปeจจุบัน 251,456 ครั้ง 
  มกราคม 2562 จํานวน     251,456 ครั้ง 
  กุมภาพันธ! 2562 จํานวน      168,702 ครั้ง 
  มีนาคม 2562 จํานวน   150,688 ครั้ง 
  เมษายน 2562 จํานวน  121,824 ครั้ง 
  พฤษภาคม 2562 จํานวน    66,167 ครั้ง 
  มิถุนายน 2562 จํานวน      38,823 ครั้ง 
  กรกฎาคม 2562 จํานวน        154,182   ครั้ง 
 
ลําดับ

ท่ี 
คณะวิชา จํานวนรายวิชา 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 112 112 112 112 112 113 113 
2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ! 2 2 2 2 2 2 2 
3 คณะสถาปeตยกรรมศาสตร! 22 22 22 22 22 22 22 
4 คณะโบราณคด ี 9 9 9 9 9 9 9 
5 คณะมณัฑนศิลป� 11 11 11 11 11 12 12 
6 คณะอักษรศาสตร! 40 40 40 40 40 40 40 
7 คณะศึกษาศาสตร! 59 59 59 59 59 59 59 
8 คณะวิทยาศาสตร! 81 81 81 81 81 81 81 
9 คณะเภสัชศาสตร! 66 66 68 68 69 77 77 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 84 84 84 84 84 84 85 
11 คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยีการเกษตร 39 39 39 39 39 42 42 
12 คณะดุริยางคศาสตร! 8 8 8 8 9 9 9 
13 คณะวิทยาการจัดการ 43 43 43 43 43 74 75 
14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 29 29 29 29 30 30 
15 วิทยาลัยนานาชาต ิ 55 56 57 57 57 56 58 
16 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1 1 1 1 1 
สรุปจํานวนรายวิชา 661 662 665 665 667 711 715 
หมายเหต ุ*จํานวนรายวิชาจะมีจํานวนไม)เท)ากับจํานวนรายวิชาท้ังหมดในระบบลงทะเบียน เน่ืองด*วยระบบ e-Learning จะ
ปรากฏเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารย!เข*าร)วมโครงการ 

13 ระบบประเมินการสอน 12 - 
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สรุปจํานวนรายวิชาของทุกคณะวิชา ท่ีผลิตต้ังแต)ปP 2553 - 2561 
ลําดับ

ท่ี 
คณะวิชา จํานวนรายวิชา 

รายวิชา ผลิตท้ัง
รายวิชา 

ผลิต 
บางส)วน 

มีอยู)บนระบบe-
Learning 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป - - - - 
2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ! 3 1 2 2 
3 คณะสถาปeตยกรรมศาสตร! 5 1 4 5 
4 คณะโบราณคดี 12 - 12 6 
5 คณะมัณฑนศิลป� 16 - 16 7 
6 คณะอักษรศาสตร! 23 - 22 20 
7 คณะศึกษาศาสตร! 35 2 2 12 
8 คณะวิทยาศาสตร! 24 10 11 21 
9 คณะเภสัชศาสตร! 44 - 44 44 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร!และเทคโนโลยีฯ 36 27 9 36 
11 คณะสัตวศาสตร!และเทคโนโลยีการเกษตร 42 9 33 42 
12 คณะดุริยางคศาสตร! - - - - 
13 คณะวิทยาการจัดการ 17 12 5 17 
14 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 11 1 12 
15 วิทยาลัยนานาชาติ - - - - 
16 บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 

สรุปจํานวนรายวิชา 269 73 161 224 
หมายเหตุ บางรายวิชา เมื่อเปลี่ยนหลักสตูร เน้ือหารายวิชามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย!เจ*าของรายวิชาอาจให*ป�ดรายวิชา 
เน่ืองจากเน้ือหาไม)ตรง
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งานบริการ Home Page ของมหาวิทยาลัย 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*จัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเสนอข)าวสารต)าง ๆ  
ข)าวประชาสัมพันธ!  ข)าวการศึกษา  ข)าวกิจกรรมนักศึกษา  ข)าวการอบรม  ข)าวประชุม-สัมมนา  ข)าวประกวด
ราคา  ข)าวการรับสมัครงาน และข)าวอ่ืน ๆ ของหน)วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หน*า Web 
Page มีการเชื่อมโยงไปยัง Home Page ของหน)วยงานต)าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
บริการซอฟต�แวร�ลิขสิทธิ์ 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได*รับมอบหมายให*บริการซอฟต!แวร!ลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในปP
การศึกษา 2561 (1 ส.ค..61 ถึง 31 ก.ค.62) มีซอฟต!แวร!ลิขสิทธิ์ท่ีให*บริการและมีการโหลดตามรายละเอียดดัง
ตารางต)อไปนี้ 
 
รายละเอียดซอฟต!แวร!ท่ีให*บริการ 
ท่ี รายช่ือ จํานวนการโหลด/ ครั้ง 

ปPกศ.2560 ปPกศ.2561 
1 Office Professional Plus 2010 1,154 698 
2 Office2013 1,080 7,066 
3 Office Professional plus 2016 962 1,515 
4 Windows 10 - Professional 934 1,322 
5 Windows 10 - Education 105 185 
6 Windows 8.1 109 211 
7 Win 8 Professional 70 12 
8 Win 7 - MAK(Multiple Activation Key) 852 866 
หมายเหตุ   จํานวนการโหลดนับต)อจากรายงานในปP 2561 

 
งานบริการตรวจกระดาษคําตอบ 
 ในรอบปPการศึกษา 2561 ฝDายวิชาการได*ให*บริการตรวจกระดาษคําตอบรายวิชาของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) ในระดับปริญญาโท ซ่ึงมีรายละเอียดรายวิชาของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีดังแสดงในตาราง 
 
รายวิชาท่ีให*บริการตรวจกระดาษคําตอบ 
ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
1 081101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2 081102 English for Everyday Use 
3 081103 English skill for development 
4 082101 มนุษย!กับศิลปะ  
5 082102 man and creativity 
6 082109 MUSIC APPRECIATION 
7 083102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ! 



- 21 - 

 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
8 083104 Sport education 
9 083108  ASEAN MUSIC CULTURE 
10 084102 สิ่งแวดล*อม มลพิษและพลังงาน 
11 084105 World of technology and innovation 
12 084107 Energy in Asean 
13 200174 English for Art Students 
14 400106 MAN AND REASONING 
15 400108 ภาพยนต!วิจักษ! 
16 400110 GEOGRAPHY OF THAILAND 
17 410102 ทักษะการคิดเชิงวิจารณ! 
18 410103 ทักษะการรู*สารสนเทศ 
19 416102 ภูมิศาสตร!มนุษย! 
20 416242 ภูมิศาสตร!เศรษฐกิจ 
21 416249 ภูมิศาสตร!การท)องเท่ียว 
22 416253 Eco-Tourism and planning 
23 431101 TECHNICAL ENGLISH FOR APPLIED SCIENCE 
24 436214 การจัดโครงสร*างสารสนเทศ 
25 450101 ภูมิศาสตร!และการจัดการทรัพยากรในเอเชีย 
26 450114 ธุรกิจโรงแรมในเอเชีย 
27 459137  การจัดนันทนาการชุมชนและโรงเรียน 
28 459138 การจัดนันทนาการกลางแจ*ง 
29 459139 RECREATION MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 
30 459393 SCHOOL AND COMMUNITY RECREATION MANAGEMENT 
31 471202 RECREATION PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL 
32 471302 HEALTH EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL 
33 510202 Comunicative English 
34 512101 GENERAL BIOLOGY I 
35 512102 General Biol0gy 
36 600101 Comunicative English for applied science 
37 600102 TECHNICAL ENGLISH FOR APPLIED SCIENCE 
38 600117 Energy and environment for life 
39 600118 Business for everyday life 
40 620201 THERMODYNAMICS OF MATERIALS 
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สถานีวิทยุ-โทรทัศน�อินเทอร�เน็ต (SU Radio Net) 
 SU Radio Net เป�นสถานีวิทยุและโทรทัศน!อินเทอร!เน็ตของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีเป�นผู*ดําเนินการ เพ่ือประชาสัมพันธ!และเผยแพร)ข)าวสารและข*อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู)นักศึกษา อาจารย!  บุคลากรและประชาชนท่ัวไปและเป�นช)องทางสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ!เผยแพร)ข)าวสารด*านต)าง ๆ ท่ีถูกต*องและรวดเร็วและเพ่ือเป�นห*องปฏิบัติการให*กับนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ได*เสริมสร*างทักษะการใช*ภาษาและความรู*ในวิชาการจัดรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 
 สามารถติดตามรับฟeงได*ทาง www.suradionet.su.ac.th ต้ังแต)วันจันทร!-ศุกร! เวลา 09.00-17.00 น. 
สําหรับผู*ท่ีต*องการขอเพลง สามารถติดต)อสื่อสารผ)านทาง Facebook Fanpage : SU Radio Net 
 
การให'บริการด'านสารสนเทศภูมิศาสตร� 
 ศูนย!สารสนเทศภูมิศาสตร! มหาวิทยาลัยศิลปากร เป�นหน)วยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร!เพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนและงานวิจัย สร*างสรรค!ผลงานวิจัย และบริการวิชาการความรู*แก)
ชุมชน มีบุคลากรและผู*เชี่ยวชาญ ท้ังภายใน และภายนอกท่ีมีความรู*ความสามารถ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญใน
การใช*งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร!และโปรแกรมท่ีมีความเก่ียวข*องในการ สร*างฐานข*อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร!ท่ีมีมาตรฐาน  

ภารกิจหลัก                                                         
1.พัฒนาฐานข*อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร!ให*มีความถูกต*อง และ ทันสมัย ส)งเสริมเผยแพร)ความรู*

ทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร! และร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ                         
2.พัฒนาผลงานวิจัยทางด*านสารสนเทศภูมิศาสตร!และนําผลงานวิจัยนําไปใช*ประโยชน!                      
3.จัดการอบรมให*ความรู*ทางด*านสารสนเทศภูมิศาสตร! และเทคโนโลยีใหม)ๆ แก)หน)วยงานท้ังภายใน

และภายนอกท่ีสนใจ 
 ศูนย!สารสนเทศภูมิศาสตร!ฯ ดําเนินการโครงการต)างๆ ในการประยุกต!ภูมิสารสนเทศศาสตร! เพ่ือ
นําไปใช*งานในการพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชนทุกปP ในปPงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดทําระบบติดตามรถไฟฟIา และรถสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สามารถ
ดาวน!โหลดแอพพลิเคชั่น “NSTDA Tram” ได*ท้ังระบบAndroid และระบบIOS  

2. สร*างแผนท่ีบนเว็บไซต! 2 ภาษา “ข*อมูลเกาะรัตนโกสินทร!” เป�นความร)วมมือกับ สํานักหอสมุดวัง
ท)าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ลิงก!แผนท่ีข*อมูลเกาะรัตนโกสินทร!(Thai)>> http://bit.ly/2OKmlUQ 
- ลิงก!แผนท่ีข*อมูลเกาะรัตนโกสินทร!(Eng)>> http://bit.ly/2T6xaiN 

3. สร*างแผนท่ีบนเว็บไซต! “โครงการเทคโนโลยีสําหรับการเข*าถึงข*อมูลข)าวสารเพ่ือคนพิการทาง
สายตา และผู*ท่ีมีความพิการทางการได*ยิน” เป�นความร)วมมือกับ พิพิธภัณฑ!เห)งชาติพระนครคีรี  
- ลิ ง ก! แ ผ น ท่ี แส ด ง ตํ า แหน) ง บ า ร! โ ค* ด ส อ ง มิ ติ สํ า ห รั บ ผู* พิ ก า ร  แล ะผู* สู ง อ า ยุ  >>  

http://bit.ly/2M1vtT5 
4. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรประจําปP 2562 “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร!ข้ันพ้ืนฐาน (GIS for 

beginners) เม่ือวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ! 2562 
5.  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการบริการวิชาการแก)ชุมชน “การนําเสนอผลิตภัณฑ!ชุมชน ด*วย

เทคโนโลยีเสมือนจริง(Reality Technology)” เม่ือวันท่ี 20-21 มิถุนายน 2562 
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บุคลากร 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุนเป�นข*าราชการ 8 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 46 คน 
ลูกจ*าง ประจํา 2 คน ลูกจ*างชั่วคราว 3  คน และพนักงานท่ัวไป 3 คน รวมท้ังหมด 62 คน 
 

ประเภท/ตําแหนGง ท้ังหมด ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ 
ข*าราชการ 8 6 2 - 

ร*อยละ 12.9 9.68 3.23 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 46 1 9 36 

ร*อยละ 74.19 1.61 14.52 58.06 
ลูกจ*างประจํา 2 - - - 

ร*อยละ 3.22 - - - 
ลูกจ*างชั่วคราว 3 ผู*เชี่ยวชาญ 1 คน - - 

ร*อยละ 4.83 - - - 
พนักงานท่ัวไป 3 - - - 

ร*อยละ 4.83 - - - 
รวม 62 4 11 36 

ร*อยละ 100 6.45 17.74 58.06 
 
11. การบริการวิชาการ 
11.1 โครงการบริการวิชาการแกGสังคม 
 ในปPงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก)สังคมแก)สังคมและชุมชน โดยเป�นโครงการในปPงบประมาณ พ.ศ.2562 
ซ่ึงมีการดําเนินโครงการย)อยของโครงการบริการวิชาการแก)สังคมและชุมชน ดังนี้ 
โครงการบริการวิชาการแก)สังคมท่ีดําเนินการในปPงบประมาณ 2562 
ท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัด เปuาหมาย(คน) งบประมาณ(บาท) 

1 ระบบฐานข*อมูลสําหรับ Big Data 
ด*วย MongoDB 

26 เม.ย.62 25 25,000 

2 การนําเสนอผลิตภัณฑ!ชุมชน ด*วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง(Reality 
Technology) 

20-21 มิ.ย.62 30 47,000 

3 ฝMกความคิดสร*างสรรค!นักเรียนด*วย
โปรแกรม Scratch 

7 – 8 พ.ค.62 40 27,000 

4 ส)งเสริมความรู*การใช*โปรแกรม
สํานักงาน (ไมโครซอฟท!) 

30 -31 พ.ค.62 80 30,000 

5 แนวทางการท่ีควรเสพและสร*าง
ข*อมูลบนโลกออนไลน!ท่ีดี ถูกต*อง

10 พ.ค.62 40 20,000 
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ท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัด เปuาหมาย(คน) งบประมาณ(บาท) 
และเหมาะสมด*วยอุปกรณ!เคลื่อนท่ี 
The way to get and create 
information on the online 
world. by Smart Device 

6 ICT Update 62 “ การวิเคราะห!
ความต*องการ” 

7 มิ.ย.62 40 23,000 

7 ทับแก*ววิชาการครั้งท่ี 6 “ศิลปากร
พิทยานิทรรศน! (The Excellence 
of One)” 

26-28 ส.ค. 62 N/A 38,000 

 รวม  255 210,000 
 

ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตัวชี้วัด หน)วยนับ เปIาหมาย ผลลัพธ! 

ผลลัพธ!    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    

- ผู*เข*ารับบริการนําความรู*ไปใช*ประโยชน! ร*อยละ 88 85.81 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของเยาวชนและประชาชนต)อการเข*าถึงบริการทาง

การศึกษาชองมหาวิทยาลัย 
ร*อยละ 85 89.17 

ผลผลิต    

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    

- จํานวนผู*เข*ารับบริการ คน 255 226 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    

- ความพึงพอใจของผู*รับบริการในกระบวนการให*บริการ ร*อยละ 90 89.74 

ตัวชี้วัดเชิงต*นทุน    

- ค)าใช*จ)ายของการให*บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได*รับจัดสรร บาท 210,000 172,000 
 
11.3 การศึกษาดูงาน  / การฝvกงานนักศึกษา 
นักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืนมาฝMกงาน 
ท่ี ชื่อ/สกลุ หนGวยงาน ระยะเวลา ฝ-ายท่ีรับผิดชอบ 
1 นายกรกฎ ร)วมจิตร 

นายวิรัตน! วาไชยะ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร! คณะ
ศิลปศาสตร!และวิทยาศาสตร! 
มหาวิทยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

29 ต.ค. 61– 15 ก.พ.62 ฝDายบรหิารจัดการ
เครือข)าย 

2 นายอํานาจ จินดาสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร! 13 พ.ค. –31 ก.ค.62 ฝDายบรหิารร
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นายสิทธิพร เกิดสวัสดิ ์ อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร! 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

จัดการเครือข)าย 

3 นายกิตตินันท! บุญรัตน!
ประพันธ! 
นายเถลิงศักดิ์ ศิวะพฤฒาวาส 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม 

21 พ.ค. – 30 ก.ย.62 ฝDายดําเนินการ
และวิศวกรรม 

 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต)างๆ คือ 
 กิจกรรมสวมใสGผ'าไทย ทุกวันศุกร! สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีร)วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ด*วยการสวมใส)เครื่องแต)งกายท่ีทํามาจากผ*าพ้ืนเมือง ในทุกวันศุกร! โดยในปPนี้เร)�มต้ังแต)เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 เป�นต*นมา 
 กิจกรรมทําบุญวันข้ึนปEใหมG โดยมีการจัดพิธีสงฆ! ทํา�ญเลี้ยงพระ เพ่ือเป�นเสริมสร*างขวัญกําลังใจและ
ความเป�นสิริ มงคลแก)บุคลากร 
 กิจกรรมวันสงกรานต� สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ร)วมสืบสานประเพณีสงกราน!โดยจัดให*มีพิธีสรงน้ําพระ 
รดน้ําดําหัวอดีตผู*บริหารและผู*บริหารของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 
งบประมาณรายจ)ายท่ีได*รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล)งงบประมาณ  2558 - 2562 

ปEงบประมาณ 
ประเภทของแหลGงงบประมาณ รวม 

a+b งบประมาณแผGนดิน(a) งบประมาณเงินรายได'(b) งบประมาณโครงการพิเศษ 

2563 10,448,300 37,361,500.00  47,809,800.00 

2562 5,818,340 21,984,444.44 - 27,802,784.44 

2561 11,584,400 13,884,200 - 25,468,600 

2560 13,611,400 26,113,450 - 39,724,850 

2559 12,656,100 23,795,326 - 36,451,426 

2558 16,408,800 24,818,742 - 41,227,542 

 
การพัฒนาบุคลากร 
จํานวนบุคลากรท่ีอยู)ระหว)างการศึกษาต)อในประเทศและต)างประเทศ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปPท่ีลา แหล)งทุน 

1 นายณัฐกร ศิธราชู ระดับปริญญาเอก สาขาภูมิ
สารสนเทศศาสตร! มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ไทย 1 เมษายน 
2558 

ทุนส)วนตัว 
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จํานวนบุคลากรท่ีไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต)างประเทศ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข*อ วันท่ี หน)วยงาน/สถานท่ีจัด 
1 นางศิริมาตย!  อินทร!ตามา 

นายเปรมพันธ!  ขันทองดี 
นายณัฐพล  สินธุมา 
นางสาวธรรญธร  บุญเลิศ 
นางสาวปรีชญา  นัทธี 

Classroom for the Future 9 ส.ค. 61 บริษัท Image Visual 
1993/โรงแรมโกลเด*น 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพฯ 

2 นางศิริมาตย!  อินทร!ตามา 
นายสุรพงษ!  ธุวะชาวสวน 
นายชัยสิทธ์ิ  สงเคราะห!สุข 
นายจิรวัฒน!  ไร)เหนือ 
นายผดุง  ศรีเหรา 

“งานสัมมนาด*านการศึกษาช)วย
ความคิดสร*างสรรค!โดย 
Adobe” 

22 ส.ค. 61 บริษัท a Soft one /
โรงแรมรอยัล ออคิด 
เชอราตัน กรุงเทพฯ 

3 นายสุบดินทร!  ชูพรหม 
 

“การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ
การรับทราบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE 
Cumiculum Online) และ
ระบบฐานข*อมลูการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
Online)” 
 

13 ก.ย. 61 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/โรงแรม
เซ็นจูรีพาร!ค 
กรุงเทพฯ 
 

4 นายสมเกียรติ  ฉัตรช่ืนยศ “การพัฒนา Hyperledger” 19 ก.ย. 61 
3 ต.ค. 61 
17 ต.ค. 61 
24 ต.ค. 61 
31 ต.ค. 61 

คณะวิศวกรรมศาสตร!
ฯ  ม.ศิลปากร/คณะ
วิศวกรรมศาสตร!ฯ ม.
ศิลปากร 

5 นางสาวบุญมา  เพ)งซ)วน 
นางสาวภาสิตา  บุญณสะ 

“Analyzing Data with 
Power BI” 

29-30 ต.ค. 61 บริษัท Application 
Solutine 
Consulting Co., 
LTD./อาคารเดอะ
คอนเน็คช่ัน  
ลาดพร*าว กรุงเทพฯ 

6 นายสมเกียรติ  ฉัตรช่ืนยศ “Simplicity with Juniper 
Networks JUNOS 
Workshop” 

14 พ.ย. 61 บริษัท Westcon 
Grooup (Thailand) 
/ Westcon 
Thailand Office 
อาคารโอลมิเปPย 
กรุงเทพฯ 

7 นายสมเกียรติ  ฉัตรช่ืนยศ “Technopreneyr UX/UI 
Intensive Workshop และ 
UX/UI Facilitator Training 
Workshop” 

15-17 พ.ย. 61 จุฬาลงกรณ!
มหาวิทยาลยั/ อาคาร
เฉลิมราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ!
มหาวิทยาลยั 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หัวข*อ วันท่ี หน)วยงาน/สถานท่ีจัด 
8 นายเบญจพล  อินทร!ตามา 

นางสาวกาญจนา  สารพงษ! 
นายณรงค!วิทย!  ทัศนานุตริยกุล 
นายชนิศร  ธีระชาต ิ
นายสุรพงษ!  ธุวะชาวสวน 
นางสาวปรีชญา  นัทธี 
ว)าท่ี ร.ต.อุดมศักดิ์  ใจด ี
นายลัคน!พงศ!  อยู)ฉิม 
นายนฤเทพ  แก*วศิริ 

“การเขียนคู)มือการปฏิบัติงาน
จากงานประจําเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน)งท่ีสูงข้ึนของบุคลาการ
สายสนับสนุน” 

5 – 6 พ.ย. 61 กองการเจ*าหน*าท่ี ม.
ศิลปากร/สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี พระราชวัง
สนามจันทร! 

9 นายคณะศร กิจสาระภักด ี
นายเบญจพล อินทร!ตามา 
นางศิริมาตย! อินทร!ตามา 

"การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข)ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี 38 (WUNCA 
38th)” 

23-25 ม.ค.62 สกอ./มหาวิทยาลยั
ราชภัฎภเูก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 

10 นางสาวบุญมี ตระกูลชัยศร ี
นายชนิศร ธีระชาต ิ
นายณรงค!วิทย!  ทัศนานุตริยกุล 

“EdPEx Criteria คณะวิชา/
หน)วยงานเทียบเท)า” 

5-6 มิ.ย. 62 กองประกันคุณภาพ
การศึกษา ม.
ศิลปากร/อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร! 
ม.ศิลปากร นครปฐม 

11 นายฉลอง วิริยะธรรม 
นางสาวสุนันทา ธรรมกิจวัฒน! 
นางศิริมาตย! อินทร!ตามา 
นายนรินทร พวงระย*า 

"การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข)ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งท่ี 39 (WUNCA 
39th)” 

25-28 มิ.ย.62 สกอ./มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ!จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

12 นางสาวบุญมี ตระกูลชัยศร ี
นายชนิศร ธีระชาต ิ

TQA Criteria 10-12 ก.ค.62 สถาบันเพ่ิมผลผลติ/
Amari Watergate 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประจําปEงบประมาณ 2562 
ลําดับ ช่ือโครงการ ระยะเวลา จํานวน 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินการ 

1 การอบรมเข*าฟeงบรรยายด*านวิชาชีพ ปPงบฯ 2562 61 65,000.00 อยู)ระหว)างดําเนินการ 

2 โครงการ  61 20,000.00 ดําเนินการแล*ว 

3 โครงการปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน
ด*วย 5ส 

ปPงบฯ 2562 61 10,000.00 ดําเนินการแล*ว 

4 ชุ ม ชน นั กปฏิ บั ติ ด* า น เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศSUITCoP 2019 

ก.ค. - ส.ค. 62 61 10,000.00 รอดําเนินการ 30
สิงหาคม 2562 

5 กีฬาบุคลากร ก.ค. - ธ.ค. 62 61 5,000.00 อยู)ระหว)างดําเนินการ 

6 โครงการสัมมนาประจําปP 2562 
(สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร!และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปP 2563) 

25ก.ค. 62 61 30,000.00 ดําเนินการแล*ว 
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อาคารสถานท่ี 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีสํานักงานและพ้ืนท่ีให*บริการแก)นักศึกษาและบุคลากรในทุกวิทยาเขตดังนี้ 
 
ข*อมูลอาคารสถานท่ีแสดงพ้ืนท่ีใช*สอยของสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี

วิทยาเขต อาคาร พ้ืนท่ีใช'สอย (ตร.ม) 
วังท)าพระ อาคารสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 36 
พระราชวังสนามจันทร! อาคารมล.ป��น มาลากุล 1,854 

อาคารศูนย!เรียนรวม 1 1,764 
ตลิ่งชัน อาคารสํานักงานอธิการบดีตลิ่ง

ชัน 
336 

สารสนเทศเพชรบุรี อาคารวิทยบริการ 972 
รวม  4,962 
 

การแบ)งพ้ืนท่ีใช*งานในอาคาร 
ใช'งานพ้ืนท่ี วังทGาพระ พระราชวังสนาม

จันทร� 
ตลิ่งชัน สารสนเทศเพชรบุรี 

จํานวน 
ห'อง 

ความจุ 
(ตร.ม) 

จํานวน 
ห'อง 

ความจุ 
(ตร.ม) 

จํานวน 
ห'อง 

ความจุ 
(ตร.ม) 

จํานวน 
ห'อง 

ความจุ 
(ตร.ม) 

ห*องผู*บริหาร 0 0 2 72 0 0 1 10 

ห*องพักเจ*าหน*าท่ี 1 21 11 492.75 1 54 3 62 

ห*องอาหาร 0 0 2 69 0 0 0 0 

ห*องประชุม 1 - 5 119 1 30 1 24 

ห*องเก็บของ 0 0 3 67 1 8 1 3 

ห*อง Data Center 1 8.75 1 18 1 10 1 24 

ห*องปฏิบัติการคอมฯ 2 - 5 608 2 120 2 324 

ห*องเครือข)าย 0 0 2 58.5 0 0 0 0 

ห*องกีฬา 0 0 3 99 0 0 0 0 

ห*องนํ้า 2 - 10 249 0 0 2 20 

ห*องบันทึกเสียง 0 0 0 0 1 - 0 0 

โถงบริการ Free Lab 0 0 0 0 0 0 1 216 

 
 
 
 
 


