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 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ได้มโีครงกำรจดัตัง้ศูนย์คอมพวิเตอร์ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เพือ่เป็นหน่วยงำนกลำง

ในกำรให้บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหำวิทยำลัยใยขณะ

นัน้ได้ให้ควำมเหน็ชอบและประกำศจดัตัง้ศนูย์คอมพวิเตอร์ให้มีฐำนะเทยีบเท่ำคณะวชิำในรำชกจิจำนเุบกษำ ฉบับพเิศษ 

หน้ำ 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2527 โดยมีภำรกิจหลักด้ำนกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์สนับสนุนกำร

เรียนกำรสอนแก่นักศึกษำทุกคณะวิชำ กำรวิจัย ให้บริกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลำกร นักศึกษำและบุคคลทั่วไป 

ให้บริกำรคอมพิวเตอร์สนับสนุนงำนบริหำรจัดกำร และบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และสนับสนุน

งำนด้ำนคอมพวิเตอร์แก่วิทยำเขต/เขตกำรศึกษำของมหำวทิยำลัยฯ ซึง่ต้ังอยูท่ีจั่งหวดัปัตตำน ีภเูกต็ สรุำษฎร์ธำนี และตรงั 

โดยช่วงแรกมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่ ส�ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำยพัฒนำระบบค�ำสั่ง ฝ่ำยเครื่องจักรกล

 ต่อมำในปีงบประมำณ 2529 ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยำเขตปัตตำนี เพื่อท�ำหน้ำที่สนับสนุน

งำนบรกิำรคอมพวิเตอร์ของวทิยำเขตปัตตำน ีโดยบคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนในหน่วยคอมพวิเตอร์มทีัง้ทีส่งักัดศนูย์คอมพวิเตอร์

วิทยำเขตหำดใหญ่ และสังกัดส�ำนักงำนอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี ปีงบประมำณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับกำร

ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่ำย ดังนั้นโครงกำรทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่ำย และ 1 หน่วยงำนภำยใน 

ดังนี้

           *  ส�ำนักงำนแลขำนุกำร

           *  ฝ่ำยพัฒนำระบบค�ำสั่ง

           *  ฝ่ำยเครื่องจักรกล

           *  ฝ่ำยโปรแกรมระบบ

           *  ฝ่ำยฝึกอบรม

           *  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยำเขตปัตตำนี

 ต่อมำในปีงบประมำณ 2542 ได้มีกำรน�ำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมำตรฐำน
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ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรมำประยุกต์ใช้ ทำงทีมบริหำรจึงได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกำรภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์

วิทยำเขตหำดใหญ่ใหม่ โดยมีกำรยุบรวมและขยำยงำนออกเป็นกลุ่มงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจที่รับผิดชอบ หลังจำกนั้นได้มีกำรปรับ

โครงสร้ำงอีกหลำยครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ได้ถูกพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรปรับ

โครงสร้ำงแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อควำมสะดวก แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและบริหำร

จัดกำร และเพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้อย่ำงคุ้มค่ำ และยังคงรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยปัจุบันได้รับกำรรับรองตำมระบบ

คุณภำพ ISO9001:2008

วิสัยทัศน์ (Vision) 
        ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)
              แสวงหำ พัฒนำ และให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่มำตรฐำนสำกล

 2. พัฒนำระบบสำรสนเทศที่เป็นสำกลเพื่อใช้งำนในมหำวิทยำลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ

 3. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยได้รับกำรยอมรับระดับแนวหน้ำของประเทศ

 4. เป็นศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่ชุมชน  

ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3  
 WISH3 ค่ำนิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักกำรท�ำงำนเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้วยจิตบริกำร

 บุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ร่วมก�ำหนดค่ำนิยมหลัก WISH3’  เพื่อ สร้ำง

วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดันปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถตอบ

สนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ เพื่อก้ำวไปสู่องค์กรที่ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับ 

โดย   WISH3  จะมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนใน 6 หลัก ดังนี้

 W = wisdom คือ กำรมีปัญญำ มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้

 I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือท�ำในสิ่งควรท�ำและมีจิตส�ำนึกด้วยตนเอง

 S = Service mind คือ มีจิตบริกำร เช่น เต็มใจให้บริกำร

 H = Happy คือ กำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข

  Healthy คือ มีควำมสุขกำยสบำยใจ

  Harmony คือ มีควำมพร้อมเพรียงสำมัคคี

 ทั้งนี้  ค่ำนิยมหลัก ‘WISH3’  ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีควำมหมำยโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่ำ  ชำวศูนย์ คอมพิวเตอร์จะท�ำงำนเป็น

ทีมอย่ำงมีควำมสุขทั้งกำยและใจพร้อมให้บริกำรด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำม 

พึงพอใจของผู้รับบริกำร 



โครงสร้างการบรหิาร 
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คณะกรรมการประจ�าศูนย์คอมพิวเตอร์
 1. รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  เวทย์ประสิทธิ์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. อำจำรย์ปรำโมทย์  จูฑำพร    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. นำยนิทัศน์   เพรำแก้ว    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. นำวสำงแสงนภำ   หิรัญมุทรำภรณ์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิพงศ์  เตชะด�ำรงสิน  ปี 2528 – 2535

 2. อำจำรย์ปรำโมทย์   จูฑำพร   ปี 2536 – 2541

 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู   ปี 2542 – 2546

 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชำวีรกุล  ปี 2547 – 2554

 5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกริกชัย  ทองหนู   ปี 2555 – 2555

 6. รองศำสตรำจำรย์ ดร. มนตรี  กำญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2559
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ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. มนตรี กำญจนะเดชะ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์

 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพพร  เหรียญทอง รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยำเขตปัตตำนี

 3. ดร.สมชัย   หลิมสิโรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ

 4. นำยฉัตรชัย   จันทร์พริ้ม ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์

 5. นำยธเนศวร์   ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์

 6. นำงเนำวรัตน์   สอิด  หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำร

 7. นำงดนยำ   วรำสิทธิชัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร

 8. นำยปรีชำ   ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศ

 9. นำยสงกรำนต์   มุณีแนม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร

ข้อมูลอัตราก�าลังของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า
พนักงาน

มหาวิทยาลัย

พนักงานเงินราย

ได้
รวม

งำนบริหำรทั่วไป 6 4 5 2 17

งำนบริกำร

วิชำกำร
2 2 4 3 11

งำนบริกำรระบบ

เครือข่ำยและ

สื่อสำร

7 2 6 6 21

งำนบริกำรและ

พัฒนำระบบ

สำรสนเทศ

6 - 31 2 39

งำนวิจัยและ

พัฒนำ
1 - - - 1

หน่วย

คอมพิวเตอร์

วิทยำเขตปัตตำนี

5 - 13 - 18

รวมทั้งสิ้น 27 8 59 13 107
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. นำงเนำวรัตน์  สอิด  หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำร/นักวิชำกำรช�ำนำญกำรพิเศษ

 2. นำงอรทัย  บุญมี  นักวิเครำะห์นโยบำยแผนและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

 3. นำงยุพดี  พิมพ์พงศ์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร

 4. นำงสุกัญญำ  มณีพฤกษ์ นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร

 5. นำงชะอ้อน  อุบลสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน

 6. นำงปรีดำ  นำคสวำสดิ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช�ำนำญกำร

 7. นำงสำวพนิดำ  องค์ศิลปรัศมี นักวิชำกำรเงินและบัญชี

 8. นำงสำวสุรีรัตน์  อ�ำพันสุข  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

 9. นำงสำวจำรุณี  โลกะธำดำ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

 10. นำงสำวกัญญำ  บัวคีรี  พนักงำนพิมพ์ ส3 และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมเอกสำร

 11. นำงจรวย  นวลบุญ  พนักงำนเข้ำเล่ม บ2

 12. นำงเสงี่ยม  อ้วนเส้ง  แม่บ้ำน บ1

 13. นำงลออรัตน์  บุญศรี   พนักงำนเข้ำเล่ม บ2

 14. นำงอังกำบ  กำรกรณ์  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

 15. นำงสำวสุธิดำ  ธรรมโพธิกุล นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

 16. นำงสำวเจนณิพิฐญ์ ยังสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

 17. นำยอนุศักดิ์  ไข่แก้ว  พนักงำนขับรถยนต์

กลุ่มงานบริการวิชาการ

 1. นำงดนยำ  วรำสิทธิชัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร/นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

 2. นำงรัชภร  จันทสุรัส  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

 3. นำงสำวเนำวรัตน์  ทองไทย  นักวิชำกำรศึกษำ

 4. นำยธีรพงศ์  ชื่นจิตร  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

 5. นำงศรำวดี  แสงสมบุญ นักวิชำกำรศึกษำ

 6. นำยสุวิทย์  สุวรรณเจริญ นักวิทยำศำสตร์

 7. นำยโฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์ พนักงำนห้องปฏิบัติกำร ส2

 8. นำงกำญจนำ  สุขสวัสดิ์  พนักงำนธุรกำร ส3

 9. นำงสำวศิเนตร  กิ้มเส้ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 10. นำงสำวพัณณิตำ เจ้ำประสงค์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 11. นำยสิทธินัย  วงศ์งำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี กำญจนะเดชะ รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำ

 2. นำยวิบูลย์   วรำสิทธิชัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำรพิเศษ
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กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
					ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 1. นำยปรีชำ  ศรีมนัสรัตน ์ หวัหน้ำกลุ่มงำนบรกิำรและพฒันำระบบสำรสนเทศ/นกัวชิำกำรคอมพวิเตอร์

 2. นำยธีรยุทธ์  ประสมพงศ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 3. นำงสำวดวงธิดำ  ชูมำลี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 4. นำยพิสัณห์  ดวงจันทร์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 5. นำยวชิรวิชญ์  จิวำนิจ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 6. นำงสุปรำณี  อุบลจินดำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 7. นำงสำวนภำรัตน์  ห่อทอง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 8. นำยโกวิทย์  แซ่เล้ำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 9. นำยธนำนันต์  วุฒิสิทธิ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 10. นำงสำววรรณวรำงค์ จิตผิวงำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

					ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา

 1. นำงเบญจวรรณ  สุขหนู  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 2. นำงรวีวรรณ  เพ็งอุบล  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 3. นำยกรวิทย์  พฤษชัยนิมมิต นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (ลำศึกษำต่อ)

 4. นำยชำตรี  คู่ณรงค์นันทกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 5. นำงสำวสิริมำ  แซ่เฮีย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 6. นำงสำวปำนชนก จิตชำญวิชัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 7. นำงสำวทิชำลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 8. นำยสุขกมล  สุขพิศิษฐ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

					ทีมพัฒนาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

 1. นำยช�ำนำญ  อินทสโร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 2. นำยวรพจน์  คงอรุณ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 3. นำยอัษฎำยุทธ์  แซ่ลิ่ม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 4. นำยสุทธิพงษ์  อุดมประเสริฐกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 5. นำยจีรศักดิ์  สำยนำค  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 6. นำงสำวปิยนุช  แซ่ลิ่ว  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 7. นำงสำววิไลลักษณ์ ผอมภักดี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 8. นำงสำวศศิธร  คงหนู  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

					ทีมพัฒนาระบบพัสดุ	การเงิน	และการคลังเกณฑ์พึงรับ	–	พึงจ่ายในลักษณะ	3	มิติ

 1. นำยพงศพัฒน์  หังสพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 2. นำงวิไลวรรณ  หังสพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 3. นำงสำวศิริรัรตน์  กรอดสุย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 4. นำงสำววันวิสำข์  จิตผิวงำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 5. นำงขนกกุล  แซ่ลิ่ม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 6. นำงำสวสุรีย์พร  อังสุภำนิช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 7. นำยกัมปนำท  โชติกุล  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 8. นำงสำวมลิวัลย์  แซ่อึ้ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
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ทีมบริหารจัดการฐานข้อมูลและ	Application	Service

 1. นำยจตุพร  ชูช่วย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 2. นำยคณกรณ์  หอศิริธรรม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 3. นำยสัมฤทธิ์  ฤทธิภักดี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 4. นำยเกรียงไกร  หนูทองค�ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

 5. นำยสมชำย  วนะธนศิลป์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

 1. นำยสงกรำนต ์  มุณีแนม  หวัหน้ำกลุม่งำนบรกิำรระบบเครอืข่ำยและสือ่สำร /วศิวกรช�ำนำญกำร

 2. นำยสำคร  หังสพฤกษ์ วิศวกรช�ำนำญกำร

 3. นำยเอกณัฏฐ์  วิทยำสมบูรณ์ วิศวกรช�ำนำญกำร

 4. นำยพรพิทักษ์  สันติภำพถำวร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร

 5. นำยสัมพันธ์  ลิมปิติ  นักวิทยำศำสตร์

 6. นำงสำวทิพำพร  พัฒนศิริ  นักวิทยำศำสตร์

 7. นำงสำวหฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์ นักวิทยำศำสตร์

 8. นำงสำวสุนทรี  นภิบำล  นักวิทยำศำสตร์

 9. นำงสำวณัฏฐิกำ  หัตถกรรม นักวิทยำศำสตร์

 10. นำยโกศล  โภคำอนนต์ นักวิทยำศำสตร์

 11. นำยสุกรี  ศตะรัต  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงำน

 12. นำยมหำมัดรำฟี เจ๊ะอุมำ  นำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

 13. นำยชลำกร  ครุพงศ์สิริ  วิศวกรช�ำนำญกำร (ลำศึกษำต่อ)

 14. นำยสิรภพ  บุยเลื่อง  พนักงำนธุรกำร ส2

 15. นำยสมพร  ศรีโยม  ช่ำงครุภัณฑ์ ช3

 16. นำยจรัส  เตโชอภิวัฒนกุล ช่ำงเทคนิคช�ำนำญงำน

 17. นำยศุตธนำ  ธำนีโต  นำยช่ำงเทคนิค

 18. นำยไพโรจน์  กุลบุตร  นำยช่ำงเทคนิค

 19. นำยวิศิษฏ์  ธเนศธ�ำรง นำยช่ำงเทคนิค

 20. นำงยุวดี  ไชยมณี  พนักงำนธุรกำร
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งบการเงิน

ประจ�าปี 2559

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2559

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2559 แยกตามวิทยาเขต  
ณ วันนที่ 30 กันยายน 2559

การบริการ Help Desk ผลการด�าเนินการของปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้
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สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2559 แยกตามประเภทรายจ่าย  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 (เปรียบเทียบกับประมาณการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจ�าเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 (เปรียบเทียบกับประมาณการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559
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เปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2559
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กราฟเปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 - 2559

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�าเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559



20

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร ์ปีงบประมาณ 2559

กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างปี 2558 - 2559



22

เปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร ์ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2559

สรุปงบพัฒนาบุคลากร  ณ 30 กันยายน 2559



สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2559

23

สรุปรายจ่ายพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปรายจ่ายพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2559

สรุปรายได้สะสม 10 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2550 - 2559
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สรุปรายได้สะสมสุทธิของศูนย์คอมพิวเตอร์ (รวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม)  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2559
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ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2559 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบกลุ่มระบบสารสนเทศนักศึกษา

 1. ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา  (SE-Doc)
 กองทะเบยีนและประมวลผลมคีวำมต้องกำรปรบักระบวนกำรรบัรำยงำนตวันกัศึกษำ

โดยลดปัญหำท่ีเกิดจำกกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบรำยงำนตัวจ�ำนวนมำกโดยเฉพำะในส่วน

นกัศกึษำระดบัปรญิญำตร ีซึง่เดมิมคีวำมไม่สะดวกหลำยประกำร กำรสบืค้นเอกสำรยุง่ยำก รวม

ไปถงึในอนำคตต้องกำรใช้ประโยชน์ในกำรอ้ำงองิข้อมลูนกัศกึษำจำกเอกสำรประกอบกำรรำยงำน

ตวั หลงัจำกทีม่กีำรรำยงำนตวัแล้วด้วย และในส่วนรปูถ่ำยนกัศกึษำจะต้องหำวธิกีำรรวบรวมเพือ่

จัดท�ำบัตรเอทีเอ็มให้ทันในวันรำยงำนตัวนักศึกษำ โดยจะมีกำรบังคับให้นักศึกษำวิทยำเขต

หำดใหญ่ระดบัปริญญำตร ีต้องมกีำรส่งรูปถ่ำยนกัศกึษำผ่ำนระบบ จงึจะสำมำรถพมิพ์ใบรำยงำน

ตัวจำกระบบได้

 จึงเกิดเป็น	 “โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ 

น�ำส่งไฟล์เอกสำรประกอบกำรรำยงำนตัว รวมถึงรูปถ่ำยนักศึกษำ และพิมพ์ใบรำยงำนตัวจำก

ระบบนี้

 1.1 พัฒนำตั้งแต่ เดือน พ.ค. – ส.ค.  2559 และเนื่องจำกระบบยังไม่สมบูรณ์

 โปรแกรมเมอร์ลำออก ให้คนใหม่กำรปรับปรุงอีกครั้ง ต.ค.- พ.ย. 59

 1.2 อยู่ระหว่ำงกำรทดลองใช้งำนของ กองทะเบียนและประมวลผล ในเดือน ธ.ค. 59

  โดยมีแผนจะใช้ส่วนวิทยำเขตหำดใหญ่ก่อน

2. ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Curriculum)
 อำศยัเค้ำโครงเดมิจำกระบบบริหำรจดักำรหลกัสูตรระดบับัณฑติศกึษำ ช่วงเริม่ต้นกำร

พฒันำ ไม่ให้กระทบกบัระบบทีบ่ว.ใช้งำน จงึออกแบบระบบเป็นกำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูรเฉพำะ

ระดับปริญญำตรี  ให้ทั้งโค้ดและฐำนข้อมูลแยกจำกระดับบัณฑิตศึกษำด้วย 

 2.1 พัฒนำและปรับปรุง มกรำคม – มีนำคม 2559 

 2.2 กบศ. ต้องกำรให้มกีำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยกระจำยให้คณะเข้ำ

 มำจดักำรข้อมูลเอง ยงัไม่ทรำบรำยละเอยีดโครงกำรทีชั่ดเจน (ยงัไม่พฒันา อยูร่ะหว่าง

เสนอแผน)
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3. ระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS)
 ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศบัณฑิตวิทยำลัย ได้พัฒนำและใช้งำนทุกวิทยำเขตแล้วใน

ส่วนระบบฐำนข้อมลูอำจำรย์ระดบับณัฑิตศึกษำ ระบบบรหิำรจดักำรหลักสูตรระดบับณัฑติศกึษำ 

และจัดกำรข้อมูลนักศึกษำ  ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กำร

จัดกำรไฟล์เล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีส่วนคล้ำยกับระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่

ศูนย์คอมพิเตอร์พัฒนำให้อันจะเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษำต่อไปได้ นอกจำกนี้มีควำมต้องกำรอื่น ๆ  ที่ขอมำเพิ่มเติม เช่น ให้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้ำงฐำนข้อมูลตำมกำรใช้งำนปัจจุบันของบว. ซึ่ง บว.ได้มีกำรต่อยอดพัฒนำระบบใช้เอง 

โดยมองว่ำส่วนรำยงำนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนำไปแล้วไม่จ�ำเป็นแล้วเพรำะสำมำรถพัฒนำใช้

เองได้  ต้องกำรให้คณะสำมำรถท�ำกำรเสนอชือ่หมดวำระของอำจำรย์ระดบับณัฑติศกึษำได้ผ่ำน

ระบบ กำรจัดกำรข้อมูลนักศึกษำระดับบัณฑิตที่ควรจะสำมำรถรวมทุกวิทยำเขตได้ ฯลฯ กล่ำว

คอืกระทบกบัระบบทีใ่ช้งำนปัจจบัุน จงึเกิดเป็นโครงกำรพฒันำและปรบัปรุงระบบบรหิำรจดักำร

บัณฑิตวิทยำลัย2016 เพื่อให้ระบบสำมำรถรองรับกำรท�ำงำนสอดคล้องกับกำรปฏิบัติจริง และ

ถูกต้อง

 3.1 ปรัปปรุงและพัฒนำ เม.ย.- ส.ค. 2559

4. ระบบจัดท�ารายงาน มคอ.ออนไลน์ (PSUTQF)
 ปัจจุบันได้พัฒนำและเปิดให้ใช้งำน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 แล้ว แต่ได้รับ

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรปรับปรงุจำกคณะหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถงึมมีตจิำกคณะท�ำงำนพฒันำระบบ

มคอ. ให้มีกำรปรับ ยุบ ตัด รวมข้อ ให้มีควำมกระชับ ในรูปแบบของรำยงำน มคอ. 3-6 แล้ว ซึ่ง

จะกระทบทั้งรูปแบบรำยงำน โครงสร้ำงกำรเก็บข้อมูล และ ฟังก์ชันกำร copy มคอ. รวมถึงกำร

ใช้งำนบนเวอร์ชันใหม่ จะไม่สำมำรถกลับไปแก้รำยงำนตำมรูปแบบเดิม ได้ แต่จะสำมำรถเปิดดู

ของเวอร์ชันเก่ำได้อย่ำงเดียว แต่ก็จะท�ำให้สำมำรถส�ำเนำมำใช้ในรูปแบบใหม่ได้ ดังนั้นจึงเปิด

เป็นโครงกำรต่อเนื่องเพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ มคอ. ตำมปัญหำ และควำม

ต้องกำรเพ่ิมเตมิทีไ่ด้จำกกำรใช้งำนส่วนต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำทัง้หมด ทัง้นีก้ำรปรับเปล่ียนขัน้ตอนกำร

ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ จ�ำเป็นต้องจัดท�ำคู่มือประกอบกำรใช้งำนใหม่ด้วย จึงเปิดเป็นโครงกำรพัฒนำ

และปรับปรุงระบบมคอ.ออนไลน์ เวอร์ชัน 2017

 4.1 ปรับปรุงและพัฒนำ ธันวำคม 2559 – กุมภำพันธ์ 2560

 4.2 มีแผนจะใช้งำนระบบเวอร์ชันใหม่ ในภำคปีกำรศึกษำ 3/59 

5. ระบบทะเบียนนักศึกษา 
 5.1 พัฒนำและปรับปรุง กันยำยน  – พฤศจิกำยน 2559

 5.2 BackOffice พัฒนำบน framework 4.0 ให้รองรับกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร 

 Window 8   ขึ้นไป โดยท�ำงำนบน   Database ตัวเดียวกัน 

 5.3 ส่วน SIS ยังใช้บนตัวเดิม เพรำะอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ และยังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 กับระบบกำรเงินยังไม่สมบูรณ์ 

 5.4 แจ้งกองทะเบียนแล้ว ให้ใช้งำน 2 เวอร์ชันไปก่อน หำกมีกำรปรับแก้จะแก้บน  

 ตัวใหม่เท่ำนั้น
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6. ระบบ Inbound-Outbound Student (IOStudent)
 เนื่องจำกหน่วยงำนวิเทศน์สัมพันธ์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้มอบหมำยให้ทำง

ศนูย์คอมพวิเตอร์พฒันำระบสำรสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ MOU ระบบ 2) ระบบ Inbound 

Outbound ของนกัศึกษำ 3) ระบบ Inbound Outbound ของบคุลำกร โดยทำงวเิทศน์สมัพนัธ์

ระบุให้พัฒนำระบบ MOU เรียบร้อยแล้ว และในส่วน Inbound Outbound นักศึกษำ

 6.1 เริ่มพัฒนำเมื่อ ธันวำคม พ.ศ. 2558 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559

 6.2 ปรับแก้ตำมควำมต้องกำรของ วิเทศน์สัมพันธ์ มีนำคม  – เมษำยน พ.ศ. 2559 

และส่งมอบแล้ว

การจัดอบรมระบบสารสนเทศ
 1. อบรมเจ้ำหน้ำที่ มคอ. ณ วข.หำดใหญ่ 1 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ 2 ก.พ. 2559

 2. อบรมจัดท�ำรำยงำนส�ำหรับอำจำรย์ ณ วข.หำดใหญ่  2 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ 

14 ก.พ. 2559

 3. อบรมหลักสูตรระดับปริญญำตรี รวม  1 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ 27 เม.ย. 2559

• บ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศที่พัฒนา
 บ�ำรุงรักษำระบบที่พัฒนำแล้วเสร็จให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ แก้ไขข้อผิดพลำดที่

พบตลอดจนตอบข้อซักถำมและตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ  ตำมที่ได้รับแจ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

   ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. ระบบ MIS-DSS      

 2. ระบบ HRMIS (ผลงำนวิชำกำร/ภำระงำน)

 3. ระบบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน TOR Online

 4. ระบบ ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน Competency Online

 5. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) และระบบทะเบียนรับ-ส่ง

 6. ระบบลงเวลำด้วยลำยนิ้วมือ (TimeStamp)

 7. ระบบสวัสดิกำรกองทุนพนักงำน

 8. ระบบสมัครงำนออนไลน์

 9. ระบบ MOU (ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์กับ 

 มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงประเทศ)

 10. ระบบรวมสำรสนเทศบุคคล MyPSU

   ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) เทศบำลคอหงส์

 2. ระบบยื่นแบบก่อสร้ำงเทศบำลคอหงส์

 3. ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ (PITI System)

  อุทยำนวิทยำศำสตร์

การพัฒนาระบบกลุ่มระบบสารสนเทศบุคลากร 
01

02

0304

05

06
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• โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ
 ทีมบุคลำกรมีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองตำมควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้งำนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

  ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. ปรบัปรงุแก้ไข ระบบประเมนิสมรรถนะกำรปฏิบตังิำน Competency Online ตำม

ควำมต้องกำรใหม่ มกรำคม – มีนำคม 2559

 2. พัฒนำระบบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน TOR Online สำยวิชำกำร กุมภำพันธ์– 

พฤศจิกำยน 2559

 3. พัฒนำระบบ Track และค�ำนวณอำยุงำน เมษำยน – สิงหำคม 2559

 4. พัฒนำระบบกำรน�ำเสนอข้อมูล QA และ ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ.2558– 

2561 ส�ำหรับผู้บริหำร พฤษภำคม – กันยำยน 2559

 5. พฒันำระบบผลงำนทำงวชิำกำร/ภำระงำน (HRMIS) ตำมควำมต้องกำรใหม่ มถินุำยน 

– สิงหำคม 2559

 6. อบรมและเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบ Track, Competency Online, Tor Online 

รอบกำรประเมิน 1/2560 กันยำยน – ตุลำคม 2559

 7. พฒันำ ระบบใบสมคัรกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี Online กนัยำยน – พฤศจกิำยน 2559

  ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข จัดท�ำคู่มือ และอบรมระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

เทศบำลสะเดำ มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2559

 

 • งานฝีกอบรม
  อบรมระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้กับผู้ใช้งำนภำยในมหำวิทยำลัย ดังนี้

 1. ระบบ E-DOCs ให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย วันที่ 27 มกรำคม 2559

 2. ระบบทะเบียนรับ-ส่งหนังสือให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559

 3. ระบบ MIS-DSS วันที่ 25 มีนำคม 2559

 4. ระบบ track และอำยุงำน 27 กรกฎำคม 2559

 5. ระบบ Competency Online และ TOR Online ให้กำรเจ้ำหน้ำที่คณะ/หน่วยงำน

  วันที่ 23 สิงหำคม 2559

 6. ระบบ Competency ที่วิทยำเขตตรัง วันที่ 16 กันยำยน 2559

• อบรมอื่น ๆ 
 1. ระบบ E-DOCs เทศบำลเมืองคอหงส์ วันที่ 11 มกรำคม 2559

 2. ระบบ E-DOCs เทศบำลเมืองสะเดำ และผู้รับ-ส่งเอกสำร เทศบำลเมืองสะเดำ

  วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559

 3. อบรมระบบ E-DOCs เทศบำลเมืองสะเดำ และผู้สั่งกำร เทศบำลเมืองสะเดำ

  วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2559

 4. ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ (PITI System) Phase II 

  และกำรจัดกำรเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทำงปัญญำ อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

 สงขลำนครินทร์ วันที่ 1 มีนำคม 2559
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 5. อบรม SQL Server Integration Services วันที่ 13-14 มิถุนำยน 2559

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานโครงการ
 1. ดรูะบบงำนระบบสำรสนทศ ที ่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

 วันที่ 29 – 30 มิถุนำยน 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย 
(FMIS-Budget)
 มหำวทิยำลัย ได้มกีำรจัดตัง้คณะท�ำงำนพฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือรำยงำนระบบกำร

เงินที่สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณของมหำวิทยำลัยสงขลำ

นครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินที่สอดคล้อง

กับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้

สำมำรถใช้งำนได้ในปีงบประมำณ 2559 โดยทำงศนูย์คอมพวิเตอร์มีหน้ำทีใ่นกำรน�ำควำมต้องกำร

เพื่อพัฒนำระบบ โดยเริ่มพัฒนำระบบใน เดือน เมษำยน 2558 และแล้วเสร็จเพื่อให้คณะ/หน่วย

งำน เริ่มใช้งำน เดือน ตุลำคม 2558

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559 ได้ด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนี้

   แนะน�า และอบรมการใช้งานระบบ
 เมื่อกำรพัฒนำระบบในส่วนกำรบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะ

ท�ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินที่สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และ

แนวทำงกำรจดัท�ำงบประมำณของมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร์ ได้ด�ำเนนิกำรแนะน�ำ และอบรม

กำรใช้งำนระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

 กำรนัดประชุมตัวแทนคณะ/หน่วยงำน ทั้ง 5 วิทยำเขต ได้แก่ วิทยำเขตหำดใหญ่ 

วิทยำเขตปัตตำนี วิทยำเขตตรัง วิทยำสุรำษฎร์ธำนี และวิทยำเขตภูเก็ต เพื่อชี้แจงขั้นตอน

กระบวนกำรระบบ และประกำศเริ่มใช้งำนระบบ ในปีงบประมำณ 2559 โดยคณะ/หน่วยงำน

สำมำรถบันทึกข้อมูลระบบได้ตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2558

 อบรมกำรใช้งำนระบบให้กับตัวแทนคณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ ในวิทยำเขตหำดใหญ่ ณ 

ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์คอมพิวเตอร์

 สัญจรวิทยำเขตตรัง ภูเก็ต และสุรำษฎร์ธำนี เพื่อแนะน�ำ อบรมกำรใช้งำนระบบ และ

รับฟังควำมคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมำปรับปรุงระบบ

 ประชุมหำรือ เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรบันทึกข้อมูลและกำรปรับปรุงระบบ ส�ำหรับ

คณะ/หน่วยงำนที่มีระบบใช้งำนภำยในหน่วยงำน ได้แก่ วิทยำเขตปัตตำนี คณะวิทยำศำสตร์ 

คณะแพทย์ศำสตร์ และคณะทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อลดกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อนของคณะ/หน่วย

งำน โดยก�ำหนดให้มีกำรปรับปรุงระบบ เพื่อให้คณะ/หน่วยงำน ตลอดจนวิทยำเขต น�ำข้อมูล 

(Import Data) เข้ำสู่ระบบ

 กำรเตรยีมข้อมลูส�ำหรบัระบบทดสอบ โดยคณะ/หน่วยงำน สำมำรถทดสอบระบบผ่ำน

ระบบทดสอบ เพื่อให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบก่อนกำรใช้งำนในระบบจริง โดยข้อมูลค่ำเริ่มต้นของ

ระบบทดสอบจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลค่ำเริ่มต้นของ ปีงบประมำณ 2559 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน 
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   พัฒนารายงานของระบบ
 คณะท�ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรำยงำนระบบกำรเงินที่สอดคล้องกับทิศทำง 

นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้มีกำรรวบรวม

ควำมต้องกำรเกี่ยวกับรำยงำนจำกผู้บริหำร กองคลังวิทยำเขต คณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อร่วม

กับศูนย์คอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำระบบรำยงำนดังกล่ำว โดยได้พัฒนำรำยงำนระบบ  จ�ำนวน 

27 รำยงำน สำมำรถแบ่งกลุ่มรำยงำน ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1.	กลุ่ม	Transaction

1.1 RPT001: รำยงำน Transactions ของแผน และเบิกจ่ำยแยกตำมเดือน

1.2 RPT002: รำยงำน Transactions ของแผน และฎีกำแยกตำมเดือน

1.3 RPT003: รำยงำน Transactions ที่ยกเลิกของแผน และเบิกจ่ำย

1.4 RPT004: รำยงำน Transactions ที่ยกเลิกของแผน และฎีกำ

 2.	กลุ่มบริหาร

2.1 RPT005: รำยงำนระดบัมหำวทิยำลยัแยกทิศทำง ตำมแผน และสถำนะของ

กำรเบิกจ่ำย

2.2 RPT006: รำยงำนแยกวิทยำเขต ทิศทำง ตำมแผน และสถำนะของกำรเบิก

จ่ำย

2.3 RPT007: รำยงำนแยกวิทยำเขต นโยบำย ตำมแผน และสถำนะของกำร

เบิกจ่ำย

 3.	กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

3.1 RPT008: รำยงำนเอกสำรฟอร์ม 4.1

3.2 RPT009: รำยงำนตำมฟอร์ม 4.1 ตำมสถำนะของเอกสำรเบิกจ่ำย

3.3 RPT010: รำยงำนเอกสำรฟอร์ม 4.1 เพิ่มยอดคงเหลือ ระดับมหำวิทยำลัย 

ระดับวิทยำเขต

3.4 RPT011: รำยงำนเอกสำรฟอร์ม 4.1 เพิ่มยอดคงเหลือ

3.5 RPT012: รำยงำนเอกสำรฟอร์ม 4.1 แสดงตำมสถำนะของเอกสำรเบิกจ่ำย 

ระดับคณะ

3.6 RPT013: ปรับปรุง รำยงำนฟอร์ม4.1 จ�ำแนกตำมสถำนะ

3.7 RPT014: รำยงำนแผนงบประมำณที่ตั้ง/จ่ำยจริง

3.8 RPT015: รำยงำนแผนงบประมำณที่ตั้ง/จ่ำยจริง จ�ำแนกตำมสถำนะ

3.9 RPT016: รำยงำนรำยจ่ำยเงนิรำยได้จ�ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ

ปีงบประมำณ

3.10 RPT017: รำยงำนรำยจ่ำยเงินรำยได้จ�ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ�ำปีงบประมำณ แยกสถำนะเบิกจ่ำย

3.11 RPT018: รำยงำนรำยจ่ำยเงินรำยได้จ�ำแนกตำมทิศทำงนโยบำย

มหำวิทยำลัยประจ�ำปีงบประมำณ

3.12 RPT019: รำยงำนรำยจ่ำยเงินรำยได้จ�ำแนกตำมทิศทำงนโยบำย

มหำวิทยำลัยประจ�ำปีงบประมำณ แยกสถำนะเบิกจ่ำย 

3.13 RPT020: รำยงำนแยกหน่วยงำนย่อยของคณะ (ภำควิชำ/กอง) แผนงำน/

งำนในแต่ละเดือน ตำมจ�ำนวนเงินตำมแผน และจ�ำนวนเงินที่อนุมัติแล้วอยู่

ระหว่ำงส่งเอกสำร

3.14 RPT021: รำยงำนแยกคณะ แผนงำน/งำนในแต่ละเดือน ตำมจ�ำนวนเงิน
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ตำมแผน และจ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยแล้ว

3.15 RPT022: รำยงำนข้อมูลรำยกำรที่สอดคล้องตำมทิศทำง นโยบำย(คณะ)

3.16 RPT027: รำยงำนรำยละเอียดเอกสำรเบิกจ่ำย/เอกสำรฎีกำ

 4	กลุ่มงานคลัง

4.1 RPT023: รำยงำนข้อมูลเอกสำรเบิกจ่ำย สถำนะส่งเอกสำรเพื่อตัดจ่ำย 

4.2 RPT024: รำยงำนข้อมูลเอกสำรเบิกจ่ำย ที่ตัดจ่ำยเรียบร้อยแล้ว

4.3 RPT025: รำยงำนกำรโอนเงิน

4.4 RPT026: เพื่อกำรเบิกจ่ำย และกำรจ่ำยจริง

   พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถก�าหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ได้เอง
 พัฒนำระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบได้ด้วยตนเองท้ังหมด 

โดย ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูล และจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ดังนี้

 1. กำรจัดกำรข้อมูลเมนูของระบบ ซึ่งได้แก่ ชื่อระบบ ชื่อกลุ่มเมนู ชื่อเมนู ชื่อฟังก์ชัน 

กำรจัดกำรเมนู

 2. กำรจดักำรสทิธิก์ำรใช้งำนระบบ ได้แก่ กำรก�ำหนดสทิธิร์ำยคน กำรก�ำหนดสทิธิแ์บบ

รำยกลุ่มโดยใช้ Template

 3. กำรจัดกำรเมนูค่ำเริ่มต้น ต่ำง ๆ ได้แก่ ชื่อธนำคำร จ่ำยให้แก่ ต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนำจ

อนุมัติ ประเภทของต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

   การปรับปรุงระบบเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความ
ต้องการ และปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้สะดวก
 หลังจำกประกำศใช้งำนระบบ ได้รับควำมร่วมมือจำกคณะ/หน่วยงำนทั้ง 5 วิทยำเขต 

ได้แก่ วิทยำเขตหำดใหญ่ วิทยำเขตปัตตำนี วิทยำเขตตรัง วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี และวิทยำเขต

ภูเก็ต ในกำรใช้งำนระบบในระยะหนึ่ง คณะท�ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบ

กำรเงินที่สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณของมหำวิทยำลัย

สงขลำนครินทร์ ได้รวบรวมควำมต้องกำร และปัญหำต่ำง ๆ จำกผู้ใช้ โดยได้มีกำรประชุมและมี

กำรปรบัปรงุกระบวนกำรระบบเพือ่ให้มปีระสิทธภิำพในกำรท�ำงำน เหน็สมควรให้มกีำรปรบัปรงุ

ระบบตำมกระบวนกำรทีป่รบัปรงุใหม่ นอกจำกนีไ้ด้ท�ำกำรปรบัปรงุระบบเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก

ให้กับผู้ใช้ รำยละเอียดดังนี้ 

 1. กระบวนกำรยกเลิกเอกสำรฎีกำ หลังจำกส่งเอกสำรแล้ว

 2. กระบวนกำรยกเลิกเอกสำรเบกิจ่ำย กรณทีีม่กีำรถกูยกเลิกหลังจำกมกีำรส่งเอกสำร

เพื่อเบิกจ่ำย

 3. กำรน�ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ ส�ำหรับคณะหน่วยงำน/ที่มีระบบใช้งำน (Import Data)

3.1 กำร Import ข้อมูลแผน (รำยกำรที่สอดคล้องตำมทิศทำงนโยบำย)

3.2 กำร Import ข้อมูลเอกสำรเบิกจ่ำยปกติ

3.3 กำร Import ข้อมูลเอกสำรเบิกจ่ำยฎีกำ

3.4 กำร Import ข้อมูลกำรรวบเอกสำรเบิกจ่ำย เพื่อจัดท�ำฎีกำ

3.5 กำรจัดท�ำ View รำยกำรที่สอดคล้องตำมทิศทำงนโยบำย

 4. กำรปรับปรุงระบบ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ได้แก่

4.1 กำรค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ  ตำมต้องกำร เช่น กำรค้นหำเอกสำรเบกิจ่ำย เอกสำร

ฎีกำ ตำม คณะ/หน่วยงำน เลขที่เอกสำร วันที่เอกสำร เลขที่ฎีกำคณะ เลขที่

ฎีกำกองคลัง เป็นต้น
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4.2 ปรับปรุงเอกสำรเบิกจ่ำย เพื่อแสดงข้อมูลวันที่เอกสำรเบิกจ่ำย

4.3 กำรบันทึกเลขที่เช็ค ตำมเลขที่ฎีกำของคณะ

4.4 ให้สำมำรถแก้ไขจ�ำนวนเงิน ของรำยกำรที่สอดคล้องตำมทิศทำงนโยบำย 

(แผน) และเอกสำรเบิกจ่ำยที่ไม่ผ่ำนกำรอนุมัติได้

4.5 คัดลอก (Copy) รำยกำรที่สอดคล้องกับทิศทำงนโยบำย (แผน) ของปีท่ี

ต้องกำร

4.6 ปรับปรุงรำยงำนใบปะหน้ำเอกสำรเบิกจ่ำย ตำมรูปแบบเอกสำรบันทึก

ข้อควำม หลังจำกมหำวิทยำลัยประกำศออกนอกระบบ

4.7 เรียกดูข ้อมูลภำควิชำ/สำขำ คณะ/หน่วยงำน และวิทยำเขตตำม

ปีงบประมำณ

4.8 ปรับปรุงรำยงำน ให้ผู้ใช้สำมำรถกรองข้อมูล ตำมตำมแหล่งเงิน และ ตำม

แผนงำน/งำน ที่ต้องกำรได้

 5. ปรับปรุงหน้ำจอ กำรเรียกรำยงำน ตำมสิทธิ์ กรณีจ�ำกัดสิทธิ์กำรปรับปรุง

ประสทิธภิำพของระบบด้ำนควำมเรว็ในกำรค้นหำ และแสดงข้อมลูทีป่รมิำณของรำยกำรจ�ำนวน

มำก ให้ได้ควำมเร็วในระดับที่พึงพอใจได้

   ตดิตาม เฝ้าระวงัการใช้งาน ให้ค�าปรกึษา และให้ค�าแนะน�าในการใช้งานระบบ
 ศนูย์คอมพวิเตอร์ท�ำหน้ำทีใ่นกำรเฝ้ำระวงักำรใช้งำนระบบ ให้ค�ำปรกึษำ ตลอดจนกำร

แนะน�ำ กำรใช้งำนระบบให้กับคณะ/หน่วยงำนที่สอบถำมเข้ำมำ โดยผ่ำนช่องทำง 

 1. โทรศัพท์  074-28-2123 (โทรภำยใน : 2123) และ 074-28-2081 

 (โทรภำยใน : 2081)

 2. Email  Support@cc.psu.ac.th

 นอกจำกนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะท�ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำน

ระบบกำรเงินที่สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณของ

มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ ประชมุเพือ่เตรยีมควำมพร้อมระบบส�ำหรบักำรใช้งำนปีงบประมำณ 

2560 และกำรบันทึกข้อมูลเบิกจ่ำยจำกแหล่งเงินอื่น ๆ นอกเหนือจำกแหล่งเงินรำยได้ เข้ำสู่

ระบบต่อไป

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่
 ด้วยกองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ ต้องกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดเก็บค่ำ

ธรรมเนียมหอพักให้มีประสิทธิภำพ  จึงได้ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และกองคลัง  ประชุมหำรือ 

แนวทำงกำรปรบัปรงุกระบวนกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนยีมหอพกั ซึง่ทำงศนูย์คอมพวิเตอร์ น�ำเสนอ

ว่ำ สำมำรถน�ำระบบเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ใช้ช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ มำใช้

รบัช�ำระค่ำธรรมเนยีมหอพกัได้ โดยกำรปรบัเปล่ียนกระบวนกำรท�ำงำนบำงส่วนของผู้ปฏบิตั ิและ

ท�ำกำรปรับปรุงระบบเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้รองรับกำรรับช�ำระค่ำธรรมเนียม

หอพัก โดยระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้

 1. ขั้นตอนเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมหอพัก

 2. ขั้นตอนกำรพิมพ์ bill payment

 3. ขั้นตอนกำร Reconcile bill payment

 4. ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรช�ำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 5. รำยงำนใบเสร็จรับเงิน ช่วงเวลำที่เลือก

  ดงันัน้ระบบจดัเกบ็ค่ำธรรมเนยีมหอพกัจะเป็นส่วนหนึง่ในระบบจดัเก็บเงินรำย



35

ได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (FMIS) โดยกองกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตหำดใหญ่ 

ได้น�ำระบบไปใช้งำนในวันที่ 18 เมษำยน 2559 จัดเก็บค่ำธรรมเนียมหอพัก

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 1/2559 ซึ่งในอนำคต จะน�ำระบบนี้ไปใช้ที่วิทยำเขตอื่น ๆ 

ต่อไป

ระบบจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (FMIS)
 ระบบจัดเก็บเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ได้มีกำรพัฒนำและเริ่มใช้งำนไปแล้ว

ระยะหน่ึง ซ่ึงวิทยำเขตหำดใหญ่และวิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี เริ่มใช้งำนในปีกำรศึกษำ 1/2556  

ในส่วนของวิทยำเขตภูเก็ต และตรัง เริ่มใช้งำนในปีกำรศึกษำ 2/2556 นั้น  ส�ำหรับปีงบประมำณ 

2559 จะมีกำรปรับปรุงเพื่อให้ระบบสำมำรถท�ำงำนได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเพิ่มช่อง

ทำงในกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยรำยละเอียดกำรปรับปรุงระบบเงินรำยได้ค่ำ

ธรรมเนียมกำรศึกษำมี ดังนี้

 1. พฒันำระบบกำรรบัช�ำระเงินค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำผ่ำนช่องทำง Counter Service 

 2. ปรับปรุงรำยงำนข้อมูลกำรช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส�ำหรับจัดสรรค่ำ

ธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel file เพื่อควำมรวดเร็ว และง่ำยต่อกำร

ดึงข้อมูล

 3. ปรับปรุงระบบ ให้สำมำรถตรวจสอบและรองรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

- ปรับปรุงระบบทุน แสดงรหัสทุน เพื่อให้เจ้ำของทุนสำมำรถช�ำระเงินทุนกำร

ศึกษำได้ถูกต้องตำมทุนที่ให้ซึ่งบันทึกไปก่อนหน้ำ ป้องกันปัญหำหนี้ค้ำงช�ำระ

ของเจ้ำของทุน

- ปรับปรุงระบบเงินกู้ ให้ท�ำกำรตรวจสอบยอดเงินกู้ ซึ่งจะต้องมำกกว่ำ 0

- ปรับปรุงระบบกำรบันทึกกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้สำมำรถคืน

เงิน ยอดเป็นทศนิยมได้

 4. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรไทยพำณิชย์ ในกำร Update SSL Certificate 

ระบบ SCB Payment Gateway ส�ำหรับใช้ในกำรรับช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบ Direct 

Pay ( เมื่อมีระบบมีกำรเปล่ียนแปลง ทำงธนำคำรไทยพำณิชย์ จะแจ้งมำเพ่ือให้ด�ำเนินกำร

ปรับปรุงและทดสอบระบบ )

 5. ติดตำมกำรใช้งำนระบบ และแก้ไขปัญหำให้กับผู้ใช้งำน ทั้ง 4 วิทยำเขต ได้แก่ 

วิทยำเขตหำดใหญ่ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี วิทยำเขตตรัง และวิทยำเขตภูเก็ต

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ไม่มีรหัส
(FMIS-NewStudent)
 ระบบจัดเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ นกัศกึษำใหม่ ไม่มรีหัส เป็นระบบทีจ่ดัท�ำขึน้เพือ่

รองรบักำรเรยีกเกบ็เงนิค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำ และรบัช�ำระเงนิค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำส�ำหรบั

นักศึกษำท่ียังไม่ได้รับรหัสนักศึกษำ ซึ่งคณะ/หน่วยงำน จะท�ำกำรโอนเงินที่ได้รับไปเป็นค่ำ

ธรรมเนียมกำรศึกษำในระบบจัดเก็บเงินรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเม่ือนักศึกษำได้รับรหัส

นักศึกษำ 

 ระบบนี้ เริ่มใช้งำนในปีกำรศึกษำ 1/2557 โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์, วิทยำลัย

นำนำชำติ, คณะนิติศำสตร์ และคณะทันตแพทย์ศำสตร์ วิทยำเขตหำดใหญ่  และวิทยำเขตภูเก็ต 

 ต่อมำในปีกำรศึกษำ 1/2558 มีคณะที่เข้ำร่วมใช้งำนเพิ่มเติม ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์ 

วิทยำเขตหำดใหญ่
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 และปัจจุบัน ปีกำรศึกษำ 1/2559 คณะที่เข้ำร่วมใช้งำนเพิ่มเติม ได้แก่ คณะ

ทรัพยำกรธรรมชำติ วิทยำเขตหำดใหญ่

 ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำได้ท�ำกำรปรับปรุง User Interface ของระบบ เมนู และข้อควำม

ต่ำง ๆ ในระบบ ให้สำมำรถแสดงผลในภำษำอังกฤษ เพื่อรองรับนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำ

ในมหำวิทยำลัย

• ระบบสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จแล้ว
 บ�ำรุงรักษำระบบที่พัฒนำแล้วเสร็จให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ แก้ไขข้อผิดพลำดที่

พบตลอดจนตอบข้อซักถำมและตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆตำมที่ได้รับแจ้งในแต่ระบบดังนี้

 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Windows based application)

 2. ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติผ่ำนเว็บ (Web OPAC) 

 3. ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์พกพำ (ALIST Mobile application)

 4. ส่วนงำนเชื่อมต่อฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union Cataloging Module)

 5. ส่วนงำนเชื่อมต่ออุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง (Self-check via SIP2 Protocol)

 6. ส่วนงำนเชื่อมต่อกำรสืบค้นผ่ำนมำตรฐำน Z39.50

 7. ส่วนงำนเชื่อมต่อคลังข้อมูลมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (Knowledge bank)

 8. ส่วนงำนส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลรวม EBSCO

 9. ส่วนงำนเชื่อมต่อฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย (Student database, 

 Staff database)

• โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
 ทมีห้องสมดุได้ปรบัปรงุพฒันำระบบต่ำงๆ เพือ่ให้ดขีึน้หรอืตำมควำมต้องกำรของสกอ. 

ดังนี้

 1. ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด ALIST Web-based หลังกำรประชุมตรวจรับระบบ

  สิงหำคม 2559 – กันยำยน 2559

 2. พัฒนำโปรแกรม ALIST Web-based Application Phase 2 ส่วน

  Admin module กันยำยน 2558 – ตุลำคม 2558

 3. พัฒนำโปรแกรม ALIST Web-based Application Phase 3, 4, 5 พฤศจิกำยน

  2558 – พฤษภำคม 2559

 4. ปรับปรุงโปรแกรม ALIST Web-based Application หลังกำรตรวจรับระบบ

  สิงหำคม – กันยำยน 2559

 5. ปรับปรุงโปรแกรมส่วนยืมคืน Offline Circulation กันยำยน – ตุลำคม 2558

• งานติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 1. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ม.แม่โจ้ 

 ระหว่ำงวันที่ 18 เมษำยน 2559 - 18 เมษำยน 2559

 2. ติดตั้งระบบ ม.รำชภัฏสกลนคร 

 ระหว่ำงวันที่ 23 กรกฎำคม 2559 - 27 กรกฎำคม 2559

 3. ติดตั้งระบบ ม.รำชภัฏล�ำปำง 

 ระหว่ำงวันที่ 4 กันยำยน 2559 – 13 กันยำยน 2559

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
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• งานอบรม/พบลูกค้าผู้ใช้งาน
 1. เข้ำร่วมประชุมและพบลูกค้ำในงำน WUNCA ครั้งที่ 32 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนำรี  

 ระหว่ำงวันที่ 20-22 มกรำคม 2559

 2. เข้ำร่วมประชมุและพบลกูค้ำในงำน WUNCA คร้ังที ่33 ที ่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 กรกฎำคม 2559

 3. เข้ำเยี่ยมลูกค้ำ ม.แม่โจ้ ระหว่ำงวันที่ 4 กันยำยน 2559 – 13 กันยำยน 2559

ระบบ Hosting, Monitor, Backup
 พฤศจิกำยน 58 - ธันวำคม 58 : กำรพัฒนำส่งเสริมกำรใช้งำนเว็บไซด์ด้วย CMSMS

 มกรำคม 59 – กุมภำพันธ์ 59 : ศึกษำ ติดตั้ง ทดสอบ CMS Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบัน

 มีนำคม 59 - เมษำยน 59 : ปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้ใช้บริกำรและเว็บไซด์

 พฤษภำคม 59 - กรกฎำคม 59 : ศึกษำชุดโปรแกรม MS Expression

 สิงหำคม 59 – ตุลำคม 59 : App Mobile Web Hosting

   ระบบ Database Service
 พฤศจิกำยน 58 – มกรำคม 59 : ปรับปรุงระบบกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลแบบ Real 

Time

 กุมภำพันธ์ 59 – เมษำยน 59 : เฝ้ำระวังฐำนข้อมูล Oracle

 พฤษภำคม 59 - กรกฎำคม 59 : Security Oracle 12cR1

 สิงหำคม 59 – 31 ตุลำคม 59 : SQL Server Cluster

   ระบบ Passport, Grid
 พฤศจิกำยน 58 : ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับกำรใช้งำน IPV6

 ธันวำคม 58 - มกรำคม 59 : ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ PSU Passport

 กุมภำพันธ์ 59 – มีนำคม 59 : ระบบยืนยันตัวตนแบบศูนย์กลำงสองขั้นตอน

 เมษำยน 59 – พฤษภำคม 59 : ศึกษำระบบ Public Cloud Server

 มิถุนำยน 59 – กรกฎำคม 59 : ศึกษำกำรใช้งำน Office 365 ส�ำหรับผู้ดูแลระบบ

 สิงหำคม 59 – ตุลำคม 59 : ศึกษำกำรบริหำรจัดกำร Remote Apps ส�ำหรับผู้ดูแล

ระบบ

   ระบบ Mail, Google Apps
 กันยำยน 58 - พฤศจิกำยน 58 : กำรประยุกต์ใช้งำน Google Classroom ใน

มหำวิทยำลัย

 ธันวำคม 58 – กุมภำพันธ์ 59 : วิธีกำรบริหำรจัดกำร Google Apps ระดับหน่วยงำน

 มีนำคม 59 - เมษำยน 59 : ปรับปรุงระบบกรองอีเมล์ขยะ

 พฤษภำคม 59 – กรกฎำคม 59 : ศึกษำควำมปลอดภัยบน Windows Server

 สิงหำคม 59 – ตุลำคม 59 : ศึกษำกำรใช้งำน Kali Linux เพื่อกำรตรวจสอบระบบ

รักษำควำมปลอดภัย 

การพัฒนาระบบ Database and Application Service



38

   การจัดซื้อจัดจ้างระบบ Virtual Server ช่วงปีงบประมาณ 2559
 - พฤศจิกำยน 2558 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ VMware Vsphere with Operation Man-

ager Enterprise Plus 6.0 และ Veeam Backup& Replicate Enterprise 9.0 จ�ำนวนอย่ำง

ละ 8 License ใช้เพื่อเป็นโปรแกรมระบบจัดกำร Virtual Server และใช้ส�ำหรับส�ำรองข้อมูล 

Virtual Server โดยส�ำรองวันละ 1 ครั้ง

 - พฤศจิกำยน 2558 ลิขสิทธิ์ Microsoft Campus จ�ำนวน 600 ชุด ส�ำหรับให้บริกำร

โปรแกรม Windows ส�ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำ รวมถึงโปรแกรม Office ส�ำหรับบุคลำกร

 - มีนำคม 2559 จัดซื้อตู้ Rack จ�ำนวน 2 ตู้ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมที่ตึก LRC ส�ำหรับรองรับ

กำรย้ำยเครื่องที่ยังสภำพดีแต่หมดประกัน น�ำไปใช้ส�ำหรับทดสอบและเป็น Site ส�ำรองในกรณี

ฉุกเฉิน

 - มิถุนำยน 2559 จัดซื้อ RAM เพิ่มเติม 165GB เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้

บริกำร Virtual Server ให้รองรับกำรใช้งำนได้มำกขึ้น

 - กรกฎำคม 2559 จัดซื้อ HDD ประเภท SSD ขนำด 800G จ�ำนวน 12 ลูก เพื่อเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรงำนที่ต้องกำรควำมเร็วสูง เช่นระบบเอกสำรอิเล็คทรอนิค 

(Edoc), ระบบแชร์เอกสำร (Sharepoint), ระบบ Blog (Share), ระบบฐำนข้อมูล

   รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ วันที่ 09/03/60
 • Rack Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 46 เครื่อง

 • Blade Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 5 เครื่อง

 • PC Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง

   รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง Virtual Server
 • เครือ่ง Physical VMware Server ส�ำหรับให้บริกำรเครือ่ง Virtual Server มทีัง้หมด 

13 เครือ่ง เครือ่งทีส่ภำพสมบรูณ์ ประสิทธิภำพดจีะถูกน�ำมำใช้งำนในระบบ Production จ�ำนวน

ทั้งหมด  7 เครื่อง ติดตั้งไว้ที่ตึกศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องที่ยังสำมำรถใช้งำนได้ถูกน�ำมำใช้

งำนในระบบ Development เพื่อทดสอบและพัฒนำระบบสำรสนเทศ จ�ำนวนทั้งหมด 6 เครื่อง

 • สำมำรถให้บริกำรในส่วนของเครื่อง Production ดังนี้

- รองรับกำรท�ำงำน 160 Core (371.26 GHz)

- เนื้อที่ใช้งำนทั้งหมด 45.14 TB (นับเฉพำะใช้งำน)

- หน่วยควำมจ�ำทั้งหมด  1.91 TB 

 • ระบบส�ำรองข้อมูล ส�ำรองได้สูงสุด 30 วัน

   สถิติการใช้งาน Virtual Server
 • Virtual Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 310 เครื่อง

- ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 243 เครื่อง

- หน่วยงำนอื่น ๆ มีทั้งหมด 67 เครื่อง

   สถิติการขอใช้งาน Virtual Server 4 ปีที่ผ่านมา
 • 30 ตุลำ 56 จ�ำนวน 191 เครื่อง 

 • 30 ตุลำ 57 จ�ำนวน 213 เครื่อง เพี่มขึ้น 22 เครื่อง จำกปีก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 11%

 • 1 ธันวำ 58 จ�ำนวน 242 เครื่อง เพิ่มขึ้น 29 เครื่อง จำกปีก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น

 เพิ่มขึ้น 13%

 • 9 มีนำคม 60 จ�ำนวน 310 เครื่อง เพิ่มขึ้น 68 เครื่อง จำกปีก่อนหน้ำเพิ่มขึ้น 

 เพิ่มขึ้น 28% (นับช่วงเวลำ 1 ปี 3 เดือน)
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   รายละเอียดการขอใช้งานของหน่วยงานภายนอก
 Virtual Server หน่วยงำนภำยนอก ให้บริกำรทั้ง 5 วิทยำเขต ทั้งหมด 47 หน่วยงำน 

จ�ำนวน 66 เครื่อง ซึ่งเพิ่มจำกปีก่อนหน้ำ (47 เครื่อง) จ�ำนวน 19 เครื่องคิดเป็นเพิ่มขึ้น 40%

	 วิทยาเขตหาดใหญ่	ทั้งหมด 37 หน่วยงำน ดังนี้

1. กองกำรเจ้ำหน้ำที่

2. กองกิจกำรนักศึกษำ

3. กองคลัง

4. กองบริกำรกำรศึกษำ

5. กองทะเบียนและประมวลผล

6. กองอำคำรและสถำนที่

7. กองแผนงำน

8. คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

9. คณะทรัพยำกรธรรมชำติ

10. คณะทันตแพทยศำสตร์

11. คณะพยำบำลศำสตร์

12. คณะวิทยำกำรจัดกำร

13. คณะวิทยำศำสตร์

14. คณะศิลปะศำสตร์

15. คณะสัตวแพทยศำสตร์

16. คณะอุตสำกรรมเกษตร

17. คณะเทคนิคกำรแพทย์

18. คณะเภสัชศำสตร์

19. คณะเศรษฐศำสตร์

20. คณะแพทย์แผนไทย

21. บัณฑิตวิทยำลัย

22. วิทยำลัยนำนำชำติ

23. ศูนย์บริกำรวิชำกำร

24. ศูนย์ศึกษำสิ่งแวดล้อมระบบโลกและกำรปรับตัวเพื่อควำมยั่งยืน

25. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้

26. สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

27. สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ

28. สถำบันวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมยำงพำรำ

29. สถำบันสันติศึกษำ

30. สถำบันฮำลำล

31. ส�ำนักงำนควำมร่วมมืออุตสำหกรรม อุทยำนวิทยำศำสตร์

32. ส�ำนักงำนหอประวัติ

33. ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

34. ส�ำนักทรัพยำกรกำรเรียนเรียนรู้คุณหญิงหลง

35. ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

36. หน่วยตรวจสอบภำยใน

37. อุทยำนวิทยำศำสตร์
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	 วิทยาเขตปัตตาน ีจ�ำนวน 3 หน่วยงำน

1. คณะพยำบำลศำสตร์

2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3. วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ

	 วิทยาเขตตรัง จ�ำนวน 2 หน่วยงำน

1. คณะสถำปัตกรรมศำสตร์

2. ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

	 วิทยาเขตภูเก็ต จ�ำนวน 4 หน่วยงำน

1. คณะวิศวกรรมศำสตร์

2. คณะวิเทศศึกษำ

3. ศูนย์กำรเรียนรู้

4. สหวิทยำกำรวิทยำศำสตร์ระบบโลกและกำรจดักำรภัยธรรมชำตอิันดำมนั

	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ีจ�ำนวน 1 หน่วยงำน

1. ส�ำนักงำนอธิกำรบดี

   แผนด�าเนินการปีงบประมาณ 60
1. ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนกำรใช้งำน Web Hosting

2. ระบบยืนยันตัวตน OAuth2 ด้วย Rest Service

3. ระบบ Cluster Database

4. ระบบฐำนข้อมูล NoSQL

5. ระบบ Private Cloud (Docker, Lxd)

6. ระบบ Syslog Analytic

7. กำรประยุกต์ใช้ Machine Learning – Big Data



งานวิจัยและพัฒนา
 งำนวิจัยและพัฒนำ จัดท�ำขึ้นโดยกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำ ซึ่งกลุ่มงำนนี้มีภำรกิจหลัก คือ สกัดควำมรู้ด้ำนไอทีที่จ�ำเป็น 

และเหมำะสมกบัวชิำชีพของนกัไอทใีนมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ น�ำออกมำเผยแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ก่บคุลำกร นกัศกึษำ 

ของมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ด้วยกนั รวมทัง้เผยแพร่แบ่งปันต่อสำธำรณะผ่ำนเวบ็ไซต์และกิจกรรมอืน่ๆ ทีจ่ดันอกมหำวทิยำลยั

 กลุม่งำนวิจยัและพฒันำเนน้คณุภำพของงำน โดยคดัเลือกเฉพำะผูท้ี่สมคัรใจร่วมงำนเท่ำนัน้ ท�ำใหป้จัจุบนักลุ่มงำนยังคง

มีบุคลำกรเพียงคนเดียว กลุ่มงำนฯ เน้นกำรประยุกต์โอเพนซอร์สเป็นแนวทำง เพื่อศึกษำค้นคว้ำพัฒนำวิจัยต่อยอดและลดปัญหำ

ควำมเสี่ยงต่อกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ด้วย

ผลงาน
 • บันทึกคลังควำมรู้บนเว็บไซต์แบบวิกิ น�ำเสนอผลงำนและควำมรู้ที่สำมำรถใช้งำนได้จริงและทันต่อเหตุกำรณ์ บริกำร

 ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th และแฟ้มข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ อยู่ที่

 เว็บไซต์ http://ftp.psu.ac.th

 • ถำมตอบสำธำรณะและประชำสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ บริกำรตลอดเวลำ 

 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com/groups/psulug

 • บันทึกเล่ำเรื่องของชุมชนเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำน IT มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อยู่ที่เว็บไซต์  http://sysadmin.psu.

 ac.th (ตั้งแต่เดือนมกรำคม – ตุลำคม 2559 จ�ำนวน 82 เรื่อง)

 • จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ภำยใต้ชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน

 รู้ชุมชนเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำน IT จ�ำนวน 6 ครั้ง (http://sysadmin.psu.ac.th/cop-psu-it/event2559/)

 • จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยนอกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ�ำนวน 1 ครั้ง (WUNCA ครั้งที่ 33)

 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งำน PSU Open Server เป็นระบบงำนที่ออกแบบเพื่อใช้งำนภำยใน

 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันควำมรู้ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

ดังนี้ (ข้อมูลตำมเว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server) 

  - ปรับปรุง PSU12-Sritrang Server เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ 2016-10-17 

    (http://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/sysresccd-4.8.3-16.04-dvd-psu12-sritrang-server-au

    topartition-offline-2016-10-17.iso)

  - จ�ำนวนหน่วยงำนที่น�ำระบบ PSU12-Sritrang Server ไปใช้งำน 15 หน่วยงำน 

งานวิจัยและพัฒนา
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ผลการด�าเนินการ 

การบริการ Help Desk

ประจ�าปี 2559

 บริกำร Help Desk เป็นบริกำรที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย

สงขลำนครินทร์ เปิดให้บริกำรแนะน�ำกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

สำรสนเทศออนไลน์ และระบบกำรสือ่สำรเพือ่ช่วยให้นกัศกึษำและบคุลำกร

ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์สำมำรถใช้งำนบริกำรระบบสำรสนเทศ

ออนไลน์ของมหำวิทยำลัยฯ ได้โดยสะดวก เช่น

 * แนะน�ำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศออนไลน์ของมหำวิทยำลัย

 สงขลำนครินทร์

 * ตั้งค่ำ PSU WiFi เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต

 * ตัง้ค่ำ PSU VPN เพือ่กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวทิยำลยั

 สงขลำนครินทร์จำกภำยนอก

 * ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การบริการ Help Desk ผลการด�าเนินการของปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้

 ผลการด�าเนินงาน Help Desk
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กิจกรรม

ในรอบปี 

2559
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กิจกรรมเพื่อสังคม

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 37 หลักสูตร สื่อสำร

ฉับไวภำยในภำพเดียว (Infographic) เมื่อวันที่ 26-28 ตุลำคม 2558 โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร คือ นักเรียน และครูสังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล จ�ำนวน 6 โรงเรียน 52 คน

กิจกรรมในรอบปี 2559
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 * ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร์ จดัโครงกำรฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ฟร ีหลักสตูร 

เพิ่มศักยภำพกำรเรียนกำรสอนไร้ขีดจ�ำกัดด้วย Google Classroom รุ่นที่ 3 ส�ำหรับคุณครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำระดับโรงเรียน
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 ww* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกิจกรรม

โครงกำรคอมพวิเตอร์เพือ่น้อง รุน่ท่ี 38 หลกัสูตร สือ่สำรฉับไวภำยในภำพเดยีว 

(Infographic) เมื่อวันที่ 21-23 มีนำคม 2559 โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร คือ 

นักเรียน และครูสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

จ�ำนวน 5 โรงเรียน 52 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดประตูเขียน โรงเรียนประตูไชย 

โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนวัดมะขำมลำน โรงเรียนวัดเลียบ
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 39 หลักสูตร สื่อสำรฉับไว

ภำยในภำพเดียว (Infographic) เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนำยน 2559 โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร คือ นักเรียน และครูสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 จ�ำนวน 5 โรงเรียน 52 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดบันลือคชำวำส  โรงเรียนบ้ำนควนแตน  โรงเรียนบ้ำนป่ำ

บอน  โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์)  โรงเรียนวัดสุนทรีวำรี
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับอำจำรย์และคณะนักศึกษำดูงำนจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 * ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ ต้อนรบัคณะอำจำรย์และนกัศึกษำดงูำนจำกมหำวทิยำลัยรำชภฏัยะลำ 

ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำดูงำนจำกวิทยำลัยชุมชนสตูล โดยศึกษำ

ดูงำนระบบงำนสำรสนเทศที่ใช้ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  กำรใช้ซอฟต์แวร์ Opensource และกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ 

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกส�ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เพื่อศึกษำดูงำนกำรใช้งำนระบบ SharePoint ของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ศูนย์

คอมพิวเตอร์

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยฟำฎอนี โดยศึกษำดู

งำนในหัวข้อโครงสร้ำงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับบุคลำกรจำกโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับระบบบริหำร

กำรเงินและบัญชีของศูนย์คอมพิวเตอร์

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะดูงำนจำกส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติและส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งมำศึกษำดูงำนในเรื่อง กำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนระบบเครือ

ข่ำยและระบบสำรสนเทศ

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะดูงำนจำกคณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งเข้ำเยี่ยม

ชมและศึกษำดูงำนด้ำน VDO Conference และระบบเครือข่ำยเพื่อกำรเรียนกำรสอนของศูนย์คอมพิวเตอร์
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำดูงำนจำกวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี สถำบัน

กำรอำชีวศึกษำ ภำคใต้ 3 ซึ่งศึกษำดูงำนในเรื่องระบบสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย

กิจกรรมอื่นๆ 
* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกันท�ำกิจกรรม Big Cleaning Day  บริเวณอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร ESB พฤติกรรมบริกำร

เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) โดยมีอำจำรย์ชลธร บุญศรี  วิทยำกรเฉพำะทำงด้ำนกำรบริกำร  จำก ESB Service Training  

มำเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ

กำร  จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  เรื่อง “กำรดูแลสุขภำพด้วยตนเอง (โรคออฟฟิศซินโดรม)” โดยมีทีมวิทยำกรจำกภำควิชำศัลยศำสตร์

ออร์โธปิติกส์ฯ คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เป็นวิทยำกรบรรยำย และเรื่อง “งำนได้ผล คนเป็นสุข : งำนพลังกลุ่ม

และควำมสุข” โดยมีนำยเจริญ  สังข์ทอง  อดีตอำจำรย์สถำบันศึกษำ  และนำงรำเจล  วิทยวีรศักดิ์  บุคลำกรจำกคณะทันตแพทยศำสตร์  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นวิทยำกรบรรยำย

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกิจกรรมทำงด้ำน IT ในงำน ม.อ. วิชำกำร ประจ�ำปี 2559 โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติกำรฟรี จ�ำนวน 2 รุ่น ในหัวข้อ “เป็นแม่ค้ำออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร และผู้สนใจทั่วไป  

โดยมีนำยนรินทร์  อินทร์ยอด  ผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด 37 คอนซัลแทนท์  เป็นวิทยำกรบรรยำย และทีมบุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น

วิทยำกรฝึกปฏิบัติ

 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เดินสำยสัญจรเข้ำร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ยังคณะต่ำงๆ ได้แก่ 

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะศิลปศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

คณะวิทยำศำตร์ คณะเภสัชศำสตร์ และคณะกำรแพทย์แผนไทย เพื่อแนะน�ำข้อมูลกำรใช้บริกำร IT พื้นฐำนส�ำหรับนักศึกษำและบริกำร

ต่ำงๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ใน

หัวข้อ “กำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”  โดมีคุณจตุพร ชูช่วย , คุณปำนชนก จิตชำญวิชัย , คุณขนกกุล แซ่โค้ว , คุณเนำวรัตน์ ทอง

ไทย และคุณสงกรำนต์ มุณีแนม บุคลำกรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้กำรต้อนรับและเป็นวิทยำกรบรรยำย

 * เมื่อวันที่ 1-2 กันยำยน 2559  สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) เข้ำตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัย

สงขลำนครินทร์  เนื่องจำกศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ยื่นค�ำขอกำรตรวจประเมินเพื่อต่ออำยุกำรรับรอง (Re-assessment)  ระบบบริหำรงำน

คุณภำพตำมมำตรฐำน มอก.9001-2554 (ISO9001:2008)
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 * ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี 2559 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อประกำศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตำจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอำยุรำชกำรที่ได้ท�ำคุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยในปีนี้

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีผู้ครบเกษียณอำยุรำชกำร จ�ำนวน 1 ท่ำน คือ คุณสุกัญญำ มณีพฤกษ์ ต�ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร
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