Job Description ฝายโปรแกรมระบบ
1. นายฉลอง วิริยะธรรม
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
เลขที่ตําแหนง 1090 (ขาราชการ)
1. ดูแลระบบเครือขายของทัง้ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขตและสํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน
- ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
- Implement ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
- Maintenance ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
- ศึกษาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรใหม ๆ เพื่อที่จะไดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชกับ
มหาวิทยาลัย
2. ดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานบนระบบเครือขาย
กําหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการใชงานบนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล และเปนกฎเกณฑและเปนระเบียบในการใชงาน
ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานบนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
3. อื่น ๆ
- รวมวางแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (แผน IT)
- กําหนดคุณลักษณะคุรุภัณฑตาง ๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการ
จัดซื้อจัดจางหรือประกวดราคา
- ใหคําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดูแลระบบโทรศัพทระหวางวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
2. นายสราวุฒิ จําปานิล
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
เลขที่ตําแหนง 1362 (ขาราชการ)
1. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Server หลัก ของมหาวิทยาลัย
- ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
- Monitor และ Update Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
- ตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเ สมอ

- ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ
เพื่อรองรับงานของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
- พัฒนา Application Program เพื่อนํามาชวยในการ Manage Server และสะดวก
ตอการให
บริการสมาชิก
2. ดูแลดานระบบความปลอดภัยของระบบเครือขาย
- ติดตั้งและ Configuration ระบบความปลอดภัย (Firewall) ตามเงื่อนไขที่วางแผนไว
- Monitor ระบบความปลอดภับของการใชงานบนเครือขาย
3. นายปรีชา แกวมา
ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เลขที่ตําแหนง 1269 (ขาราชการ)
1. งานใหบริการดานระบบเครือขาย
- รับสมัครสมาชิกการใชบริการบนเครือขายของมหาวิทยาลัย (SUNET)
- ใหบริการและใหคําปรึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน การใช
Mail, การใชงานผาน Modem, การใชงาน Internet
- ใหบริการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร
2. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ Server ใชสาํ หรับการฝกอบรมและการเรียนการสอน
- ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการ
- Monitor และ Update Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
- ตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานได
4. นายรักชนก สุขะกาลนันท
ตําแหนง นักคอมพิวเตอร
เลขที่ตําแหนง 058 (พนังงานมหาวิทยาลัย)
1. งานใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและดานเครือขาย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
ดูแลและติดตั้งเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ใหบริการหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดานเครื่องคอมพิวเตอร เชน ติดตั้ง
โปรแกรม ตรวจเช็ดไววัสคอมคอมพิวเตอร

-

ใหบริการและใหคําปรึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน การ
ใช Mail, การใชงานผาน Modem, การใชงาน Internet
ใหบริการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ดูแลอุปกรณเครือขาย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
2. ติดตอประสานงานดานตาง ๆ ระหวางวิทยาเขต
- ดูแลระบบ Video Conference สําหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือการประชุม
ทางไกล ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
- รวบรวมและติดตอประสานงานดานงานบริการสมาชิกSUNETกับวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร
5. นายสุพรชัย บารมี
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
1. ดูแลอุปกรณเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
- ติดตั้งและ Config อุปกรณเครือขาย
- Monitor และ Update Program ที่ทํางานกับอุปกรณเครือขายใหทันสมัยอยู
เสมอ
- แกไขปญหาตาง ๆ ของอุปกรณเครือขาย เพื่อใหสามารถใชงานไดเสมอ
- พัฒนา Application Program และจัดหา Program เพื่อนํามาชวยในการ
บริหารและจัดการระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
- จัดทําสถิติการใชงานตาง ๆ บนระบบเครือขาย
2. ดูแลระบบการสัมมนาและการประชุมผานระบบเครือขาย
- ติดตั้งและใหบริการถายทอดการสัมมนาตาง ๆ ผานระบบเครือขาย (Broadcast หรือ
Video Streaming) และเก็บไวบริการผานระบบเครือขายในลักษณะของ Video
on demand
- ดูแลระบบ Video Conference สําหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือการประชุม
ทางไกล
- ติดตามขาวและประชาสัมพันธตาง ๆ เกี่ยวกับระบบเครือขายและไวรัสคอมพิวเตอร

6. นายอุดมศักดิ์ ใจดี
นักคอมพิวเตอร
1. งานบริการดานเครือขาย
- ใหบริการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทําคูมือการใชงานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน คูมือการเชื่อมตอ Wireless
(SU-Wi-Fi) , คูมือการติดตั้ง Antivirus , คูมือการใชงานอินเตอรเน็ตผานโมเด็ม
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการถายทอดการสัมมนาตาง ๆ ผานระบบ
เครือขาย (Broadcast หรือ Video Streaming) และเก็บไวบริการผานระบบเครือขายใน
ลักษณะของ Video on demand
- ใหบริการและใหคําปรึกษาแนะนําตาง ๆ เกี่ยวกับการใชบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย
เชน การใชงานระบบ SU-Wi-Fi , การใช Mail, การใชงานผาน Modem, การใชงาน
Internet
- ดูแลระบบ Video Conference สําหรับการเรียนการสอนทางไกลหรือการประชุม
ทางไกลระหวางวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดูแลการเบิกจายอุปกรณ Network
- ติดตามขาวและประชาสัมพันธตาง ๆ เกี่ยวกับระบบเครือขายและไวรัสคอมพิวเตอร
2. งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร
- ใหบริการซอมแซม ติดตั้งโปรแกรม ตรวจเช็คและกําจัดไวรัสคอม
คอมพิวเตอร ของเครื่องคอมพิวเตอรภายในศูนยคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคของ
นักศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ทําหนังสือขอความอนุเคราะห

