รายงานประจำ�ปี
2554-2555

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

· สารจากผู้อำ�นวยการ
สาร

รายงานประจำ�ปี 2554-2555 ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อสรุปผล
การทำ�งานของศูนย์ฯ ในช่วงเวลา 2 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ศูนย์ฯ ได้ด�ำ เนินงานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการด้านระบบเครื่อข่ายและสื่อสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การให้บริการวิชาการ และการวิจัยและพัฒนา ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้
อย่างต่อเนื่อง
ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยและสื่ อ สาร ศู น ย์ ฯ ได้ ข ยายวงจร
อินเทอร์เน็ตจาก 1.5 Gbps เป็น 2.0 Gbps รวมทัง้ ได้จดั ซือ้ อุปกรณ์ Firewall ระบบ
ใหม่เพือ่ ให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ยัง
มีการเพิ่มจำ�นวนจุดให้บริการ PSU WiFi ในทุกวิทยาเขต และมีการขยายเครือข่าย
ไปยั ง ศู น ย์ กี ฬ าและสนามกี ฬ าเพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทยในปี 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจาก UniNet ให้เป็นเจ้าภาพ
ในการ จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 25 โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน และการดำ�เนิน
งานเป็นไปได้ด้วยดี
ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมพัฒนาระบบได้ปรับปรุงระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติ (ALIST) ให้มีความสามารถสูงขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำ�นักงานการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
มีการปรับปรุงระบบเว็บเมล์ให้ท�ำ งานได้รวดเร็วกว่าเดิมและเพิม่ เนือ้ ทีเ่ ก็บข้อมูลเป็น
1GB มีการปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาระบบ Competency
Online และระบบอื่นๆ อีกหลายระบบ
ในด้านการให้บริการวิชาการ มีการจัดฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้
กับบุคลากร นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งมีการอบรมการ
ประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สทั้งในและนอกสถานที่ให้กับผู้ดูแลระบบและผู้สนใจทั่วไป
ในนามของศูนย์คอมพิวเตอร์ กระผมขอขอบคุณบุคลากรศูนย์ฯ ทุกท่านทีไ่ ด้
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถเพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นศูนย์ฯ ให้มคี วามก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทัง้ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ที่
ให้การสนับสนุนภาระกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ตลอดมา และหวังว่าจะ
ได้รบั การสนับสนุนทีด่ ตี ลอดไป
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· ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์
นโยบายคุณภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำ�การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศภายในปี 2559”
พันธกิจ
“แสวงหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะ
สม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
เป้าหมาย
1. เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้
รับการรับรองการให้บริการ
ด้านไอทีตามมาตรฐาน
ISO20000-1:2011 ภายใน
ปี 2559
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่เป็นสากลเพื่อใช้งานใน
มหาวิทยาลัยและพร้อมเผย
แพร่สู่ระดับประเทศ (เป็น
สากล/เปิดสู่ นานาชาติ เป็น
ที่พึ่งของชุมชน มีระบบนิเวศน์
อุดมศึกษาที่ยั่งยืน)
3. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ชุมชน (เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน )
4. การบริหารจัดการเครือข่ายได้
รับการยอมรับระดับแนวหน้า
ของประเทศ (มีระบบนิเวศน์
อุดมศึกษาที่ยั่งยืน)

1

ภารกิจ (Mission)
* ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอนและการวิจัย
* ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารของมหาวิทยาลัย
* เป็นผู้นำ�ในการวางแผน ปฏิบัติ และให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่ายบริหารและ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและนำ� เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้
* ให้คำ�ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรม ให้
เช่าอุปกรณ์ และให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่
ชุมชนภาคใต้
ด้านวิชาการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จดั หาเครือ่ งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จ�ำ นวนมาก
ไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และข้าราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอร์
เหล่านีเ้ ชือ่ มต่ออยูบ่ นเครือข่าย ทำ�ให้ผใู้ ช้สามารถเข้า ใช้บริการคอมพิวเตอร์
และใช้บริการ Internet ได้ทง้ั ทีห่ อ้ งปฎิบตั กิ ารของศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน
ด้านการบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ (information infrastructure) ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รวมถึงระบบฐานข้อมูลและระบบ Intranet เพื่อ สนับสนุนการบริหาร
งานของมหาวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแกนนำ� ในการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากร
ใช้งาน โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Opensource software) และฟรีแวร์
(Freeware) ให้มากขึ้น โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตร
การใช้งาน โอเพ่นซอร์ส ซอฟต์แวร์ให้ความรู้แก่ นักศึกษา ผู้สนใจ
และจัดตั้ง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานที่ใช้
โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ เพื่อประยุกต์ใช้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
จะได้เป็นแนวทางในการใช้งานให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ

The Computer Center Core Value
เพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบโดยแบ่งกลุ่มเป็น 4
กลุ่ม และได้กำ�หนดความหมายไว้ ดังนี้
W= wisdom ปัญญา คือมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
I= Integrity มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือทำ�ในสิ่งควรทำ�และมีจิตสำ�นึก
ด้วยตนเอง
S= Service mind มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ
H= Happy ทำ�งานอย่างมีความสุข Healthy สุขกายสบายใจ Harmony
ความพร้อมเพรียง
สามัคคี ความหมายโดยรวมคือการทำ�งานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกาย
และใจเพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
โดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และได้กำ�หนดความหมายไว้ ดังนี้
W = wisdom ปัญญา คือมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
I = Integrity มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือทำ�ในสิ่งควรทำ�และมี
จิตสำ�นึกด้วยตนเอง
S = Service mind มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ
H = Happy ทำ�งานอย่างมีความสุข
Healthy สุขกายสบายใจ
Harmony ความพร้อมเพรียงสามัคคี
“ ความหมายโดยรวม คือ การทำ�งานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกาย
และใจ “ (WISH3)

· ผลการดำ�เนินงาน ปี 2554 - 2555
· การบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
การให้บริการปรับปรุงโทรศัพท์
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
เมื่อเกิดเหตุขัดข้องต้องเปลี่ยน / ซ่อมแผงวงจร การจัดหาแผงวงจรเริ่มจัดหายากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อน
ข้างสูงจึงมีนโยบายในการจัดหาระบบเพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเดิมและรองรับการขยายตัวในอนาคตโดย
ยังสามารถใช้งานสายโทรศัพท์ภายในที่มีอยู่เดิมได้และให้บริการเพิ่มตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ IP-PBX ยี่ห้อ Bluetel เป็นตู้สาขาที่สามารถให้บริการโทรศัพท์อนาล็อกผ่านสายทองแดงเดิมที่มีอยู่
และสามารถให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (Voice over IP) ได้
เมือ่ เดือนกันยายน 2554 จึงได้มกี ารนำ�ระบบดังกล่าวมาใช้งานกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ เป็นต้นแบบ
ในการดำ�เนินการ โดยใช้กับเบอร์โทรศัพท์ภายในประมาณ 100 เลขหมาย ทำ�ให้มีความสะดวกในการดำ�เนินการ
ปรับเปลี่ยน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำ�นวนน้อย โดยการเชื่อมต่อเป็นดังภาพ

3

· การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในปี 2554 กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศได้มีการปรับเปลี่ยนการทำ�โครงการ โดยให้แบ่ง
โครงการออกเป็นเฟสย่อยๆ เพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ทำ�ให้มีโครงการที่เปิดในปีงบประมาณ 2554 จำ�นวน
92 โครงการ โดยสรุปเป็นโครงการใหญ่ๆตามภารกิจของกลุ่มงานได้ดังนี้
1. พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 74 โครงการ
2. บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 7 โครงการ
3. บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์
จำ�นวน 8โครงการ
1 พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
งานพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สามารถจัดกลุม่ ของระบบออกเป็น 5 ระบบคือ
1.1 ระบบบริหารจัดการนักศึกษา
1.2 ระบบบริหารจัดการบุคลากร
1.3 ระบบบริหารจัดการการเงิน
1.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
1.5 ระบบงานอื่นๆ
1.1 ระบบบริหารจัดการนักศึกษา
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา แบ่งออกเป็นระบบหลักๆได้เป็น 2 ระบบคือ ระบบทะเบียนนักศึกษา และ
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
1.1.1 ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาใหม่ทงั้ หมดเป็น เวอร์ชนั่ ทีส่ ามของ
ระบบทะเบียนนักศึกษา เริ่มใช้เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2553 ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา
2553 ทีว่ ทิ ยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สำ�หรับวิทยาเขตภูเก็ต เริม่ ใช้ในการลงทะเบียนเรียนของเทอม
3 ปีการศึกษา 2553 และวิทยาเขตตรังเริ่มใช้ในการลงทะเบียนของเทอม 2 ปีการศึกษา 2554
ระบบทะเบียนนักศึกษา แบ่งการทำ�งานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1. ส่วนของ Windows base application หรือที่เรียกว่า Back Office
พัฒนาเพื่อให้หน่วยงานหลักของระบบทะเบียนนักศึกษาใช้งาน โดยมีฟังก์ชันการทำ�งานหลักๆ
ครอบคลุมการใช้งานทุกวิทยาเขต ซึ่งประกอบไปด้วย การกำ�หนดรหัสนักศึกษา ,ข้อมูลประวัตินักศึกษา, ขัอมูล
ตารางเรียนตารางสอบ,ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน, การประมวลผลการศึกษา , การสำ�เร็จการศึกษา
และทรานสคริป
2. ส่วนของ Web Application
เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทั่วไป เช่น อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ ใช้งานประกอบไปด้วย
2.1 ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง
ที่ไหนก็ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบนี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก Back Officeเป็นหลักเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และ
ใช้สำ�หรับเป็นเงื่อนไขตรวจสอบในขั้นตอนการลงทะเบียน
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2.2 ระบบสารสนเทศนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้า
หน้าที่ ใช้ดูข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ผลการลงทะเบียน และ
ผลการเรียน
2.3 ระบบส่งระดับขัน้ ผลการเรียน เป็นระบบสำ�หรับอาจารย์ในการส่งระดับขัน้ ผลการเรียนของนักศึกษา
โดยเริ่มตั้งแต่อาจารย์ Download ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในรายวิชาต้องการ กรอกเกรด และ upload
ผลการเรียนเข้าสู่ระบบ
2.4 ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 1-2 (PSU1-2.NET) เป็นระบบสำ�หรับนักศึกษาที่พึ่งเข้าใหม่เพื่อ
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ข้อมูลของผูป้ กครอง และพิมพ์ใบรายงานตัวออกจากระบบเพือ่ นำ�ไปแสดงในวัน
รายงานตัว ระบบนีจ้ ะเปิดให้ใช้งานปีละ 1 ครัง้ หลังมีการประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ระบบนี้จะปิดในวันรายงานตัวนักศึกษา เมื่อนักศึกษามารายงานตัว ข้อมูลจากสน1-2 ของนักศึกษาที่มา
รายงานตัวจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ข้อมูลของระบบทะเบียนนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลหลังจากรายงานตัวแล้วจะแก้ไข
ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลจากระบบนีก้ องแผนงานจะนำ�ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพการให้บริการนักศึกษาต่อไป
ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 1-2 ถูกแยกออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ
1. ระบบกรอกข้อมูลสำ�หรับนักศึกษา ระบบนี้ สร้างขึน้ เพือ่ นอำ�นวยความสะดวกให้นกั ศึกษาเข้ามากรอก
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำ�ใบรายงานตัวไปยื่นขอรายงานตัว ณ คณะที่ตนสังกัด
2. ระบบการจัดการข้อมูลพืน้ ฐานสำ�หรับเจ้าหน้าที่ ระบบนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจ ได้ท�ำ การ
กำ�หนดการทำ�งานของระบบบางส่วน และสามารถควบคุมระบบได้ตามความเหมาะสม อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้กรอกมาแล้ว เป็นต้น
• การดำ�เนินงานในปี 2554
1. พัฒนาเพิ่มเติม ระบบ Back office สนับสนุนการทำ�งานของคณะ/ภาควิชา โดยคณะ/ภาควิชาสามารถ
จัดการข้อมูลต่างๆได้ในฐานะของเจ้าของข้อมูลเช่น ส่วนข้อมูลตารางเรียน สามารถจัดการ ข้อมูลรายวิชาที่เปิด
สอน ข้อมูลตอนที่เปิดสอน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ตารางเรียน ข้อมูลห้องสอบและกรรมการคุมสอบ ส่วนข้อมูล
ใบคำ�ร้องต่าง ๆ เช่น ใบคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อย-เกินกว่าปกติ ใบคำ�ร้องขอกักตัวสอบ และจัดการข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
2. พัฒนาระบบส่งระดับขั้นผลการเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งระดับคะแนนรายวิชา
วิทยานิพนธ์ได้เช่นเดียวกับวิชาประเภทอื่น ๆ โดยอ้างอิงโครงสร้างและวิธีการใช้งานมาจากระบบส่งระดับคะแนน
ผ่านเว็บเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นวิธีในการส่งระดับคะแนน ซึ่งจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนหน้าเว็บแทนการส่ง
ข้อมูลเป็นไฟล์
3. พัฒนาระบบจำ�ลองผลการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการวางแผนการเรียนของ
นักศึกษา โดยระบบจะคิดคำ�นวนผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และสถานะ รวมถึงหน่วยกิตการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ได้วางแผนการเรียนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อๆ ไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระบบการจำ�ลองผลการศึกษาของ
นักศึกษา มีขน้ั ตอนการดำ�เนินการดังนี้
- นั ก ศึ ก ษาทำ � การคาดคะแน/
ประมาณการณ์ผลการศึกษา (เกรด) ที่
จะได้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
- ระบบจะคำ�นวณผลการศึกษา
รวมถึงแจ้งให้นักศึกษาเห็นทางหน้าจอ
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษา 1-2 (PSU1-2.NET) ให้มกี าร
ป้อนข้อมูลโดยใช้รหัสนักศึกษาแทนการ
ใช้เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชนเพื่อลด
ข้อบกพร่องในการถ่ายโอนข้อมูลเข้า
สู่ระบบทะเบียนนักศึกษา และพัฒนา
ฟังก์ชันงานเพิ่มในส่วนของการจัดการ
ข้อมูลสำ�หรับเจ้าหน้าที่
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบทะเบียนนักศึกษา
1.1.2 ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในขอบเขตงานของระบบทะเบียนนักศึกษา แต่ในการบริหาร
จัดการของบัณฑิตวิทยาลัยจำ�เป็นต้องมีการจัดการข้อมูลบางส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ไม่อยู่ในขอบเขต
ของระบบทะเบียนนักศึกษาจึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาขึ้นมา
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ติดตัง้ ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยใช้งานประมาณปลายปี 2553 เป็นระบบที่
พัฒนาขึน้ มาสำ�หรับบัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป โดยได้พฒ
ั นา
ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วย
ระบบย่อย คือ
1.1.2.1 ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาสำ�หรับจัดการข้อมูลนักศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการศึกษา เช่น การเปลี่ยนสาขาวิชา เปลี่ยนระดับการศึกษา เปลี่ยนแผนการศึกษา
เทียบโอนรายวิชา ย้ายระหว่างวิทยาเขตในสาขาวิชาเดียวกัน การรับรองผลการศึกษา ขยายเวลาการศึกษา และ
การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ เป็นต้น ข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษาดังกล่าวจะอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานจากระบบทะเบียน
นักศึกษา ข้อมูลการรับเข้า ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลการทำ�สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
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วิจัยจากวิทยานิพนธ์ และข้อมูลการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นต้น
โดยระบบจะมีความสามารถดังนี้
1. จัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างศึกษา
2. การเทียบโอนรายวิชา
3. การรับรองผลการศึกษา
4. การสอบผ่านภาษาอังกฤษ
5. การขยายเวลาการศึกษา
1.1.2.2 ระบบประมวลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีแนวปฏิบัติในการสอบความรู้
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งคือ
- เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยเองเรียกว่า PSU-Graduate Englist
Test (PSU-GET) ข้อมูลการสอบแต่ละครั้งจะถูกจัดส่งมาให้บัณฑิตวิทยาลัยประมวลผลการสอบผ่าน
- เกณฑ์เทียบเท่าความรู้ภาษาอังกฤษ โดยนำ�ผลการสอบจากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาเทียบ
เท่าความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์ในการเทียบ
ข้อมูลของการสอบแต่ละครั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบจะส่งข้อมูลมาให้บัณฑิตวิทยาลัย
ประมวลผลการสอบผ่าน โดยการดำ�เนินการจะอาศัยเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นหลักแล้วเจ้าหน้าที่ต้องบันทึก
ข้อมูลจากแบบฟอร์มย้อนหลัง จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
มีความทันสมัย ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ และเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบทะเบียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.1.2.3 ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาจารย์
ประจำ� และอาจารย์พเิ ศษ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นได้ทงั้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ข้อมูลส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่เป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จาก
ฐานข้อมูลบุคลากร เช่น ข้อมูลประวัติ ผลงานวิชาการ เป็นต้น ข้อมูลบางส่วนบัณฑิตวิทยาลัยต้องบริหารจัดการ
เอง สำ�หรับข้อมูลบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องบันทึกเข้าไปใหม่ ทั้งหมด
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นระบบสำ�หรับจัดการข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิต
ศึกษา เช่นการจัดการข้อมูลพืน้ ฐานของอาจารย์ การเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลไกในการพิจารณา
คุณสมบัติเพื่อการแต่งตั้งในการเป็นอาจารย์ การค้นหาและรายงานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
1.1.2.4 ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น นักศึกษาบัณฑิต
ศึกษาจะต้องสังกัดหลักสูตรในหลักสูตรหนึ่ง และแต่ละหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจำ�หลักสูตร การตรวจสอบการ
สำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษา การขออนุมัติปริญญา และการจัดการเรื่องวิทยานิพนธ์ เช่น ตรวจสอบชื่อหลักสูตรที่
ใช้ในเล่มวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการส่งเกรดวิชาวิทยานิพนธ์
ระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการบริหารจัดการหลักสูตรก่อนนำ�ไปใช้ อันประกอบ
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ด้วย การจัดทำ�หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตร การปิดหลักสูตร และการจัดการรายวิชาใน
หลักสูตร(เปิด ปิด ปรับปรุง หรือเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร) ซึ่งคณะจะเป็นผู้ทำ�เรื่องเข้ามา และมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้ตรวจสอบ สรุป และเสนอต่อผู้มีอำ�นาจอนุมัติแต่ละระดับ
• การดำ�เนินงานปี 2554
1. พัฒนาระบบระบบประมวลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาเพิม่ เติมในส่วนการประมวล
ผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยระบบจะมีความสามารถดังนี้
- นำ�เข้าไฟล์ข้อมูลการสอบ
- จัดการข้อมูลสอบ PSU-GET
- ประมวลผลสอบ PSU-GET
- จัดการเกณฑ์สอบ PSU-GET
- การจัดมาตรฐานการสอบเทียบ
2. ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนการค้นหานักศึกษาระดับ
บัณฑิต การรับรองผลการศึกษา การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ให้สามารถรองรับข้อมลนักศึกษาวิทยาเขตอื่นๆนอก
เหนือจากวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษามีความทันสมัย ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหาร
สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ และเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ให้ระบบมีความสมบูรณ์ลดข้อบกพร่องในการใช้งานตั้งแต่ การเสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ การบันทึกข้อมูลอาจารย์
มีการบังคับให้กรอกช่องทางสื่อสารที่สะดวกในการติดต่อ การกำ�หนดสถานะรอพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ การ
แต่งตัง้ และการกำ�หนดหมดวาระของอาจารย์ รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดในข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายงานต่างๆ เป็นต้น
4. ปรับปรุงระบบบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้
ระบบมีความสมบูรณ์ลดข้อบกพร่องในการใช้งาน เช่น ปรับโครงสร้างการอ้างอิงหน่วยงานผู้ดูแลบริการจัดการ
หลักสูตร ปรับปรุงการค้นหาหลักสูตร เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาสำ�หรับผู้ใช้ เป็นต้น
1.2 ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบบริหารจัดการบุคลากร เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของบุคลากร ซึ่งมีระบบที่เกี่ยวข้องหลาย
ระบบด้วยกัน คือ ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารงานวิจัย ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์(ตัวชี้วัด (KPIs) ของมหาวิทยาลัย)
1.2.1 ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยหลักการคือเรือ่ งเดียวกันคือเป็นข้อมูลประวัติ
บุคลากรมหาวิทยาลัย แตกต่างกันที่ระบบสารสนเทศบุคลากรใช้ข้อมูลจากสังกัดถือจ่ายในขณะที่ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ใช้ข้อมูลจากสังกัดปฏิบัติงานจริง
1.2.1.1 ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)
1. ประวัติส่วนตัวบุคลากร เป็นระบบสำ�หรับรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา
8

นครินทร์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูล วัน-เดือน-ปีเกิด หมู่เลือด ที่อยู่ ประวัติ
ครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ประวัติการเลื่อนขั้น เป็นต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูล พิมพ์ข้อมูล
และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ในบางส่วน
2. การขอลาหยุดราชการ เป็นระบบเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั บุคลากรในการการลาหยุดราชการ
โดยสามารถลาผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงผู้อนุมัติการลาก็สามารถอนุมัติการลาจากที่ไหนก็ได้ ทุกที่
ทุกเวลา และ ระบบจะบันทึกประวัติการลาหยุดราชการเข้าสู่ฐานข้อมูลบุคลากรโดยอัตโนมัติ
3. การจัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ เป็นระบบสำ�หรับรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของการอบรม บรรยายพิเศษที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากร
5. สถิติบุคลากร เป็นรายงานสถิติของบุคลากรในมุมมองต่างๆ
1.2.1.2 ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
1. ระบบผลงานทางวิชาการ เดิมพัฒนาขึน้ มาตามความต้องการของกองแผนงานเพือ่ ให้บคุ ลากรสาย
วิชาการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการของตัวเองเข้าระบบ และกองแผนงานนำ�ข้อมูลมาใช้ในการคำ�นวณภาระ
งาน (Load Unit) ของบุคลากร มีการค้นหา เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น
ปัจจุบันระบบนี้ได้พัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความต้องการของสำ�นักวิจัยและพัฒนาเพื่อนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการ เช่น เพิม่ เติมรายละเอียดย่อยๆตามประเภทของผลงานทางวิ
ขาการ ปรับปรุงระบบให้สามารถ Upload File ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด เพิม่ เติมรหัสโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากระบบ
PRPM และระบบอื่นๆ สามารถ export ข้อมูล เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ สามารถแสดงรายงานผล
งานทางวิชาการตามความต้องการได้ สามารถนำ�ข้อมูลผลงานฯบางประเภทไปขอรางวัลได้
2. ระบบภาระงาน (Load Unit) เป็นระบบสำ�หรับให้บคุ ลากรสายวิชาการตำ�แหน่งอาจารย์ ป้อนข้อมูล
ภาระงานของตัวเองเข้าสู่ระบบ โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลในระบบนี้ เทียบกับมาตรฐานภาระงานวิชาการที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อคำ�นวณเป็นภาระงานของบุคลากรแต่ละคน
ภาระงาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภาระงานสอน, ภาระงานวิจัย, ภาระงานการ
บริการวิชาการ, ภาระงานบริหารและอืน่ ๆ โดยกำ�หนดให้อาจารย์แต่ละคนมีภาระงานเต็มเวลา 20 หน่วยภาระงาน/
ปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาระงานสอน (รวมภาระคุมวิทยานิพนธ์) ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยภาระ
งาน/ปี และ ภาระงานวิจัย (รวมภาระการทำ�ผลงานวิชาการ), ภาระงานบริการวิชาการ, ภาระงานบริหาร และ
ภาระงานอื่น ๆ ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยภาระงาน/ปี
• การดำ�เนินงานปี 2554
1. พัฒนาระบบ ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ตามตำ�แหน่งหน้าที่ให้ตรงกับความรับผิดชอบและตรงตามความจำ�เป็น โดยสามารถ
นำ�ผลการประเมินมาใช้เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างถูกต้องตามความต้องการการพัฒนาทีแ่ ท้จริงเป็น
รายบุคคล
โดยระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำ�คัญคือ
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• ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย
- ข้อมูลสมรรถนะเป็นข้อมูลสมรรถนะและเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินศักยภาพของบุคลากรโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นผู้กำ�หนด
- ข้อมูลรอบการประเมินเป็นข้อมูลทีร่ ะบุรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณโดยกองการเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางจะเป็นผู้กำ�หนด
- ข้อมูลกิจการการประเมินเป็นข้อมูลรายละเอียดซึ่งแจกแจงรายละเอียด วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดใน
แต่ละกิจกรรมของแต่ละคณะโดยกองการเจ้าหน้าที่คณะเป็นผู้ระบุ
- ข้อมูลกรรมการ/หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ระบุผู้ที่ประเมินผู้ปฏิบัติงาน
• ข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วย
- ข้อมูลต้นแบบการประเมินสมรรถนะซึง่ จะสร้างขึน้ โดยหัวหน้างานเพือ่ เป็นตัวช่วยสำ�หรับการประเมินโดย
สามารถกำ�หนด สมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competencies) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงาน (Functional Competencies) นอกจากนีย้ งั สามารถระบุกรรมการทีจ่ ะประเมินได้อกี ด้วย
- ข้อมูลต้นแบบกรรมการซึ่งกองการเจ้าหน้าที่คณะจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยสำ�หรับผู้ประเมินเพื่อ
เลือกชุดกรรมการ การประเมิน
• รายงานแสดงช่องว่างสมรรถนะ
- รายงานแสดงผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล จะแสดงผลการประเมิน สรุปคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการร้อยละ และช่องว่างสมรรถนะมากที่สุด 3 รายการแรก
- รายงานแสดงช่องว่างสมรรถนะแต่ละคณะ/หน่วยงาน ที่มีสมรรถนะสูงสุด 5 อันดับแรก
2. ปรับปรุงการนำ�เสนอข้อมูลสถิติบุคลากรสังกัดถือจ่ายให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง
3. ปรับปรุง ประวัติ บุคคล CV (Curriculum Vitae) แบบมาตรฐานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่
ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ HRMIS และ DSS-MIS
4. ปรับแก้ระบบผลงานวิชาการ และพัฒนารายงาน ต่างๆเพิ่มเติม เช่น ปรับแก้ User Interface ในการป้อน
การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย , จัดทำ�รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แยกตามกลุ่มสาขาวิชาเพื่อเป็นข้อมูล
สำ�หรับไปอ้างอิงในการตรวจติดตามของ สมศ. กพร.
1.2.2 ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย (PSU Research Project Management : PRPM ) เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมืออำ�นวย
ความสะดวกให้แก่นกั วิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยในการติดตามงานวิจัยต่างๆ และเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศงานวิจัยของสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย แบ่งการทำ�งานออกเป็น 3 ช่วงเวลาตามช่วงเวลาของโครงการคือ
ส่วนต้นน้ำ� ซึ่งคือส่วนเริ่มต้นของโครงการ ตั้งแต่การยืนข้อเสนอโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ( วช. ) ถ่าย-โอนข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติบริหาร
ส่วนกลางน้ำ� คือส่วนของการติดตามผลการดำ�เนินโครงการ การรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ
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ส่วนปลายน้ำ� คือส่วนของการปิดโครงการ การสรุปผลดำ�เนินโครงการ
ระบบบริหารงานวิจยั นีเ้ ริม่ พัฒนาระบบในเดือน กันยายน 2551 อบรมการใช้งานครัง้ แรกวันที่ 9-10 กันยายน
2552 ในส่วนงบประมาณแผ่นดินต้นน้ำ� ปัจจุบันแบ่งระบบตามแหล่งเงิน และผลการพัฒนาดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน 		
: ปี 2553 พัฒนาครบทัง้ 3 ส่วน คือต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ ปลายน้�ำ
งบประมาณเงินรายได้คณะ		
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณเงินภายนอกในประเทศ
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณเงินภายนอกต่างประเทศ
:ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณ NRU 			
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณฮาลาล			
:ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
งบประมาณแผ่นดินกองแผนงาน 		
:ปี 2553 พัฒนา ส่วนกลางน้ำ�
งบประมาณแผ่นดินคืนทุน			
:ปี 2553 พัฒนา ส่วนกลางน้ำ�
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		
: ปี 2554 พัฒนาครบทัง้ 3 ส่วน คือต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ ปลายน้�ำ
งบประมาณ Matching Fund		
: ปี 2554 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
1.2.3 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เป็นการออกแบบและพัฒนาใหม่เป็นรุน่ ที่ 2 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2552 เปิดใช้งานเดือนตุลาคม 2553 รองรับความต้องการในการใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูปแบบของงานสารบรรณ
โดยระบบจะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆ ดังนี้
- การลงรับเอกสาร						
- การส่งเอกสารเพื่อสั่งการ
- การส่งเอกสารถึงหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัย
- การส่งเอกสารถึงบุคลากร
- กระดานข่าวสำ�หรับหน่วยงาน				
- การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร
- การทำ�ลายเอกสาร
• การดำ�เนินงานปี 2554
พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการบันทึกทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เนื่องจากระบบเอกสารฯ รุ่นที่ 2 ยังมีความสามารถ
ไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับและเอกสารที่ไม่ได้สแกน(เอกสารที่ต้องการใช้ต้นฉบับ) จึงทำ�ให้ผู้ใช้งานต้อง
ทำ�ทะเบียนรับแยกระหว่างระบบเอกสารฯและเอกสารที่ไม่นำ�เข้าระบบฯ จึงต้องมีการพัฒนาระบบเอกสารฯ รุ่นที่ 2
ให้มีความสามารถเพิ่มในเรื่องการเก็บบันทึกเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่สแกนเก็บและการบันทึกทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
ต้นฉบับเพือ่ ให้ระบบเอกสารฯมีความสามารถครอบคลุมการทำ�งานเกีย่ วกับเอกสารทัง้ หมดและเป็นระบบทีม่ ขี อ้ มูล
เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด สามารถเป็นที่อ้างอิงเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด
โดยมีขอบเขตของระบบดังนี้
บันทึกทะเบียนรับ – ส่งเอกสารต้นฉบับ
บันทึกการทำ�งานเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ได้สแกนเข้าระบบเอกสารฯ
ค้นหาสถานะล่าสุดของเอกสารที่ไม่ได้สแกนได้
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รายงานเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับต่างๆ
พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการจัดการระบบ(Admin)เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 เนื่องจากหลังจากเปิดใช้งาน
ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์รนุ่ 2 ไปแล้วนัน้ พบว่าเพือ่ ให้ระบบมีความคล่องตัวในการใช้งาน ควรเพิม่ ส่วนการจัดการ
ระบบให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการระบบได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเอง
1.2.4 ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์(ตัวชี้วัด (KPIs) ของมหาวิทยาลัย)
ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เป็นระบบทีม่ หาวิทยาลัยพัฒนาขึน้ เพือ่ รวบรวมข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�รายงานผลการ
ดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ให้กับหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น สนศ. สกอ. กพร. เป็นต้น เปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่
พ.ศ. 2551 และในปี 2553 ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูล(Data Warehouse)ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร พัฒนา
นักศึกษา และการเงิน เพื่อนำ�เสนอข้อมูลมิติต่างๆสำ�หรับบันทึกเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์
การดำ�เนินงานปี 2554
โครงการศึกษาแนวทางการติดตั้ง Server CHE QA Online
ปี 2554 สกอ.กำ�หนดให้มหาวิทยาลัยต้องป้อนข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ของสกอ. โดยตรงทำ�ให้
มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ เนือ่ งจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ Server ส่วนกลางของ
สกอ. มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ติดตั้ง ระบบ CHE QA Online บน Server ของมหาวิทยาลัย
เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน และสามารถนำ�ข้อมูลที่บันทึกมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่าศูนย์
คอมพิวเตอร์สามารถติดตั้ง Server CHE QA Online ได้ แต่ในส่วนของระบบ CHE QA Online เพื่อติดตั้งใช้งาน
จริงนั้นจะต้องประสานกับ สกอ. เนื่องจากสกอ.จะมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา
พัฒนาระบบคลังข้อมูลสำ�หรับทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามเงื่อนไขของสำ�นักประกันคุณภาพ เนื่องจากระบบ
ทะเบียนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล
1.3 ระบบบริหารจัดการการเงิน
ระบบบริหารจัดการการเงิน เป็นระบบทีป่ ระกอบไปด้วยระบบหลักๆ 2 ระบบคือ ระบบพัสดุ การเงินและบัญชี
และ ระบบเงินเดือน
1.3.1 ระบบพัสดุ การเงินและบัญชี
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชี ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆหลายระบบเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับ
รายรับ รายจ่าย และจัดทำ�บัญชีของมหาวิทยาลัยได้
จากการศึกษาความต้องการของระบบสามารถสรุปได้วา่ ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ควร
ประกอบด้วยระบบย่อยๆดังนี้ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงินรับ ระบบงานการเงินจ่าย ระบบงานบัญชี
ระบบงานควบคุมทรัพย์สิน และ ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบันยังพัฒนาไม่ครอบคลุ่มความต้องการของ
ระบบทัง้ หมด เนือ่ งจากติดปัญหาหลายประการด้วยกัน เช่น ทีมพัฒนาไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งระบบระบบพัสดุ การเงินและ
บัญชีที่ดีพอ ขาดที่ปรึกษาด้านการเงินที่เข้าใจระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ประกอบไปด้วย
- ระบบงานงบประมาณ ในส่วนการจัดสรรเงินหลังจากได้รับการอนุมัติวงเงินในปีงบประมาณ
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- ระบบงานเงินรายได้ ส่วนการป้อนข้อมูลเงินรายได้ และจัดทำ�รายงาน
- ระบบการเงินรับ ในส่วนของการออกใบเสร็จ การออกรายงานทางการเงิน
- ระบบควบคุมทรัพย์สิน ทั้งส่วนที่เป็นวัสดุ และ ครุภัณฑ์ รวมถึงอาคารสิ่งก่อสร้าง
• การดำ�เนินงานปี 2554
พัฒนาระบบเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษา เนือ่ งจากนโยบายผูบ้ ริหารให้แยกส่วนการจัดการค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษาออกจากระบบทะเบียน เนื่องด้วยเห็นว่า การจัดการเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของเงินรายได้มหาวิทยาลัยจึงควรจะอยู่ในระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
มากกว่าอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษา ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนพัฒนาควบคู่ไปกับระบบทะเบียนนักศึกษา
แต่พอถึงเวลาต้องใช้งานจริงปรากฏว่าระบบที่พัฒนาขึ้นในขณะนั้นมีปัญหาในการใช้งาน ประกอบกับหัวหน้า
โครงการที่รับผิดชอบลาออก และนโยบายในการจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาก็เปลี่ยนไปด้วย ทีม
งานจึงตัดสินใจพัฒนาใหม่ โดยใช้ความรู้เดิมจากทีมที่เหลือ และถือเป็นโมเดลในการพัฒนาระบบการเงินรับของ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยระบบสามารถใช้งานได้ในปีการศึกษา 2/54
1.3.2 ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่พัฒนาใหม่ทดแทนระบบปัจจุบันซึ่งผู้พัฒนาได้โอนย้ายไปอยู่คณะวิทยาศาสตร์
และเนื่องจากระบบเงินเดือนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันพัฒนามาเพื่อสนับสนุนการทำ�งานด้านเงินเดือนของกองคลังเป็น
หลัก ซึง่ ในขณะใช้งานมีความต้องการใหม่เกิดขึน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ ทำ�ให้ตอ้ งพัฒนาโปรแกรมย่อยๆขึน้ โดยใช้เครือ่ งมือในการ
พัฒนาทีห่ ลากหลายตามความเร่งด่วนของการใช้งาน เพือ่ รองรับความต้องการใหม่เหล่านัน้ ทำ�ให้มปี ญ
ั หาด้านการ
เชือ่ มต่อข้อมูล อีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาในการโอนย้ายการให้บริการให้กบั ฝ่ายบริการลูกค้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงจำ�เป็น
ต้องให้ผู้พัฒนาดูแลต่อ ซึ่งเป็นภาระกับผู้พัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีนโยบายจะพัฒนาระบบเงินเดือนขึ้นมาใหม่
• การดำ�เนินงานปี 2554
1. พัฒนาส่วนการบันทึกการขอเบิกสำ�หรับหน่วยงาน/คณะ ประมวลผลรายงวดและการตรวจสอบข้อมูลก่อนการบันทึก
2. พัฒนาส่วนระบบบันทึกรายการรับ/รายการจ่ายพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบการดึงเอกสารรายการรับ/รายการจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเป็นเอกสารใหม่ และระบบการ
ประมวลผลในแต่ละงวด
4. พัฒนาส่วนการแสดงผลรายการรับ/รายการจ่ายของบุคลากรในแต่ละงวด
1.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันการศึกษาไทย
(Automated Library System for Thai Higher Education Institutes [ALIST])
ระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิ มี่ หาวิทยาลัยใช้อยู่ พัฒนามาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2543 เพือ่ ทดแทนระบบห้องสมุด Dynix
เดิม โดยเริ่มใช้งานที่ห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (หอสมุดกลาง) เป็นแห่งแรก ทำ�การโอนถ่ายข้อมูล
จากระบบเก่าเข้าสูฐ่ านข้อมูลใหม่ และใช้งานมาจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ได้ขยายการใช้งานไปยังห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ ทันตแพทย์ศาสตร์ด้วย
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อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนามีความเป็นมาตรฐาน และสากลยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จดั ตัง้ คณะทำ�งานพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขนึ้ ประกอบ
ด้วย บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบห้องสมุด ผู้วิเคราะห์และพัฒนาระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำ�งาน
ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เหมาะสมและสามารถทำ�งานได้ครบทุกฟังก์ชันการทำ�งาน ตามคุณลักษณะของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ที่คณะทำ�งานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ซึ่งมีตัวแทนจากห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แห่งในประเทศไทย ร่วมศึกษาไว้ ในการศึกษาคุณลักษณะดังกล่าวคณะทำ�งานได้ศึกษา
จากระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิ หี่ อ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้ ทัง้ ระบบ INNOPAC ระบบ Dynix รวมทัง้
จากระบบ Integrated library system for Icelandic libraries ทั้งนี้เพื่อให้คุณลักษณะที่กำ�หนดขึ้นสามารถพัฒนา
เป็นโปรแกรมกลางที่สามารถใช้ได้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ในประเทศไทย
คณะทำ�งานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในส่วนของผู้ใช้งาน ได้ทำ�การศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
และระบบการทำ�งานเป็นเวลา 1 ปี และได้จดั ทำ�เป็นรายงานความต้องการของระบบห้องสมุดอัตโนมัตอิ ย่างสมบูรณ์
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วเิ คราะห์ ออกแบบและพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์
ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จากความสำ�เร็จในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึน้ ใช้เอง แม้วา่ จะเป็นแบบเร่งด่วนและไม่สมบูรณ์นกั ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2544 ซึ่งถือว่าเป็น ALIST version 1.0 รวมถึงการพัฒนาระบบห้องสมุดใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2546 เรื่อยมาจนถึง
ปี 2548 (ALIST version 2.0) ทำ�ให้ทางสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาเครือ
ข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึง่ เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้เห็น
ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึน้ ใช้เองในประเทศ เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณ และจะได้เป็น
ทางเลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความต้องการ นำ�ไปใช้โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป และสามารถปรับ
แต่งได้เองในระดับ Source code ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนา ALIST
3.0 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นำ�ไปใช้ และปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต่อเนื่องเป็น ALIST 4.0 ซึ่ง
จะมีความสามารถในการทำ�งานในลักษณะของห้องสมุดสาขา ที่สามารถกำ�หนดนโยบายของแต่ละสาขาได้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษา (ALIST) ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ คือ
1. ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)
2. ระบบจัดทำ�รายการสืบค้น (Cataloging Module)
3. ระบบการให้บริการยืม-คืน (Circulation Module)
4. ระบบสืบค้นสารสนเทศ (Online Public Access Catalog-OPAC)
5. ระบบวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Module)
6. ระบบจัดการและบริหารระบบ (System Administration Module)
ปัจจุบนั ระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ พือ่ สถาบันอุดมศึกษา นอกจากใช้งานทีห่ อ้ งสมุดของมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ทั้ง 5 วิทยาแล้ว ยังติดตั้งและใช้งานที่มหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายแห่งโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ คิดค่าใช้จ่าย
เฉพาะส่วนของการบำ�รุงรักษาเท่านั้น
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• การดำ�เนินงานปี 2554
1. พัฒนา OPAC2.0 ตามข้อกำ�หนดและขอบเขตงาน (TOR) ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
2. พัฒนาหน้าจอป้อนข้อมูลบรรณานุกรมแบบ Non MARC เพือ่ อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผูไ้ ม่มคี วามรูด้ า้ น
มาตรฐาน MARC21 ในการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม
3. ปรับเพิ่ม SIP2 Server และ SIP2 Client เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบ ในการยืมหนังสื่อต่อ การจอง
ค่าปรับ จากเดิมที่ใช้ในการยืม-คืนทรัพยากรหนังสือด้วยตนเอง
4. ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของฟังก์ชัน Search ให้ค้นหมาข้อมูลได้เร็วขึ้น
5. ปรับปรุงโปรแกรม ALIST4 ตามความต้องการ สกอ. และ User Group
6. พัฒนาส่วนของการยืมคืนและชำ�ระค่าปรับที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม ยืม-คืน-จ่ายค่าปรับอัตโนมัติของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7. ปรับปรุงระบบ ALIST4 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมาตรฐาน OMI-PMH2
8. ศึกษา ทดสอบ Finger Scan เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบยืม-คืน
9. ปรับปรุงโมดูล Serial ตามคำ�แนะนำ�ของกรรมการตรวจรับสำ�นักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา
10. โอนย้ายข้อมูลและติดตัง้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่หอ้ งสมุดวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. โอนย้ายข้อมูลและติดตัง้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่หอ้ งสมุดวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
13. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
14. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดคณะศิลปะศาสตร์
15 .ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดมทร.ศรีวิชัย
16. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
17. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำ�ปาง
18. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 วิทยาเขต
20. ติดตั้งระบบ ALIST4 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
21. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
22. ติดตัง้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่ส�ำ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
23. รวบรวมและวิเคราะห์สถิติการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลัย
การให้บริการระบบ mail
ปัจจุบันระบบ mail ของมหาวิทยาลัย แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบ mail ให้บริการบุคลากร และ ระบบ
mail ให้บริการนักศึกษา
ระบบ mail ให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้เพือ่ การสือ่ สารงานราชการ และภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็น
ระบบที่ผูกพันอยู่กับตัวบุคคล โดยอิงตามการมีอยู่ของ PSU Passport ให้บริการพื้นที่ใน Mailbox 100 MB และ
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Attach File ได้ไม่เกิน 10 MB ต่อ File และรวมทั้งฉบับไม่เกิน 100 MB จำ�นวนผู้รับไม่เกิน 20 คน ต่อ mail
ระบบ mail ให้บริการนักศึกษา ใช้บริการของ Microsoft ที่ชื่อว่า Live@EDU ซึ่งมีพื้นที่ 10 GB และพื้นที่
ฝากไฟล์ 25 GB
• การดำ�เนินงานปี 2554
จัดการความรู้ด้านการจัดการ PSU E-Mail Service เพื่อศึกษา ทบทวน และจัดการความรู้ระบบ PSU
E-Mail Service เพือ่ จัดทำ�คลังความรู้ ทัง้ ด้านสถาปัตยกรรมของระบบ, การติดตัง้ , การจัดการงานต่างๆ, การสำ�รอง
ข้อมูล, การกู้ข้อมูล, การเฝ้าระวัง รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานได้รับทราบการดูแลร่วมกัน
ระบบฝากไฟล์แทนการส่ง mail เพื่อจัดให้มีการระบบฝากไฟล์แทนการแนบไฟล์ไปทาง E-Maiปัจจุบันอยู่ระ
หว่างทดลองใช้งาน
การให้บริการ Webhosting
การให้บริการ Webhosting เป็นการให้บริการพืน้ ทีส่ �ำ หรับการพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา
ปัจจุบันมีการให้บริการอยู่
- dmhost1 เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซด์สำ�เร็จรูป สำ�หรับหน่วยงาน
- dynamic เปิดให้บริการพื้นที่พัฒนาเว็บไซด์ สำ�หรับหน่วยงาน
- dmhost3 เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซด์ สำ�หรับให้บุคลากรติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเองภายใน Domain Name
ชื่อ dotspace.psu.ac.th
- host เปิดให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์ประเภท html สำ�หรับนักศึกษา
• การดำ�เนินงานปี 2554
จัดทำ�ต้นแบบ CMS ด้วย Joomla เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
ปรับปรุงการให้บริการ dynamic hosting ซึ่งเป็นการให้บริการพื้นที่สำ�หรับพัฒนา Web Application ของ
หน่วยงาน
ปรับปรุงเว็บไซด์การใช้งาน Webhosting เนื่องจากตรวจพบมีช่องโหว่และเคยถูกโจมตีจากผู้บุกรุก
ปรับปรุงการยืนยันตัวตน (Authentication ) ในการให้บริการ Webhosting โดยให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนก่อนใช้
บริการ และจัดเก็บข้อมูลการยืนยันตัวตนไว้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ Webhosting
3. บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ มี Server ที่ให้บริการระบบสาร
สนเทศของมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งสิ้น 176 เครื่อง แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น
1. Database Server ทำ�หน้าที่เป็น เครื่องให้บริการข้อมูลสำ�หรับระบบสารสนเทศ จำ�นวน 20 เครื่อง
2. Web Server ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องให้บริการเว็บ จำ�นวน 100 เครื่อง
3. Application Server ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาในลักษณะ Client Server
จำ�นวน 56 เครื่อง
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• การดำ�เนินงานปี 2554
1. จัดการความรู้ระบบ Microsoft Internet Information Service7 บน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2008 R2 64bit และจัดทำ�คลังความรู้ด้านการเฝ้าระวังและปรับแต่งสมรรถนะ Microsoft IIS7
IIS เป็น คือ เป็นโปรแกรมสำ�หรับการจำ�ลองเครือ่ งคอมพิวเตอร์ธรรมดาให้กลายเป็นเครือ่ งเว็บเซิรฟ์ เวอร์ IIS
มีไว้ให้บริการด้าน Server ในรูปแบบต่างๆของ Internet เช่น Web server , FTP Server , SMTP Server ฯลฯ ซึง่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้นำ�มาใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาในรูปแบบ We b Application
2. จัดการความรู้ระบบ Microsoft Active Directory บน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2008 R2
64bit และจัดทำ�คลังความรู้ด้านการจัดการ Microsoft Active Directory
Microsoft Active Directory เป็น Directory Service ที่ประกอบด้วยบริการระบบเครือข่ายหลากหลาย
บริการ ได้ แก่ LDAP, Authentication , Authorization ,Digital Certificate และ Single Sign On ซึ่งมหาวิทยาลัย
นำ� Microsoft Active Directory มาใช้กับระบบต่างๆเป็นจำ�นวนมาก จึงมีความจำ�เป็นในการปรับปรุงการให้
บริการ Active Directory ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้มีกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น
4. ศึกษาเครื่องมือในการเฝ้าระวังและเพิ่มความสามารถการให้บริการของฐานข้อมูล Oracle (Monitor &
Tuning Oracle Database)
5. ศึกษาวิธีการตรวจสอบ Log File ของฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมี 2
ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูลบุคลากร และ ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
6. ศึกษาการทำ� Audit Trait ของ Oracle เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใคร ทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไร รวมถึง
ศึกษาว่าการให้สิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานฐานข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่
7. ศึกษา Microsoft Identity Lifecycle Management เพื่อหาวิธีเชื่อมต่อระบบ PSU Passport กับระบบ
ทะเบียนนักศึกษาที่พัฒนาใหม่
• รายงานประจำ�ปี 2555
โครงการที่ปิดโครงการในปีงบประมาณ 2555 จำ�นวนทั้งส้น 84 โครงการ โดยสรุปเป็นโครงการใหญ่ๆตาม
ภารกิจของกลุ่มงานได้ดังนี้
1. พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 66โครงการ
2. บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 10 โครงการ
3. บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์
จำ�นวน 8 โครงการ
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พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
งานพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สามารถจัดกลุ่มของระบบออกเป็น 7 ระบบคือ
1. ระบบบริหารจัดการนักศึกษา
2. ระบบบริหารจัดการบุคลากร
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
4. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบบริหารจัดการการเงิน
6. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
7. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (PSU Passport)
1. ระบบบริหารจัดการนักศึกษา
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา แบ่งออกเป็นระบบหลักๆได้เป็น 2 ระบบคือ ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบ
บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่พัฒนาใหม่ทั้งหมดเป็น เวอร์ชั่นที่สามของระบบ
ทะเบียนนักศึกษา เริ่มใช้เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2553 ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเทอม 2 ปีการศึกษา 2553 ที่
วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สำ�หรับวิทยาเขตภูเก็ต เริ่มใช้ในการลงทะเบียนเรียนของเทอม 3 ปี
การศึกษา 2553 และวิทยาเขตตรังเริ่มใช้ในการลงทะเบียนของเทอม 2 ปีการศึกษา 2554
ระบบทะเบียนนักศึกษา แบ่งการทำ�งานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
- ส่วนของ Windows base application หรือที่เรียกว่า Back Office
พัฒนาเพือ่ ให้หน่วยงานหลักของระบบทะเบียนนักศึกษาใช้งาน โดยมีฟงั ก์ชนั การทำ�งานหลักๆครอบคลุมการ
ใช้งานทุกวิทยาเขต ซึง่ ประกอบไปด้วย การกำ�หนดรหัสนักศึกษา ,ข้อมูลประวัตนิ กั ศึกษา, ขัอมูลตารางเรียนตาราง
สอบ,ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน, การประมวลผลการศึกษา , การสำ�เร็จการศึกษาและทรานสคริป
ในปี 2554 ได้พัฒนาเพิ่มเติม ระบบ Back office สนับสนุนการทำ�งานของคณะ/ภาควิชา โดยคณะ/ภาควิชา
สามารถจัดการข้อมูลต่างๆได้ในฐานะของเจ้าของข้อมูลเช่น ส่วนข้อมูลตารางเรียน สามารถจัดการ ข้อมูลรายวิชา
ที่เปิดสอน ข้อมูลตอนที่เปิดสอน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ตารางเรียน ข้อมูลห้องสอบและกรรมการคุมสอบ ส่วน
ข้อมูลใบคำ�ร้องต่าง ๆ เช่น ใบคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อย-เกินกว่าปกติ ใบคำ�ร้องขอกักตัวสอบ และจัดการ
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
- ส่วนของ Web Application
เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทั่วไป เช่น อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะ ใช้งานประกอบไปด้วย
1. ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง
ที่ไหนก็ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบนี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก Back Officeเป็นหลักเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และ
ใช้สำ�หรับเป็นเงื่อนไขตรวจสอบในขั้นตอนการลงทะเบียน
2. ระบบสารสนเทศนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้า
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หน้าที่ ใช้ดูข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ผลการลงทะเบียน และ
ผลการเรียน
ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน เป็นระบบสำ�หรับอาจารย์ในการส่งระดับขั้นผลการเรียนของนักศึกษา โดย
เริ่มตั้งแต่อาจารย์ Download ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในรายวิชาที่ต้องการ กรอกเกรด และ upload ผล
การเรียนเข้าสู่ระบบ ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งจะเป็นการบันทึกข้อมูลลงบนหน้าเว็บแทนการส่งข้อมูลเป็นไฟล์
ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 1-2 (PSU1-2.NET) เป็นระบบสำ�หรับนักศึกษาที่พึ่งเข้าใหม่เพื่อบันทึกข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษา ข้อมูลของผู้ปกครอง และพิมพ์ใบรายงานตัวออกจากระบบเพื่อนำ�ไปแสดงในวันรายงานตัว
ระบบนี้จะเปิดให้ใช้งานปีละ 1 ครั้งหลังมีการประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบนีจ้ ะปิดในวันรายงานตัวนักศึกษา เมือ่ นักศึกษามารายงานตัว ข้อมูลจากสน1-2 ของนักศึกษาทีม่ ารายงานตัว
จะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ข้อมูลของระบบทะเบียนนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลหลังจากรายงานตัวแล้วจะแก้ไขผ่านระบบ
ทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลจากระบบนีก้ องแผนงานจะนำ�ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการให้บริการนักศึกษาต่อไป
ระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 1-2 ถูกแยกออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ
ระบบกรอกข้อมูลสำ�หรับนักศึกษา ระบบนี้ สร้างขึ้นเพื่อนอำ�นวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้ามากรอกข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อนำ�ใบรายงานตัวไปยื่นขอรายงานตัว ณ คณะที่ตนสังกัด
ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับเจ้าหน้าที่ ระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ ได้ทำ�การ
กำ�หนดการทำ�งานของระบบบางส่วน และสามารถควบคุมระบบได้ตามความเหมาะสม อีกทัง้ ยังสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้กรอกมาแล้ว เป็นต้น
ระบบจำ�ลองผลการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการวางแผนการเรียนของนักศึกษา โดย
ระบบจะคิดคำ�นวนผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) และสถานะ รวมถึงหน่วยกิตการศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้วางแผนการ
เรียนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อๆ ไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การดำ�เนินงานในปี 2555
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามความต้องการของกองทะเบียนและประมวลผลรวมถึงวิทยาเขต ดังนี้
1. เครื่องมือเตรียมข้อมูล
1.1 เมนู profile นักศึกษาในรายการรูปแบบค่าหน่วยกิต ให้สามารถลบรูปแบบค่าหน่วยกิตออกจาก
เมนูได้ เนื่องจากเดิมนักศึกษาบางราย (โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) คิดอัตราค่าหน่วยกิตไม่เท่ากับนักศึกษาไทย
แต่ข้อปฏิบัติใหม่กำ�หนดให้เรียกเก็บอัตราค่าหน่วยกิตของนักศึกษาต่างชาติเท่ากับนักศึกษาไทย ทำ�ให้ต้องยกเลิก
รูปแบบค่าหน่วยกิตออกในรายทีไ่ ด้ก�ำ หนดรูปแบบค่าหน่วยกิตไปแล้ว แต่ปจั บุ นั เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถลบออกเองได้
ต้องลบในฐานข้อมูลโดยโปรแกรมเมอร์เท่านั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่สามารถลบรายการดังกล่าวเองได้
1.2 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการเปิดหน้าจอเมนู 2 หน้าจอ
2. ข้อมูลนักศึกษาใหม่
2.1 ต้องการให้มีการเพิ่ม Field ข้อมูลประเภทการเรียนของนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาประเภทไหน เช่น
ภาคค่ำ� ภาคปกติ หรือภาคสมทบ เป็นต้น และเพิ่มเติมส่วนของ ADMIT_DATE ด้วย
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2.2 การ Gen สองครั้งสำ�หรับปริญญา.ตรี ให้รอบแรกที่ Gen ไม่ระบุกลุ่มต่อมา Gen ครั้งที่ 2 ต่อจาก
เดิม และค่อยระบุกลุ่มในรอบที่ 2 นี้
2.3 ในส่วนของการโอนข้อมูลจาก NEW STUDENT ไป STUDENT ให้ระบบเช็ครหัสนักศึกษาเป็นหลัก
2.4 การเรียงรหัสนักศึกษา ให้ระบบจัดเรียงเหมือนปีการศึกษา 2554
3. ข้อมูลนักศึกษา
3.1 นักศึกษาที่มีสถานะเป็น H ในภาคการศึกษาใดให้สิ้นสุดสถานะH ในภาคการศึกษานั้นๆ และให้
คืนสถานะเป็น OK
3.2 ส่วนการออกรหัสนักศึกษาใหม่ ในการปฏิบัติงานการเปลี่ยนรหัสนักศึกษาดำ�เนินการโดยฝ่าย
ทะเบียนประวัติ และการคำ�นวณผลการเรียนของนักศึกษาดำ�เนินการโดยฝ่ายคำ�นวณผล ดังนั้น
- การทำ�งานของการเปลีย่ นรหัส และการคำ�นวณ ไม่ผกู ติดกัน และแต่ละฝ่ายมีเวลาในการดำ�เนินงาน
ของตนเอง โดยในการคำ�นวณผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน อาจมีการคำ�นวณหลายครั้งจนกว่าผลการเรียน
จะครบทุกวิชาที่ลงทะเบียน ในระหว่างนั้นฝ่ายทะเบียนประวัติ อาจมีการเปลี่ยนรหัสนักศึกษาแล้ว
3.3 ก่อนทีผ่ ลการเรียนจะครบทุกวิชา และผลการเรียนบางคนครบทุกวิชาเมือ่ เปิดภาคไปแล้วเป็นระยะ
เวลาหนึง่ แต่ฝา่ ยเปลีย่ นรหัสจะเปลีย่ นให้นกั ศึกษาเมือ่ มีค�ำ สัง่ ให้ยา้ ยสาขา/คณะ ซึง่ เป็นช่วงก่อนเปิดภาค หรือเปิดไปแล้ว
3.4 ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการปรับปรุงชั้นปีโดยให้คำ�นวณจากปีการศึกษาปัจจุบันแทนการคำ�นวณ
จากปีพศ. ปัจจุบัน
3.5 ในส่วนการจัดการข้อมูลสาขา ต้องการให้สามารถบันทึกข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาได้
3.6 ปรับแก้การบันทึกข้อมูลน.ศ.
- ชาวต่างชาติ ต้องเก็บสถานทีเ่ กิด state/country ด้วย เนือ่ งจากส่วนนีจ้ ะส่งผลกับการออก Transcript
- ผลการเรียน ปรับแก้ให้รับเป็น character
- สำ�หรับนักศึกษาไทยต้องการให้เก็บปีที่จบการศึกษาระดับมัธยมไว้ด้วย
- สำ�หรับนักศึกษาไทยต้องการให้โรงเรียนใช้เป็น Look Up โดยให้เลือกจังหวัดก่อน จากนั้นจะกรอง
โรงเรียนที่มีในจังหวัดนั้นๆทั้งหมดให้นักศึกษาเลือก
3.7 ปรับประสิทธิภาพการดึงข้อมูลนักศึกษามาแสดง
3.8 ส่วนของการจัดการข้อมูลสาขา ต้องการให้มกี ารเพิม่ ฟิลด์ให้สามารถเชือ่ มโยงกับส่วนของภาควิชาได้
3.9 เมนูเปลี่ยนรหัสการศึกษาให้ระบบมีโปรแกรมบันทึกการเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษาเพื่อลิงค์ไปยัง
เมนูประวัติการโอนย้ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.10 ส่วนการจัดการประวัติสถานะ ให้ระบบ lock ไม่ให้บันทึกสถานะอื่นซ้อนหากนักศึกษามีสถานะ
เป็น B (พ้นสภาพไม่มาลงทะเบียนเรียน) ยกเว้นสถานะนักศึกษาเป็น O (คืนสภาพการเป็นนักศึกษา) เพื่อให้ข้อมูล
ในระบบ SIS มีความถูกต้อง
3.11 การจัดการข้อมูลคำ�นำ�หน้า ขอเพิ่มฟิลด์เพศเพื่อให้ระบบสามารถลิงค์ข้อมูลได้อัตโนมัติในเมนู
ทะเบียนนักศึกษา
3.12 ข้อมูลประวัติการโอนย้ายเมื่อป้อนข้อมูลรหัสนักศึกษาใหม่ลงระบบจะมีการระบุค่าเริ่มต้นเป็น
ข้อมูลของนักศึกษาใน ฟิลด์ของขอมูลเดิมอยาก อยากให้นำ�ข้อมูลแสดงในส่วนของข้อมูลที่ย้ายไป
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3.14 ประวัติการโอนย้าย ขอเพิ่มฟิลด์ระดับการศึกษา
3.15 ต้องการให้ นศ สามารถแก้ที่อยู่ข้อมูลส่วนตัวได้
4. ประมวลผล
4.1 จัดการข้อมูลตัวแทนส่งระดับคะนน ต้องการให้ระบบสามารถที่จะบันทึกข้อมูลตัวแทนส่งระดับ
คะแนนทั้งรายวิชา และทั้งภาควิชา เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล
4.2 คำ�นวณหน่วยกิตผลการเรียน ต้องการให้ระบบสามารถระบุได้ว่าต้องการกลุ่มนักศึกษาของภาค
การศึกษา-ปีการศึกษาอะไรเพื่อมาใช้ในการคำ�นวณหน่วยกิตผลการเรียน
4.3.กรณีนกั ศึกษาโอนย้าย หลังจากหน่วยประมวลผลดึงข้อมูลเข้าตารางเกรดไปแล้ว คาดว่าจะแก้ไข
โดยการใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปว่า ให้ Check ว่ามีเกรดจริงหรือไม่
4.4 หัวข้อ การเตรียมข้อมูล -- ข้อมูลกลุ่มนศ. สำ�หรับประมวลผล -- เตรียมข้อมูลกลุ่มนศ.รายคน
ในการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีข้อมูลนศ.ซ้ำ� ทำ�ให้การนับจำ�นวนข้อมูลผิดไปด้วย
4.5. นศ.ระดับบัณฑิตศึกษาบางรายทำ�วิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว แต่เทอมถัดไปยังมีรายวิชาอื่นอีก ทำ�ให้
เป็นปัญหาในการตรวจสอบ จึงขอให้ช่วยแสดงข้อมูลในเมนูจัดการผลการเรียน หัวข้อแรก -- ข้อมูลระดับคะแนน
ให้ปรากฎในหน้าเดียวกัน จะทำ�ให้การตรวจสอบสะดวกขึ้น และลดความเสี่ยงในการสำ�เร็จการศึกษาผิดเทอม
4.6 ต้องการให้มีการเพิ่ม lock การเก็บข้อมูลในตาราง GPA ว่ามีการเข้ามา modified ล่าสุดโดยใคร
(เช่นเดียวกับตาราง student)
4.7 หากนศ.มีผลการเรียน(รวมกรณีนศ.ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนด้วยหรือไม่ เช่น
วิชาวิทยานิพนธ์)และมีสัญลักษณ์ H ให้ปรากฏเกรดให้เห็นโดยไม่ต้องพิมพ์ว่า กำ�ลังทำ�วิทยานิพนธ์
5. Grade
5.1 ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ Download ว่าเก่ากว่าใน DB หรือไม่
5.2 สามารถแสดงรายวิชาที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้ว (เนื่องจากสถานะเปลี่ยนเป็น พ้นสภาพทั้งหมด)
6. รูปแบบค่าหน่วยกิต
6.1 ต้องการให้เพิ่มช่องค้นหารูปแบบค่าหน่วยกิต เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหารูปแบบค่าหน่วยกิต
แต่ละรูปแบบ
7. ลงทะเบียนเรียน
7.1 ต้องการให้ระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของนักศึกษาทีล่ งทะเบียนรายวิชา
ฝึกงานอย่างเดียวดังนี้
7.2 จัดการข้อมูลใบคำ�ร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อย-เกินกว่าปกติถ้าใส่ข้อมูลนักศึกษาเพิ่มอยากให้
ระบบแสดงข้อมูลที่เพิ่มใหม่ทันทีต่อท้ายจากข้อมูลเก่ามีการบันทึกไว้แล้ว
7.3 เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนซ้ำ�กรณีนักศึกษาย้ายคณะ/สาขา/หลักสูตร
กรณีนักศึกษาที่มีการโอนย้ายคณะ/สาขา/หลักสูตรให้สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนแล้ว (ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (สัญลักษณ์ C) หรือได้สัญลักษณ์ (G หรือ P หรือ S ) แต่
ไม่ได้เทียบโอนไปในคณะ/สาขา/หลักสูตร
7.4 ให้ระบบทำ�การลงทะเบียนให้นกั ศึกษาทุกคนทีล่ งได้ แล้วแจ้งกลับว่าใครทีย่ งั ลงไม่ได้ เพราะปัจจุบนั
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เมื่อระบบเจอคนที่ไม่สามารถลงได้ระบบจะหยุดลงทะเบียนแล้วเราจะไม่รู้ว่าใครที่ไม่สามารถลงได้
7.5 เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนซ้ำ�กรณีนักศึกษาย้ายคณะ/สาขา/หลักสูตร กรณีนักศึกษาที่มีการโอน
ย้ายคณะ/สาขา/หลักสูตร ให้สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว (ได้ระดับคะแนนตั้งแต่
2.00 ขึน้ ไป (สัญลักษณ์ C) หรือได้สญ
ั ลักษณ์ G หรือ P หรือ S ) แต่ไม่ได้เทียบโอนไปในคณะ/สาขา/หลักสูตรใหม่ได้
7.6 สืบเนื่องจากการปรับแก้ส่วนปรับปรงชั้นปี ขอเพิ่มเติมเงื่อนไข ดังนี้
- ไม่รวมแพทย์ทั้งปี
- ทันตแพทย์ทั้งปี
- BBA
- IMBA (MAJOR 0460,study_type_id = 04,ป.โท)
7.7 ส่วนของเมนูจัดการจอง ขณะนี้หากไม่ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม แล้วดำ�เนินการเริ่มต้นจัดการจองนั้น
ระบบจะคำ�นวณและจัดการจองให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้นจึงอยากจะขอ
เพิ่มเติมให้หากยังไม่ระบุเงื่อนไข ให้ disable ปุ่มเริ่มต้นไว้ก่อน
7.8 กรณีนศ.ให้พัก (S) อยากให้ระบบทำ�การ lock นักศึกษาหลังจากการกดปุ่มปรับปรุงสถานะ เพื่อ
ให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้ จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
7.9 หน้าจอเมนูจัดการข้อมูลลงทะเบียนเรียน
7.10 เมื่อจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา Thesis ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ระบบค้นหา Section
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษามาแสดงทันที
7.11 รายวิชา 890-100, 890-901,890-902 ให้ระบบ default ค่าเป็น A และบังคับลงเป็น Audit เท่านัน้
7.12 รายวิชา 890-101,890-102 ให้ระบบ lock การลงทะเบียนเรียนถ้าหากนักศึกษามีคะแนนภาษา
อังกฤษ <= 30 คะแนน และยังไม่ลง 890-100 ให้ลงทะเบียนเรียนไม่ได้และให้ระบบฟ้อง “คะแนนภาษาอังกฤษ
น้อยกว่า31 ลง 890-100”
7.13 ขอเพิ่มให้ระบบเช็คข้อมูลการลงทะเบียนบนระบบSIS ในเทอมก่อนหน้าหากนักศึกษามีการลง
ทะเบียนหรือมีการลาพักหรือมีการรักษาสถานะภาพ ถ้ามีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่ถ้าไม่มีต้องมา
ติดต่อที่กองทะเบียนเพื่อดำ�เนินเรื่องการลาพักหรือมีการรักษาสถานะภาพ
8.Transcript
8.1 ข้อมูล CUMULATIVE POINTS ท้าย Transcript แก้ไขเป็นเลขทศนิยม 1 ตำ�แหน่ง
8.2 ข้อมูล TOTAL CREDIT ท้าย Transcript สำ�หรับ นักศึกษาที่กำ�ลังศึกษา และศึกษาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์ อย่างเดียว ปรากฎเป็นเลข 0 ขอปรับแก้เป็น เครื่องหมาย “ - “ แทน
8.3 DEGREE ของนักศึกษาต่างชาติ แก้ไขให้แสดงข้อมูลภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว
8.4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ กี ารรักษาสถานภาพ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน
ใน Transcript จะแสดงข้อมูลทั้ง 2 อย่าง แก้ไขเป็น ใน Transcript ให้แสดงเฉพาะผลการเรียนเท่านั้น
9. จบการศึกษา
9.1 เมนูดูประวัติหน่วยกิตผลการเรียน (เมนูรองสุดท้าย) ตรงเมนูย่อยระดับผลการเรียน ขอให้เพิ่ม
ฟิลด์สุดท้ายหัวข้อ เกรดก่อนการแก้ไข อีก 1 ฟิลด์ (เชื่องโยงมาจากคำ�นวณผล)
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9.2 เมนูขอ้ มูลพิมพ์ปริญญาบัตร มนูยอ่ ยตรวจสอบข้อมูลพิมพ์ปริญญาบัตร หากมีการลบชือ่ นศ.คนใด
ในหน้าจอทางขวามือแล้ว ขอให้แถบสีตรงชือ่ กลุม่ ทีเ่ ลือกทางซ้ายมืออยูค่ งทีเ่ ดิม ไม่วง่ิ กลับไปอยูท่ ช่ี อ่ื กลุม่ อันดับแรกสุด
9.3 เมนูข้อมูลทะเบียนบัณฑิต ตรงเตรียมข้อมูลทะเบียนบัณฑิต จะมีปัญหาคือ หากจะพิมพ์ทะเบียน
บัณฑิตสำ�หรับคณะที่จบครบทุกคนก่อนไม่ได้เลย เนื่องจากโปรแกรมไปเชื่องโยงกับไฟล์การจัดทำ�รายนามบัณฑิต
ซึ่งทำ�ตอนหลังสุด ดังนั้นไม่น่าจะเอามาเชื่องโยงกัน ทางหน่วยจึงขอแก้ไข
9.4 ปรับแก้ไขการจัดลำ�ดับข้อมูลนักศึกษาจบการศึกษา เมนูขอ้ มูลทะเบียนบัณฑิต --> จัดลำ�ดับทีส่ อบได้
10. ตารางเรียน
10.1 ปัญหาการแก้ไข subject key เนื่องจากพบว่า ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไข รหัสวิชา โดยเมื่อมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วใช้subject key เดิมในการบันทึกรหัสวิชาใหม่ทำ�ให้มีปัญหากับโครงสร้างหลักสูตรและ การ
รายงานผลการเรียน ทรานสคริป
11. สน.1-2
11.1 ระบบ PSU1-2 ADMIN ต้องการให้สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น ไฟล์ ต่าง ๆ ได้ เพื่อความ
สะดวกในการนำ�ไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ
11.2 เพิ่มส่วนจัดการข้อมูลโรงเรียนในระบบ PSU 1-2 admin
11.3 วิธีการถ่ายข้อมูลสน12 เข้า ฐานข้อมูลนักศึกษา ให้สามารถรายงานได้ว่า สำ�เร็จหรือไม่
11.4 ปรับใบรายงานตัวรองรับมีรหัสนักศึกษา และเพิ่มการยอมรับทราบเงือนไขการลงทะเบียน
11.5 เปลี่ยนการเข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษาและ psu passport เพื่อระบุตัวตนของนักศึกษา
11.6 ข้อมูลนักศึกษา หน้าที่ 5 ในส่วนของตำ�แหน่งงาน ให้อยูใ่ นลำ�ดับก่อนหน้าเพราะมีนกั ศึกษาสงสัย
ว่าตำ�แหน่งงานเป็นของใคร
11.7 ข้อมูลที่อยู่นักศึกษา ในส่วนของพักในหอพักอยากให้ตอบว่าพัก หรือไม่พักแต่ในส่วนกรณี
นักศึกษาตอบว่าใช่ ไม่อยากให้ระบบสามารถกรอกข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้
11.8 ในส่วนของชาวต่างชาติ เมื่อโอนข้อมูลนักศึกษาเข้าระบบแล้วสถานที่เกิดชื่อเมืองชื่อประเทศ
อยากให้แปลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
11.9 ในส่วนของการเลือกโรงเรียน อยากให้มีการกรองระดับการศึกษา เช่นถ้านักศึกษาเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้กรองเฉพาะโรงเรียน ถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษาให้กรองมหาลัยหรืออาจจะมีตัวจัดการไว้ใน
ส่วนของ ADMIN ก็ได้
11.10 ตรวจสอบรูปแบบ E-mail address ถ้าไม่มใี ห้ใส่ “-”, รับเฉพาะอักขระภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านัน้
11.11 ปรับโครงสร้างข้อมูลนักศึกษาของระบบทะเบียน ให้ตรงกันกับ สน.1-2
12.SIS
12.1 ส่วน subject search เมื่อคลิกเลือกรายวิชา จะแสดงหน้าจอดังรูปข้างล่าง ในช่อง credit จะมี
ตัวเลขติดลบซึ่งหมายถึงนักศึกษาได้ถอน W แต่อาจารย์บางท่านก็ไม่เข้าใจ จึงจะขอให้มีช่องแสดงสัญลักษณ์ W
เพิ่มเติมอีกจะได้หรือไม่
12.2 ต้องการให้ระบบ SIS แสดงรายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอน เพื่อให้
นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
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12.3 ขอเพิม่ เมนูประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ องทะเบียนและประมวลผลกับนักศึกษาโดยตรงเพือ่
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาโดยผ่านระบบ SIS
13. ขอเพิ่มเมนูอัพค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
890-901 เพียงรายวิชาเดียวในภาคฤดูร้อน เป็น 7,000 บาท
14. ต้องการให้ปุ่ม จัดห้องสอบ สามารถจัดช่วงได้ว่าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ตามช่วงที่ให้
กองทะเบียนสามารถกำ�หนดได้
15. หน้าค้นหาข้อมูล เมนูดูประวัติหน่วยกิจผลการเรียน ต้องการเห็นหมายเหตุด้วย
16. หน้า SubjectRegist วิทยาเขตภูเก็ตขอเพิ่มเติมข้อมูล ภาควิชาของนักศึกษา และในส่วนของรายงานที่
เมื่อเรากด download ขอเพิ่มภาควิชาของนักศึกษาด้วยเช่นกัน
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในขอบเขตงานของระบบทะเบียนนักศึกษา แต่ในการบริหารจัดการของ
บัณฑิตวิทยาลัยจำ�เป็นต้องมีการจัดการข้อมูลบางส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตของระบบ
ทะเบียนนักศึกษาจึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาขึ้นมา
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ติดตัง้ ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยใช้งานประมาณปลายปี 2553 เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมาสำ�หรับบัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยได้พัฒนาให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยระบบย่อย คือ
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำ�หรับจัดการข้อมูลนักศึกษาที่
มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการศึกษา เช่น การเปลี่ยนสาขาวิชา เปลี่ยนระดับการศึกษา เปลี่ยนแผนการศึกษา
เทียบโอนรายวิชา ย้ายระหว่างวิทยาเขตในสาขาวิชาเดียวกัน การรับรองผลการศึกษา ขยายเวลาการศึกษา และ
การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ เป็นต้น ข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษาดังกล่าวจะอาศัยข้อมูลพืน้ ฐานจากระบบทะเบียน
นักศึกษา ข้อมูลการรับเข้า ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลการทำ�สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ และข้อมูลการสอบวัดคุณสมบัติ เป็นต้น
โดยระบบจะมีความสามารถดังนี้
- จัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระหว่างศึกษา
- การเทียบโอนรายวิชา
- การรับรองผลการศึกษา
- การสอบผ่านภาษาอังกฤษ
- การขยายเวลาการศึกษา
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ระบบประมวลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ได้มแี นวปฏิบตั ใิ นการสอบความรูภ้ าษาต่าง
ประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งคือ
- เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยเองเรียกว่า PSU-Graduate Englist
Test (PSU-GET) ข้อมูลการสอบแต่ละครั้งจะถูกจัดส่งมาให้บัณฑิตวิทยาลัยประมวลผลการสอบผ่าน
- เกณฑ์เทียบเท่าความรู้ภาษาอังกฤษ โดยนำ�ผลการสอบจากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาเทียบ
เท่าความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์ในการเทียบ
ข้อมูลของการสอบแต่ละครั้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบจะส่งข้อมูลมาให้บัณฑิตวิทยาลัยประมวล
ผลการสอบผ่าน โดยการดำ�เนินการจะอาศัยเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นหลักแล้วเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลจาก
แบบฟอร์มย้อนหลัง จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษามีความทัน
สมัย ถูกต้อง ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ และเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
ทะเบียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อาจารย์ประจำ�
และอาจารย์พิเศษ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นได้ทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ข้อมูลส่วนหนึ่งของอาจารย์ที่เป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จาก
ฐานข้อมูลบุคลากร เช่น ข้อมูลประวัติ ผลงานวิชาการ เป็นต้น ข้อมูลบางส่วนบัณฑิตวิทยาลัยต้องบริหารจัดการ
เอง สำ�หรับข้อมูลบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องบันทึกเข้าไปใหม่ ทั้งหมด
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จะเป็นระบบสำ�หรับจัดการข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
เช่นการจัดการข้อมูลพื้นฐานของอาจารย์ การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลไกในการพิจารณา
คุณสมบัติเพื่อการแต่งตั้งในการเป็นอาจารย์ การค้นหาและรายงานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
จะต้องสังกัดหลักสูตรในหลักสูตรหนึง่ และแต่ละหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจำ�หลักสูตร การตรวจสอบการสำ�เร็จการ
ศึกษาของนักศึกษา การขออนุมัติปริญญา และการจัดการเรื่องวิทยานิพนธ์ เช่น ตรวจสอบชื่อหลักสูตรที่ใช้ในเล่ม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการส่งเกรดวิชาวิทยานิพนธ์
ระบบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการบริหารจัดการหลักสูตรก่อนนำ�ไปใช้ อันประกอบด้วย
การจัดทำ�หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตร การปิดหลักสูตร และการจัดการรายวิชาในหลักสูตร
(เปิด ปิด ปรับปรุง หรือเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร) ซึ่งคณะจะเป็นผู้ทำ�เรื่องเข้ามา และมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจ
สอบ สรุป และเสนอต่อผู้มีอำ�นาจอนุมัติแต่ละระดับ
• การดำ�เนินงานปี 2555
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้
1. ข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 ปรับปรุงการค้นหาการแต่งตั้งอาจารย์ เมื่อดูประวัติ ณ การแต่งตั้งเฉพาะครั้งนั้นได้
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1.2 รายงานรายชื่ออาจารย์ตามวุฒิการศึกษาและตำ�แหน่งทางวิชาการ
1.3 จัดการตารางพื้นฐาน สาเหตุการหมดวาระ
1.4 ปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์
2.ประมวลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 จัดการ PSU-GET รายคน
2.2 ประมวลผล PSU-GET สำ�หรับน.ศ.ป.โท และเอกนานาชาติ ได้มากกว่า 1 ครั้งได้
2.3 รายงานสืบค้นข้อมูลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
2.4 รายงานจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาตามปีการศึกษา/ปีงบประมาณ
2.5 รายงานผลผู้สำ�เร็จการศึกษา และระยะเวลาการศึกษาของน.ศ.แต่ละคน
2.6 เพิ่ม function ลบ ในการนำ�เข้าข้อมูล psu get
3. บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3.1 บางหลักสูตร ชื่อหลักสูตรไม่จำ�เป็นต้องมีชื่อสาขาวิชาได้
3.2 ปรับปรุงการจัดการข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร
3.3 สืบค้นหลักสูตรที่เปิดใช้
3.4 เก็บข้อมูลคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.5 เมื่อเพิ่มหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้เพิ่มข้อมูลหลักสูตรที่เปิดใช้อัตโนมัติ
3.6 ปรับปรุงส่วนจัดการหลักสูตรเปิดสอน
3.7 จัดการข้อมูลอาจารย์ที่เปิดสอน โดยพิจารณาคุณสมบัติ.
3.8 ปรับปรุงการค้นหาโครงการหลักสูตรให้เป็นตามโครงสร้างใหม่
3.9 เมื่อมีการปิดหลักสูตร ให้มีการปิดหลักสูตรที่เปิดใช้อัตโนมัติ
3.10 ปรับแก้ ReportSearchCurriculum
3.11 ปรับแก้ SearchCurriculumTeacherRetire ตามโครงสร้างใหม่
3.12 ปรับแก้ DetailSearchAllCurriculum ตามโครงสร้างใหม่
3.13 สืบค้นอาจารย์หลักสูตรที่เปิดใช้ที่เกษียรลาออก
3.14 DetailSearchAllCurriculum ปรับส่วนค้นหารายละเอียดหลักสูตร
3.15 SearchAllCurriculum เพิ่มการแสดงข้อมูล ภาค/ปีการศึกษาที่เปิดสอน
3.16 ReportSearchCurriculum.aspx สืบค้นข้อมูลหลักสูตรที่อยู่ในโครงการ
3.17 SearchCurriculumOfferTeacherRetire.cs เพิ่ม (คณะที่เปิดสอน) ต่อท้ายภาคปกติ
3.18 สืบค้นหลักสูตรก่อนถึงรอบปรับปรุง
3.19 รายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตัดประเภทเวลาเรียน
3.20 รายงานสถานภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3.21 รายงานหลักสูตรที่อนุมัติแล้วยังไม่ส่ง สกอ.
3.22 รายงานประวัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3.23 รายงานหลักสูตรที่สภามหาลัยอนุมัติแล้ว
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2.24 สืบค้นข้อมูลหลักสูตรที่เปิดใช้ทั้งหมด
2.25 รายงานข้อมูลหลักสูตร แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
2.26 รายงานข้อมูลหลักสูตรตามประเภท
2.27 รายงานสถานภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.28 รายชื่อหลักสูตรแสดงภาษาอังกฤษ
2.29 รายงานประวัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.30 รายงานข้อมูลหลักสูตรใหม่
2.31 รายงานสถานภาพหลักสูตร/หลักสูตรแบบมีแผน
2.32 รายงานระยะเวลาการใช้หลักสูตร นับจากวันปีที่เปิดรับนักศึกษา
2.33 ค้นหาหลักสูตรตัวเล่ม
2. ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบบริหารจัดการบุคลากร เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของบุคลากร ซึ่งมีระบบที่เกี่ยวข้องหลาย
ระบบด้วยกัน คือ ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารงานวิจัย ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์(ตัวชี้วัด (KPIs) ของมหาวิทยาลัย)
2.1 ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยหลักการเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นข้อมูล
ประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย แตกต่างกันทีร่ ะบบสารสนเทศบุคลากรใช้ขอ้ มูลจากสังกัดถือจ่ายในขณะทีร่ ะบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ใช้ข้อมูลจากสังกัดปฏิบัติงานจริง
2.2.1 ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)
1. ประวัตสิ ว่ นตัวบุคลากร เป็นระบบสำ�หรับรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูล วัน-เดือน-ปีเกิด หมู่เลือด ที่อยู่ ประวัติ
ครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ประวัติการเลื่อนขั้น เป็นต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูล พิมพ์ข้อมูล
และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ในบางส่วน
2. การขอลาหยุดราชการ เป็นระบบเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั บุคลากรในการการลาหยุดราชการ
โดยสามารถลาผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงผู้อนุมัติการลาก็สามารถอนุมัติการลาจากที่ไหนก็ได้ ทุกที่
ทุกเวลา และ ระบบจะบันทึกประวัติการลาหยุดราชการเข้าสู่ฐานข้อมูลบุคลากรโดยอัตโนมัติ
3. การจัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ เป็นระบบสำ�หรับรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของการอบรม บรรยายพิเศษที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นข้อมูลประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากร
5. สถิตบิ คุ ลากรสังกัดถือจ่าย เป็นรายงานสถิตขิ องบุคลากรในมุมมองต่างๆ นำ�เสนอข้อมูลให้สอดคล้อง
กับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง
6. ประวัติ บุคคล CV (Curriculum Vitae) แบบมาตรฐานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ที่ทัน
สมัย ถูกต้อง ครบถ้วนโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MIS-DSS และ HRMIS
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2.2.2 ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMIS)
1. ระบบผลงานทางวิชาการ เดิมพัฒนาขึน้ มาตามความต้องการของกองแผนงานเพือ่ ให้บคุ ลากรสาย
วิชาการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการของตัวเองเข้าระบบ และกองแผนงานนำ�ข้อมูลมาใช้ในการคำ�นวณภาระ
งาน (Load Unit) ของบุคลากร มีการค้นหา เพื่อเรียกดูและแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น
2. ปัจจุบนั ระบบนีไ้ ด้พฒ
ั นา/ปรับปรุงเพิม่ เติมตามความต้องการของสำ�นักวิจยั และพัฒนาเพือ่ นำ�ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการ เช่น เพิม่ เติมรายละเอียดย่อยๆตามประเภทของผลงานทางวิ
ขาการ ปรับปรุงระบบให้สามารถ Upload File ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด เพิม่ เติมรหัสโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากระบบ
PRPM และระบบอื่นๆ สามารถ export ข้อมูล เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ สามารถแสดงรายงานผล
งานทางวิชาการตามความต้องการได้ สามารถนำ�ข้อมูลผลงานฯบางประเภทไปขอรางวัลได้ พัฒนารายงาน ต่างๆ
เพิ่มเติม เช่น ปรับแก้ User Interface ในการป้อน การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย , จัดทำ�รายงานผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์แยกตามกลุ่มสาขาวิชาเพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับไปอ้างอิงในการตรวจติดตามของ สมศ. กพร.
ระบบภาระงาน (Load Unit) เป็นระบบสำ�หรับให้บุคลากรสายวิชาการตำ�แหน่งอาจารย์ ป้อนข้อมูล
ภาระงานของตัวเองเข้าสู่ระบบ โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลในระบบนี้ เทียบกับมาตรฐานภาระงานวิชาการที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด เพื่อคำ�นวณเป็นภาระงานของบุคลากรแต่ละคน
ภาระงาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภาระงานสอน, ภาระงานวิจัย, ภาระงานการ
บริการวิชาการ, ภาระงานบริหารและอืน่ ๆ โดยกำ�หนดให้อาจารย์แต่ละคนมีภาระงานเต็มเวลา 20 หน่วยภาระงาน/
ปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาระงานสอน (รวมภาระคุมวิทยานิพนธ์) ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยภาระ
งาน/ปี และ ภาระงานวิจัย (รวมภาระการทำ�ผลงานวิชาการ), ภาระงานบริการวิชาการ, ภาระงานบริหาร และ
ภาระงานอื่น ๆ ขั้นต่ำ�ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยภาระงาน/ปี
2.2 ระบบประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Competency Online)
ระบบ ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบเพื่อประเมินสมรรถนะ
(Competency) ตามตำ�แหน่งหน้าที่ให้ตรงกับความรับผิดชอบและตรงตามความจำ�เป็น โดยสามารถนำ�ผลการ
ประเมินมาใช้เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างถูกต้องตามความต้องการการพัฒนาทีแ่ ท้จริงเป็นรายบุคคล
โดยระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำ�คัญคือ
1. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย
- ข้อมูลสมรรถนะเป็นข้อมูลสมรรถนะและเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินศักยภาพของบุคลากรโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นผู้กำ�หนด
- ข้อมูลรอบการประเมินเป็นข้อมูลทีร่ ะบุรอบการประเมินในแต่ละปีงบประมาณโดยกองการเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางจะเป็นผู้กำ�หนด
- ข้อมูลกิจการการประเมินเป็นข้อมูลรายละเอียดซึ่งแจกแจงรายละเอียด วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดใน
แต่ละกิจกรรมของแต่ละคณะโดยกองการเจ้าหน้าที่คณะเป็นผู้ระบุ
- ข้อมูลกรรมการ/หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานเป็นข้อมูลที่ระบุผู้ที่ประเมินผู้ปฏิบัติงาน
2. ข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วย
- ข้อมูลต้นแบบการประเมินสมรรถนะซึง่ จะสร้างขึน้ โดยหัวหน้างานเพือ่ เป็นตัวช่วยสำ�หรับการประเมินโดย
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สามารถกำ�หนด สมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competencies) สมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงาน (Functional Competencies) นอกจากนีย้ งั สามารถระบุกรรมการทีจ่ ะประเมินได้อกี ด้วย
- ข้อมูลต้นแบบกรรมการซึ่งกองการเจ้าหน้าที่คณะจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยสำ�หรับผู้ประเมินเพื่อ
เลือกชุดกรรมการ การประเมิน
3. รายงานแสดงช่องว่างสมรรถนะ
- รายงานแสดงผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล จะแสดงผลการประเมิน สรุปคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการร้อยละ และช่องว่างสมรรถนะมากที่สุด 3 รายการแรก
- รายงานแสดงช่องว่างสมรรถนะแต่ละคณะ/หน่วยงาน ที่มีสมรรถนะสูงสุด 5 อันดับแรก
2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TOR Online)
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบเพื่อรวบรวมผล
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ให้มีความสามารถที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เป็นรายบุคคล
2.4 ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบสมัครงานออนไลน์ เป็นระบบเพือ่ รวบรวมข้อมูลผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าทำ�งานในคณะ/หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยเพือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะนำ�ไปบันทึกและออกใบรายงานในระบบ MIS-DSS และเป็นแหล่ง
ข้อมูลบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงกับความต้องการสำ�หรับคณะ/หน่วยงานเพือ่ ติดต่อไปปฏิบตั ิ โดยไม่ตอ้ งประกาศหา
ในบางตำ�แหน่ง เช่น อาจารย์ เป็นต้น
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี Function งานหลักดังนี้
1.1 การกำ�หนด Admin หัวหน้า และกรรมการ ใช้จากระบบ Competency Online
1.2 สร้าง/ปรับแก้ template โดย Admin
1.3 ผู้รับการประเมินกรอกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (แผน)
1.4 ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน
1.5 กรรมการประเมิน TOR และ Competency
1.6 Admin ประกาศผลการประเมิน
1.7 ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน TOR + Competency
1.8 กรณีต้องการแก้ไขผลหลังจากประกาศ หรือรับทราบผลการประเมินไปแล้ว
1.9 กรณีที่ผลการประเมินถูกยกเลิก เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ขาดราชการ
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบประเมินผลสมรรถนะเพิ่มเติมตามความต้องการใหม่ดังนี้
2.1 แจ้ง E-mail ส่งให้ผถู้ กู ประเมินรับทราบเมือ่ หัวหน้าประกาศค่าคาดหวังและประกาศผลการประเมิน
2.2 สามารถดึงข้อมูลใบประเมินรอบล่าสุดมาใช้ในการประเมินรอบปัจจุบันได้
2.3 กำ�หนดบทบาทหัวหน้าและกรรมการภายในคณะเดียวกันได้
2.4 การบันทึก TOR ในระดับภาควิชา
29

2.5 ค้นหา TOR ตามสถานะใบประเมินได้
2.6 รายงานสมรรถนะระดับภาควิชา
2.7 รายงานสมรรถนะ(บวก)ในแต่ละระดับได้แก่ มหาวิทยาลัย, คณะ, ภาควิชา
2.8 งานกิจการนักศึกษาของคณะสามารถพิมพ์ใบประเมินได้ตามสถานะที่ค้นหา ได้แก่ กำ�หนดค่า
คาดหวังใบประเมิน,ประกาศผลการประเมิน ได้
2.9 งานกิจการนักศึกษาของคณะสามารถบันทึกและประกาศผลการประเมิน โดยค้นหาตามสถานะได้
2.10 หัวหน้าสามารถพิมพ์กำ�หนดค่าคาดหวังใบประเมินได้
2.11 หัวหน้าสามารถค้นหาผู้รับการประเมิน โดยเลือกจากภายในคณะ หรือทั้งมหาวิทยาลัยได้
2.12 แสดงรายชื่อผู้สร้างต้นแบบใบประเมิน/กลุ่มกรรมการ เมื่อนำ�เมาส์ไปชี้ที่ dropdown list ในหน้า
สร้างใบประเมิน
2.13 แสดงระดับตำ�แหน่งของผู้รับการประเมินในใบประเมิน
2.14 สามารถกำ�หนดในการสร้างใบประเมินลงถึงระดับภาควิชาได้
2.15 กำ�หนดการสร้างใบประเมินได้ถึงระดับภาควิชา
2.16 การกำ�หนดสิทธิ์ในระดับวิทยาเขต คณะและภาควิชา
2.17 ปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ถึงระดับภาควิชา
3. พัฒนาระบบสมัครงานออนไลน์
เดิมมีความต้องการให้พัฒนาระบบใบรายงานตัว Online บุคลากร แต่เมื่อมีการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการ เจ้าของงานต้องการให้พัฒนาเป็นระบบสมัครงาน Online ซึ่ง ใบรายงานตัว Online จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสมัครงาน Online ซึง่ ผลการดำ�เนินงานในปี 2555 อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาระบบเนือ่ งจากความต้องการส่วน
หนึ่งได้มาแล้วจากใบสมัครงาน Online
3. ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย (PSU Research Project Management : PRPM ) เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านระบบงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย และเป็นเครือ่ งมืออำ�นวยความสะดวกให้แก่นกั วิจยั
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยในการติดตามงานวิจัยต่างๆ และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศงานวิจัยของ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย แบ่งการทำ�งานออกเป็น 3 ช่วงเวลาตามช่วงเวลาของโครงการคือ
1. ส่วนต้นน้�ำ ซึง่ คือส่วนเริม่ ต้นของโครงการ ตัง้ แต่การยืนข้อเสนอโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการให้ส�ำ นักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ( วช. ) ถ่าย-โอนข้อเสนอโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติบริหาร
2. ส่วนกลางน้ำ� คือส่วนของการติดตามผลการดำ�เนินโครงการ การรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ
3. ส่วนปลายน้ำ� คือส่วนของการปิดโครงการ การสรุปผลดำ�เนินโครงการ
ระบบบริหารงานวิจยั นีเ้ ริม่ พัฒนาระบบในเดือน กันยายน 2551 อบรมการใช้งานครัง้ แรกวันที่ 9-10 กันยายน
2552 ในส่วนงบประมาณแผ่นดินต้นน้ำ� ปัจจุบันแบ่งระบบตามแหล่งเงิน และผลการพัฒนาดังนี้
- งบประมาณแผ่นดิน 		
: ปี 2553 พัฒนาครบทั้ง 3 ส่วน คือต้นน้ำ� กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
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- งบประมาณเงินรายได้คณะ		
- งบประมาณเงินภายนอกในประเทศ
- งบประมาณเงินภายนอกต่างประเทศ
- งบประมาณ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
- งบประมาณ NRU 			
- งบประมาณฮาลาล			
- งบประมาณแผ่นดินกองแผนงาน 		
- งบประมาณแผ่นดินคืนทุน		
- งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย		
- งบประมาณ Matching Fund		

: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
:ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
: ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
:ปี 2553 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�
:ปี 2553 พัฒนา ส่วนกลางน้ำ�
:ปี 2553 พัฒนา ส่วนกลางน้ำ�
: ปี 2554 พัฒนาครบทัง้ 3 ส่วน คือต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ ปลายน้�ำ
: ปี 2554 พัฒนา 2 ส่วน คือ กลางน้ำ� และ ปลายน้ำ�

• การดำ�เนินงานปี 2555
พัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
- งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2 แหล่งเงิน : ปี 2555 พัฒนาครบทัง้ 3 ส่วน คือต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ ปลายน้�ำ
- พัฒนาระบบโครงการวิจัยที่ทำ�ร่วมกับต่างสถาบัน/หน่วยงาน (หัวหน้าโครงการไม่ได้เป็นบุคคล มอ. รวมถึง
โครงการที่นักวิจัย ม.อ. เคยทำ�ก่อนหน้าจะเป็นบุคลากร ม.อ.) กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
- ส่งมอบระบบรวมทั้ง Source Code ให้สำ�นักวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลต่อเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
4. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4.1 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เป็นการออกแบบและพัฒนาใหม่เป็นรุน่ ที่ 2 ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2552 เปิดใช้งานเดือนตุลาคม 2553 รองรับความต้องการในการใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูปแบบของงานสารบรรณ
โดยระบบจะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆดังนี้
- การลงรับเอกสาร
- การส่งเอกสารเพื่อสั่งการ
- การส่งเอกสารถึงหน่วยงานต่างๆภายใน มหาวิทยาลัย
- การส่งเอกสารถึงบุคลากร
- กระดานข่าวสำ�หรับหน่วยงาน
- การเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร
- การทำ�ลายเอกสาร
4.2 ระบบบันทึกทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
เนื่องจากระบบเอกสารฯ รุ่นที่ 2 ยังมีความสามารถไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับและเอกสารที่ไม่ได้
สแกน(เอกสารที่ต้องการใช้ต้นฉบับ) จึงทำ�ให้ผู้ใช้งานต้องทำ�ทะเบียนรับแยกระหว่างระบบเอกสารฯและเอกสารที่
ไม่นำ�เข้าระบบฯ จึงต้องมีการพัฒนาระบบเอกสารฯ รุ่นที่ 2 ให้มีความสามารถเพิ่มในเรื่องการเก็บบันทึกเกี่ยวกับ
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เอกสารทีไ่ ม่สแกนเก็บและการบันทึกทะเบียนรับ-ส่งเอกสารต้นฉบับเพือ่ ให้ระบบเอกสารฯมีความสามารถครอบคลุม
การทำ�งานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดและเป็นระบบที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด สามารถเป็นที่อ้างอิงเกี่ยวกับ
เอกสารทั้งหมด โดยมีขอบเขตของระบบดังนี้
- บันทึกทะเบียนรับ – ส่งเอกสารต้นฉบับ
- บันทึกการทำ�งานเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ได้สแกนเข้าระบบเอกสารฯ
- ค้นหาสถานะล่าสุดของเอกสารที่ไม่ได้สแกนได้
- รายงานเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับต่างๆ
- การจัดการระบบ(Admin)
• การดำ�เนินงานปี 2555
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่2และระบบทะเบียนรับ-ส่ง ตามความต้องการใหม่ดังนี้
1. เมนูรับหนังสือเข้า
1.1 สามารถรับหนังสือเข้า แบบรับเข้าครั้งล่ะหลายเรื่องได้ก่อนไปบันทึกดำ�เนินการเอกสาร
1.2 จำ�กลุ่มเลขรับที่ได้เลือกไว้ตอนรับหนังสือเข้าครั้งแรก โดยไม่ต้องเลือกกลุ่มเลขรับใหม่ทุกครั้งที่รับ
หนังสือเข้า
2. เมนูดำ�เนินการเอกสาร
2.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาในหน้าการดำ�เนินการเอกสารให้มี Highlight ที่คำ�ค้นหา
2.2 แยกรายการหนังสือตามกลุ่มเลขรับ
2.3 แยกรายการหนังสือที่ดำ�เนินการแล้ว และยังไม่ดำ�เนินการ ออกจากกันเป็นคนละ บล็อก และมี
ฟิลด์บอกว่า ได้ดำ�เนินการไปอย่างไรบ้าง เช่น สิ้นสุดแล้ว สั่งการแล้ว เป็นต้น
2.4 สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการตามเลขรับของหนังสือ/เลขที่ของหนังสือได้
2.5 มี Combo box รายการกลุ่มเลขรับของหนังสือให้เลือก ในการค้นหารายการหนังสือที่ต้องการ
2.6 เมื่อมีการบันทึกส่งไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว ให้แสดงชื่อหน่วยงานของรายการหนังสือใน ฟิลด์ ส่ง
หน่วยงาน เป็นสีอื่น
2.7 สามารถลบ/แก้ไขข้อความที่บันทึกไปใน Textbox บันทึกข้อความที่มีการบันทึกการดำ�เนินการ
เอกสารไปแล้วได้
2.8 สามารถลบ/แก้ไข หน่วยงาน/ชื่อบุคลากร ที่มีการบันทึกการดำ�เนินการเอกสารไปแล้วได้
2.9 การดำ�เนินการหนังสือ 1 หน้าจอ ให้แสดงหนังสือ 1 เรื่อง ต่อ 1 กล่องการบันทึกดำ�เนินงานหนังสือ
2.10 ชื่อของหนังสือเมื่อคลิกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสี่ม่วง ให้แสดงกลับมาเป็นสีน้ำ�เงินเหมือนเดิม
2.11 แสดงฟิลด์ “เรียน” ในรายการหนังสือตามที่ได้มีการบันทึกตอนรับหนังสือเข้า
3. เมนูลงทะเบียนรับ
3.1 แสดงรายการหนังสือแยกตามกลุ่มของเลขรับ
3.2 สามารถบันทึกต่อจากการลงทะเบียนรับได้ โดย
- หนังสือเรื่องนี้ใครเป็นเจ้าของ (มีรายชื่อให้เลือก) และแสดงชื่อที่บันทึกในใบส่งหนังสือด้วย
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- มี Text box เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
4. เมนูค้นหา
4.1 แสดงฟิลด์เลขรับของหนังสือ ในรายการหนังสือที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหาด้วย
4.2 เพิ่มเมนู /ปุ่ม เพื่อกลับไปหน้าหลักของระบบ
4.3 สามารถค้นหารายการหนังสือตามกลุ่มเลขรับของหนังสือได้
4.4 หน้า เมนู “ใบส่งหนังสือ”
4.5 ช่อง ผู้เซ็นรับ กรณี แยกตามหน่วยงานที่ส่งถึง และ แยกกลุ่มเลขรับ ไม่ต้องมีขีด
4.6 คำ�ว่า ส่งให้ เปลี่ยนเป็น ส่งหน่วยงาน
4.7 ปรับแก้ข้อความในการแสดงผลให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น เช่น รูปแบบ Font ขนาดตัวอักษร
ตำ�แหน่งการจัดวางของข้อความ เป็นต้น
4.8 รายการหนังสือแสดงฟิลด์ให้มีและเรียง ดังนี้
- เลขรับกองกลาง
- กลุ่มเลขรับ
- เลขรับ
- เลขที่หนังสือ
- วันที่ในหนังสือ
- เรื่อง
- วันที่ส่ง
- ส่งหน่วยงาน
- เรียน
5. ระบบบริหารจัดการการเงิน
ระบบบริหารจัดการการเงิน เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยระบบหลักๆ 2 ระบบคือ ระบบพัสดุ การเงิน
และบัญชีและ ระบบเงินเดือน
5.1 ระบบพัสดุ การเงินและบัญชี
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชี ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆหลายระบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดการกับรายรับ รายจ่าย และจัดทำ�บัญชีของมหาวิทยาลัยได้
จากการศึกษาความต้องการของระบบสามารถสรุปได้วา่ ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ควรประกอบด้วยระบบย่อยๆดังนี้ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงินรับ ระบบงานการเงินจ่าย ระบบงาน
บัญชี ระบบงานควบคุมทรัพย์สิน และ ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้อยูใ่ น ปัจจุบนั ยังพัฒนาไม่ครอบคลุม่ ความต้องการ
ของระบบทัง้ หมด เนือ่ งจากติดปัญหาหลายประการด้วยกัน เช่น ทีมพัฒนาไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งระบบระบบพัสดุ การเงิน
และบัญชีที่ดีพอ ขาดที่ปรึกษาด้านการเงินที่เข้าใจระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
ระบบพัสดุ การเงินและบัญชีที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ประกอบไปด้วย
- ระบบงานงบประมาณ ในส่วนการจัดสรรเงินหลังจากได้รับการอนุมัติวงเงินในปีงบประมาณ
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- ระบบงานเงินรายได้ ส่วนการป้อนข้อมูลเงินรายได้ และจัดทำ�รายงาน
- ระบบการเงินรับ ในส่วนของการออกใบเสร็จ การออกรายงานทางการเงิน
- ระบบควบคุมทรัพย์สิน ทั้งส่วนที่เป็นวัสดุ และ ครุภัณฑ์ รวมถึงอาคารสิ่งก่อสร้าง
5.1.1 ระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เนือ่ งจากนโยบายผูบ้ ริหารให้แยกส่วนการจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาออกจาก
ระบบทะเบียน เนือ่ งด้วยเห็นว่า การจัดการเงินรายได้คา่ ธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินราย
ได้มหาวิทยาลัยจึงควรจะอยูใ่ นระบบพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมากกว่าอยูใ่ นระบบทะเบียนนักศึกษา
ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้วางแผนพัฒนาควบคู่ไปกับระบบทะเบียนนักศึกษา แต่พอถึงเวลาต้องใช้งานจริงปรากฏว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นในขณะนั้นมีปัญหาในการใช้งาน ประกอบกับหัวหน้าโครงการที่รับผิดชอบลาออก และนโยบาย
ในการจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาก็เปลี่ยนไปด้วย ทีมงานจึงตัดสินใจพัฒนาใหม่ โดยใช้ความรู้
เดิมจากทีมที่เหลือ และถือเป็นโมเดลในการพัฒนาระบบการเงินรับของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยระบบสามารถใช้
งานได้ในปีการศึกษา 2/54
• การดำ�เนินงานปี 2555
- พัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติมจากปัญหาการใช้งาน เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่พัฒนาไป ใช้ไป
ทำ�ให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมาซึ่งทีมได้พยายามปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาดังนี้
- พัฒนาเว็บ Bill Payment สำ�หรับนักศึกษาใหม่ ชำ�ระเงินล่วงหน้า
- พัฒนาโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ
- พัฒนาส่วนการรับเงินหน้าเคาน์เตอร์
- ปรับหน้าจอส่งตัดบัญชีให้กำ�หนดงวด รองรับการส่งตัดบัญชีของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งปี
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อกรองชื่อนักศึกษาเงินกู้เพื่อลบหรือปรับปรุงข้อมูล
- วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำ�รายงาน ให้กับกองแผนงานนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์การจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษา
5.2 ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่พัฒนาใหม่ทดแทนระบบปัจจุบันซึ่งผู้พัฒนาได้โอนย้ายไปอยู่คณะ
วิทยาศาสตร์และเนื่องจากระบบเงินเดือนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันพัฒนามาเพื่อสนับสนุนการทำ�งานด้านเงินเดือน
ของกองคลังเป็นหลัก ซึ่งในขณะใช้งานมีความต้องการใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ทำ�ให้ต้องพัฒนาโปรแกรมย่อยๆขึ้น
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลายตามความเร่งด่วนของการใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการใหม่เหล่านั้น
ทำ�ให้มปี ญ
ั หาด้านการเชือ่ มต่อข้อมูล อีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาในการโอนย้ายการให้บริการให้กบั ฝ่ายบริการลูกค้าของศูนย์
คอมพิวเตอร์ จึงจำ�เป็นต้องให้ผู้พัฒนาดูแลต่อ ซึ่งเป็นภาระกับผู้พัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีนโยบายจะพัฒนา
ระบบเงินเดือนขึ้นมาใหม่
• การดำ�เนินงานปี 2555
รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ระบบส่วนประกันสังคม
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วิเคราะห์และออกแบบส่วนงบประมาณ
6. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันการศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher
Education Institutes [ALIST])
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ พัฒนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เพื่อทดแทนระบบห้อง
สมุด Dynix เดิม โดยเริ่มใช้งานที่ห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (หอสมุดกลาง) เป็นแห่งแรก ทำ�การโอน
ถ่ายข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ขยายการใช้งานไปยังห้องสมุด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ทันตแพทย์ศาสตร์ด้วย
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนามีความเป็นมาตรฐาน และสากล
ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดตั้งคณะทำ�งานพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขึ้น ประกอบด้วย บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบห้องสมุด ผู้วิเคราะห์และพัฒนาระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
คณะทำ�งานศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เหมาะสมและสามารถทำ�งานได้ครบทุกฟังก์ชนั การทำ�งาน ตามคุณลักษณะของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ที่คณะทำ�งานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ซึ่งมีตัวแทนจาก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 24 แห่งในประเทศไทย ร่วมศึกษาไว้ ในการศึกษาคุณลักษณะดังกล่าวคณะทำ�งานได้
ศึกษาจากระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิ หี่ อ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใช้ ทัง้ ระบบ INNOPAC ระบบ Dynix
รวมทั้งจากระบบ Integrated library system for Icelandic libraries ทั้งนี้เพื่อให้คุณลักษณะที่กำ�หนดขึ้นสามารถ
พัฒนาเป็นโปรแกรมกลางที่สามารถใช้ได้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ในประเทศไทย
คณะทำ�งานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในส่วนของผู้ใช้งาน ได้ทำ�การศึกษา วิเคราะห์ความ
ต้องการ และระบบการทำ�งานเป็นเวลา 1 ปี และได้จัดทำ�เป็นรายงานความต้องการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
อย่างสมบูรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเป็น
โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จากความสำ�เร็จในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึ้นใช้เอง แม้ว่าจะเป็นแบบเร่งด่วนและไม่สมบูรณ์นัก
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ซึ่งถือว่าเป็น ALIST version 1.0 รวมถึงการพัฒนาระบบห้องสมุดใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2546 เรื่อย
มาจนถึง ปี 2548 (ALIST version 2.0) ทำ�ให้ทางสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/
สถาบัน ได้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึน้ ใช้เองในประเทศ เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณ
และจะได้เป็นทางเลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความต้องการ นำ�ไปใช้โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป และ
สามารถปรับแต่งได้เองในระดับ Source code ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนา
ALIST 3.0 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นำ�ไปใช้ และปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต่อเนื่องเป็น ALIST
4.0 ซึง่ จะมีความสามารถในการทำ�งานในลักษณะของห้องสมุดสาขา ทีส่ ามารถกำ�หนดนโยบายของแต่ละสาขาได้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษา (ALIST) ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ คือ
1. ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)
2. ระบบจัดทำ�รายการสืบค้น (Cataloging Module)
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3. ระบบการให้บริการยืม-คืน (Circulation Module)
4. ระบบสืบค้นสารสนเทศ (Online Public Access Catalog-OPAC)
5. ระบบวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Module)
6. ระบบจัดการและบริหารระบบ (System Administration Module)
ปัจจุบนั ระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ พือ่ สถาบันอุดมศึกษา นอกจากใช้งานทีห่ อ้ งสมุดของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ทงั้ 5 วิทยาแล้ว ยังติดตัง้ และใช้งานทีม่ หาวิทยาลัยอืน่ ๆอีกหลายแห่งโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ คิดค่าใช้
จ่ายเฉพาะส่วนของการบำ�รุงรักษาเท่านั้น
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. พัฒนา OPAC2.0 ตามข้อกำ�หนดและขอบเขตงาน (TOR) ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
2. ปรับปรุง Module Circulation ตามความต้องการของลูกค้า
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นระบบห้องสมุด ALIST4
4. ปรับปรุงโมดูลรายงานตามความต้องการของมทส.เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมใน ALIST4
5. โครงการปรับปรุงโมดูลรายงานสาขาทั้งหมด
6. ปรับ User Interface และทดสอบ SIP2 Client เพื่อใช้ในการส่งมอบ สกอ.
7. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ที่ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์
8. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ให้แก่หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องสมุดคณะทันตะ
แพทยศาสตร์ มอ.
9. Implement ระบบ ALIST4 ทีส่ �ำ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10. Implement ระบบ ALIST4 ที่สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
7. ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (PSU Passport)
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ เป็นบริการออนไลน์ที่อำ�นวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่าย
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย สำ�หรับนักศึกษา และบุคลากร โดยระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้จากฐานข้อมูลบุคลากร
และฐานข้อมูลนักศึกษา โดยอัตโนมัติ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ที่สามารถเปลี่ยรหัสผ่าน และการ
เปิด ปิดสถานะของบัญชีผู้ใช้สำ�หรับผู้ดูแลระบบของคณะ/หน่วยงาน
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (PSU Passport )ได้พัฒนามาตั้งแต่พ.ศ. 2547 โดยสามารถใช้บริการ
บัญชีผู้ใช้(PSU Passport ) ได้จาก https://passport2.psu.ac.th/
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. ปรับปรุงระบบสร้าง PSU Passport อัตโนมัติสำ�หรับบุคลากร
2. ปรับปรุงเว็บไซด์ PSU Passport
3. พัฒนาระบบเก็บบันทึกการใช้งานแบบศูนย์กลาง
4. พัฒนาระบบ Single Sign On ADFS2.0
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8. งานพัฒนาระบบอื่นๆที่ไม่อยู่ในแผน
กองกิจการนักศึกษาขอความอนุเคราะห์เขียนโปรแกรมออกบัตรสมาชิกศูนย์กฬี า เพือ่ ใช้ในการบริการสมาชิก
5. บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลัย
5.1 การให้บริการระบบ mail
ปัจจุบันระบบ mail ของมหาวิทยาลัย แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบ mail ให้บริการบุคลากร และ
ระบบ mail ให้บริการนักศึกษา
ระบบ mail ให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้เพือ่ การสือ่ สารงานราชการ และภารกิจของมหาวิทยาลัย
เป็นระบบทีผ่ กู พันอยูก่ บั ตัวบุคคล โดยอิงตามการมีอยูข่ อง PSU Passport ให้บริการพืน้ ทีใ่ น Mailbox 100 MB และ
Attach File ได้ไม่เกิน 10 MB ต่อ File และรวมทั้งฉบับไม่เกิน 100 MB จำ�นวนผู้รับไม่เกิน 20 คน ต่อ mail
ระบบ mail ให้บริการนักศึกษา ใช้บริการของ Microsoft ที่ชื่อว่า Live@EDU ซึ่งมีพื้นที่ 10 GB และ
พื้นที่ฝากไฟล์ 25 GB
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. ศึกษา ทบทวน และจัดการความรู้ระบบ PSU E-Mail Service เพื่อจัดทำ�คลังความรู้ ทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมของระบบ, การติดตั้ง, การจัดการงานต่างๆ, การสำ�รองข้อมูล, การกู้ข้อมูล, การเฝ้าระวัง รวมถึง
ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานได้รับทราบการดูแลร่วมกัน
2. ปรับปรุงการให้บริการ Group Mail ของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงการให้บริการ MailGateway ของมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงการให้บริการ SMTP ของมหาวิทยาลัย
5. ปรับปรุงการให้บริการ E-Mail ของนักศึกษา
6. ปรับปรุงสมรรถนะระบบ PSU E-Mail
5.2 การให้บริการ Webhosting
การให้บริการ Webhosting เป็นการให้บริการพื้นที่สำ�หรับการพัฒนาเว็บไซด์ของคณะ/ หน่วยงาน
,บุคลากรและนักศึกษาดังนี้
- dmhost1 เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซด์สำ�เร็จรูป สำ�หรับหน่วยงาน
- dynamic เปิดให้บริการพื้นที่พัฒนาเว็บไซด์ สำ�หรับหน่วยงาน
- dmhost3 เปิดให้บริการพื้นที่เว็บไซด์ สำ�หรับให้บุคลากรติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเองภายใน Domain
Name ชื่อ dotspace.psu.ac.th
- host เปิดให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์ประเภท html สำ�หรับนักศึกษา
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. ปรับปรุงเว็บไซด์ให้บริการ Webhosting
2. จัดทำ� Report log Webhosting
3. จัดทำ�คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้บริการพื้นที่เว็บไซด์สำ�หรับนักศึกษา
4. ปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซด์สำ�หรับนักศึกษา
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6. บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกลุม่ งานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ มี Server ทีใ่ ห้บริการระบบ
สาร สนเทศของมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งสิ้น 204 เครื่อง แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น
- Database Server ทำ�หน้าที่เป็น เครื่องให้บริการข้อมูลสำ�หรับระบบสารสนเทศ จำ�นวน 20 เครื่อง
- Web Server ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องให้บริการเว็บ จำ�นวน 17 เครื่อง
- Application Server ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งให้บริการระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาในลักษณะ Client Server
จำ�นวน 167 เครื่อง (Web Application, Mail, LDAP, Domain Controller, Grid ฯลฯ)
• การดำ�เนินงานปี 2555
1. ปรับปรุงระบบตรวจสอบการทำ�งาน SIS Load Balance
2. ปรับปรุงระบบกระจายโหลดเซิร์ฟเวอร์ทะเบียนนักศึกษา
3. ปรับปรุงระบบสำ�รองข้อมูล
4. ศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพขอ Microsoft Hyper-V เพื่อนำ�มาเป็น Virtual Server เพื่อเสริม
การทำ�งานและเปรียบเทียบการให้บริการ VMware ESX ที่มีอยู่เดิม
5. ปรับปรุงการให้บริการ licence ของ Microsoft โดยทำ� KMS Server สำ�หรับ activate Software ที่
ใช้ licence แบบนับจำ�นวน license (MAK Key ) เพื่อลดปัญหาคีย์เต็ม
6. ปรับปรุง Web licensing.psu.ac.th ซึ่งเป็นเว็บให้บริการ license
7. จัดทำ�คู่มือ Vmware Data Recovery 2.0
8. ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ใช้ระบบ PSU Open Server สูตร 12
- ปรับปรุงสคริปต์สำ�หรับขายโควตางานพิมพ์ส่วนติดต่อผู้ใช้
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· การบริการวิชาการ
ผลการดำ�เนินงานของกลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความ
รู้ด้านการประยุกต์ ICT ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังคมและชุมชน
ดังนี้
การบริการฝึกอบรม ผลการดำ�เนินการของปีงบประมาณ 25542555 มีดังนี้
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โครงการบริการชุมชนแบบให้เปล่า
จำ�นวน
คน
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
20-22 นักเรียน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
42
รุ่นที่ 25: เล่านิทานผ่าน ต.ค. ศึกษาพัทลุง เขต1 จังหวัดพัทลุง
E-book
53 (สั ญ จรจั ด ที่ ค่ า ยอภั ย บริ รั ก ษ์
จังหวัดพัทลุง)
ชื่อโครงการ

วันที่

Linux Ubuntu System 27-29
Basic
ต.ค.
53
คอมพิวเตอร์เพือ่ ชุมชน รุน่ 25-27
ที่ 3: ก้าวสู่ครูชำ�นาญการ เม.ย.
54
ด้วยการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
18-21
รุ่นที่ 26: เล่านิทานผ่าน เม.ย.
E-book
54

กลุ่มผู้เข้าอบรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

16

4,800.00

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

ครูสังกัดโรงเรียนจังหวัดสงขลา

51

20,892.75

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

นั ก เรี ย น สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

50

61,157.00

เงิ น งบประมาณ และเงิ น
รายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์

20,892.75

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

27

46,146.10

เงิ น มู ล นิ ธิ ม หาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ และเงินราย
ได้ศูนย์คอมพิวเตอร์

51

46,450.00

เงิ น งบประมาณ และเงิ น
รายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์

51

19,811.00

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

23-25 ครูสังกัดโรงเรียนจังหวัดพังงา
เม.ย.
55

50

19,012.50

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

14-15 บุ ค คลทั่ ว ไปทั้ ง ภาครั ฐ และ
ส.ค 55 เอกชน

15

6,600.00

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

2-4 ค รู สั ง กั ด โ ร ง เ รี ย น จั ง ห วั ด
คอมพิวเตอร์เพือ่ ชุมชน รุน่
ที่ 4: ก้าวสู่ครูชำ�นาญการ พ.ค. นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
54
ด้วยการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
10-13 นักเรียน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
รุ่นที่ 27: การทำ� E-Card ต.ค. ศึ ก ษาสงขลา เขต1 จั ง หวั ด
ด้วย Flash
54 สงขลา
(จัดที่สวนสัตว์สงขลา)
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
รุ่นที่ 28: การทำ� E-Card
ด้วย Flash
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ชุ ม ชน:
ก้าวสู่ครูชำ�นาญการด้วย
การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ชุ ม ชน:
ก้าวสู่ครูชำ�นาญการด้วย
การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6
ม.อ. วิชาการ 55: Linux
system Administration
(จัดที่วิทยาเขตหาดใหญ่)

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รายจ่าย*
32,311.00 เงินมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ น ทร์ และเงิ น รายได้
ศูนย์คอมพิวเตอร์

10-12 นักเรียน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
เม.ย. ศึกษาสตูล จังหวัดสตูล
55
18-20 ครูสังกัดโรงเรียนจังหวัดสตูล
เม.ย.
55

51

40

จำ�นวน
คน
ม.อ. วิชาการ 55: Linux 18-19 นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
9
system Administration ส.ค 55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(จัดที่วิทยาเขตหาดใหญ่)

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รายจ่าย*
6,600.00 เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

ม.อ. วิชาการ 55: Linux 21-22 นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
system Administration ส.ค 55 ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน
(จัดร่วมกับวิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี)

6,700.00

ชื่อโครงการ

วันที่

กลุ่มผู้เข้าอบรม

13

เงินรายได้ศนู ย์คอมพิวเตอร์

* งบประมาณรายจ่าย เป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าดำ�เนินการอื่น ๆ ไม่รวมค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และค่าตอบแทนวิทยากรทีเ่ ป็นบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นนโยบายของศูนย์ฯ บุคลากรของศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่เป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่มีค่าตอบแทนวิทยากร

โครงการจัดสัมมนา / บรรยายโครงการพิเศษ
ชื่อโครงการ
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วันที่

กลุ่มผู้เข้า

หมายเหตุ

สัมมนาผู้ใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 4

4 พ.ค. 54

บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และ จัดที่จังหวัดชลบุรี
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดของหน่วย
งานทีใ่ ช้งานระบบห้องสมุด ALIST และหน่วยงานอืน่ ทีส่ นใจจะ
ใช้ระบบงาน ALIST

สัมมนาผู้ใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 5

3-4 พ.ค. 55

บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และ จั ด ที่ สำ � นั ก หอสมุ ด กลาง
ผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดของหน่วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
งานทีใ่ ช้งานระบบห้องสมุด AL- วิโรฒ ประสานมิตร
IST และหน่วยงานอืน่ ทีส่ นใจจะ
ใช้ระบบงาน ALIST

WUNCA 25

7-9 ส.ค. 55

บุ ค คลทั่ ว ไปทั้ ง ภาครั ฐ และ จั ด ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานคณะ
เอกชน
กรรมการการอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์

ในปี 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เริม่ พัฒนาข้อสอบออนไลน์ชดุ Microsoft Office 2010 ทัง้ 3 วิชา คือ MS Word, MS PowerPoint
และ MS Excel เพื่อนำ�มาใช้ทดสอบแทนข้อสอบชุด Microsoft Office 2003 และเริ่มใช้ในการทดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม
ชุด Microsoft Office กับนักศึกษา และบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555
ผลการพัฒนาข้อสอบ
วิชา
MS Word 2010
MS Excel 2010
MS PowerPoint 2010

ปี 2554
38
37
40

จำ�นวนข้อ
ปี 2555
26
37
32

เป้าหมาย
200
200
200

จำ�นวนผู้ใช้บริการข้อสอบออนไลน์
จำ�นวน (คน)
MS Word 2010
นักศึกษา
บุคลากร
บุคคลทั่วไป

MS Word 2010
ปี 2554
ปี 2555
271
-

MS Excel 2010
ปี 2554
ปี 2555
506
-

MS PowerPoint 2010
ปี 2554
ปี 2555
278
-

จำ�นวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ด้วยข้อสอบออนไลน์
วิทยาเขต
วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตตรัง
รวม

ปี 2554
3,599
1,877
738
511
729
7,414

ปี 2555
3,644
1,711
1,091
661
879
7,986
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· งานวิ
และพั
ฒนา
การบริจกัยารวิ
ชาการ
· งานวิจัยและพัฒนา
งานวิ จั ย และพั ฒ นา
จั ด ทำ � ขึ้ น โดยกลุ่ ม งานวิ จั ย และ
พัฒนา ซึ่งกลุ่มงานนี้มีภารกิจหลัก
คื อ สกั ด ความรู้ ด้ า นไอที ที่ จำ � เป็ น
และเหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ของนั ก
ไอทีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นำ � ออกมาเผยแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ แ ก่ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยกัน
รวมทั้งเผยแพร่แบ่งปันต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัด
นอกมหาวิทยาลัย
ก ลุ่ ม ง า น วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาเน้นคุณภาพของงาน โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่สมัครใจร่วมงานเท่านั้น ทำ�ให้ปัจจุบันกลุ่มงานยังคงมีบุคลากร
เพียงคนเดียว กลุ่มงานฯ เน้นการประยุกต์โอเพนซอร์สเป็นแนวทาง เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิจัยต่อยอดและลด
ปัญหาความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ด้วย
ผลงาน
• มีคลังความรู้บนเว็บไซต์แบบวิกิ นำ�เสนอผลงานและความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์
บริการตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง อยูท่ เี่ ว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th และแฟ้มข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
อยู่ที่เว็บไซต์ http://ftp.psu.ac.th
• มีเว็บไซต์ถามตอบสาธารณะและประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com/groups/psulug
• มีบทความบนคลังความรู้บนเว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th จำ�นวนมากกว่า 80 เรื่อง
• เป็นแกนนำ�จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำ�นวน 23
ครั้ง และเป็นวิทยากรเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แก่สาธารณะ จำ�นวน 5 ครั้ง ข้อมูลตามเว็บไซต์ http://
opensource.cc.psu.ac.th/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมโอเพนซอร์สฯ (นับถึง30พ.ค.55)
• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน PSU Open Server เป็นระบบงานทีอ่ อกแบบเพือ่ ใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันความรูต้ อ่ สาธารณะตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ จำ�นวน
7 รุ่น คือ
- PSU-installer เป็นชุดติดตัง้ โปรแกรมต่างๆทีไ่ ด้ปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบลดขั้นตอนการพิมพ์คำ�สั่งจำ�นวนมากเปลี่ยนเป็นแบบ auto ติดตั้งง่ายขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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ติดตั้ง psu-cloning บน ubuntu
ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu
ติดตั้ง psu-netdrive บน ubuntu
ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu
ติดตั้ง psu-remastersys บน ubuntu
ติดตั้ง psu-ticker บน ubuntu
- PSU-12 สำ�หรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
การโคลนนิง
การใช้งาน radius server
การเก็บ log accounting
- PSU-32 สำ�หรับกู้ภัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเครื่อง PC มีรายละเอียดดังนี้
การกำ�จัดไวรัส
การทดสอบ memory
- PSU-41 สำ�หรับตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ใช้งานในเครือข่ายด้วยโปรแกรม snort
- PSU-baby เหมาะสำ�หรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ ubuntu ใช้บนเครื่อง PC สเปคต่ำ�
- PSU-lib เหมาะสำ�หรับเป็น workstation ให้บริการ OPAC ของหอสมุด ทำ�งานแบบ diskless PC บูทผ่าน
network ไม่ต้องมี CD-drive หรือ hard disk drive
- PSU-1004 เหมาะสำ�หรับเป็นต้นฉบับพร้อมใช้งานในการทดสอบ Linux server ติดตั้งได้ง่ายด้วยเทคนิค
โคลนนิง
ข้อมูลตามเว็บไซต์ “http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server”
ภาคผนวก
ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. 2518 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ “โครงการจัดตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์” ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2523 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติปรับ
สถานภาพโครงการจัดตั้งศูนย์ คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัดคณะ และต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่
27เมษายน พ.ศ. 2527 ให้มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นแหล่งกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ และขยายขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่ายและสื่อสาร
และบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
กว่าสองทศวรรษตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือ
ข่ายและสื่อสารที่จัดให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัย ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าเรา
เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ทดี่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทยทัง้ ด้านคุณภาพของอุปกรณ์ บุคลากร และระบบการให้บริการ
และเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานภาพไว้ให้เป็นเช่นนี้ตลอดไป
44

· โครงสร้างบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประจำ�ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 – 30 เมษายน 2554
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำ�รุง		
ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
รองประธาน		
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
3. ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต
เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล กรรมกาและเลขานุการ ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ รองผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
13. นางประภัสสร
สุขพฤกษ์		
ผู้ช่วยเลขานุการ		
เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
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ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู รองประธาน รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและ 		
							
โครงสร้างกายภาพ/ ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต
เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการผู้ทรวคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล กรรมการผู้ทรวคุณวุฒิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา
เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายนิทัศน์			
เพราแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางปาทิตตา
สุขสมบูรณ์ กาเชียร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู
กรรมการและเลขานุการ ผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ รองผู้อำ�นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
13. นางประภัสสร
สุขพฤกษ์		
ผู้ช่วยเลขานุการ		
เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
1. ผศ.วุฒิพงศ์			
2. อาจารย์ปราโมทย์		
3. รศ.ดร.เกริกชัย		
4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย		
5. รศ.ดร.เกริกชัย		
6. รศ.ดร.มนตรี			

1.

เตชะดำ�รงสิน		
จูฑาพร 			
ทองหนู 		
ปรีชาวีรกุล 		
ทองหนู 		
กาญจนะเดชะ 		

2.

3.

ปี 2528 - 2535
ปี 2536 – 2541
ปี 2542 – 2546
ปี 2547 – 2554
ปี 2555 – 2555
ปี 2555

4.

5.

6.

ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2554 – 2555
1. นางประภัสสร สุขพฤกษ์
หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นางจรีย์
ควรหาเวช
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. นางเนาวรัตน์ สอิด
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและคุณภาพ
4. นางดนยา
วราสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
5. นายสงกรานต์ มุณีแนม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
6. นายวิภัทร
ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
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ปี 2555
1. นางเนาวรัตน์
สอิด
				
2. นางจรีย์
ควรหาเวช
3. นางดนยา
วราสิทธินัย
4. นายสงกรานต์ มุณีแนม

รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์/
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

· รายชื่อบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นางเนาวรัตน์
สอิด		
รักษาการหัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์/
					
นักวิชาการชำ�นาญการพิเศษ
2. นางอรทัย		
บุญมี		
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
3. นางยุพดี		
พิมพ์พงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ
4. นางสุกัญญา		
มณีพฤกษ์
นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
5. นางชะอ้อน		
อุบลสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำ�นาญงาน
6. นางปรีดา		
นาคสวาสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำ�นาญการ
7. นางสาวพนิดา
องค์ศิลปรัศมี นักวิชาการเงินและบัญชี
8. นางสาวสุรีย์รัตน์ อำ�พันสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
9. นางสาวจารุณี		
โลกะธาดา
นักวิชาการอุดมศึกษา
10. นางสาวกัญญา บัวคีรี		
พนักงานพิมพ์ ส3และเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
11. นางจรวย		
นวลบุญ		
พนักงานเข้าเล่ม บ2
12. นางเสงี่ยม		
อ้วนเส้ง		
แม่บ้าน บ1
13. นางลออรัตน์
บุญศรี		
พนักงานเข้าเล่ม บ2
14. นางอังกาบ การกรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
15. นางสาวสุธิดา ธรรมโพธิกุล
กราฟฟิคดีไซน์
16. นางสาวกนกวรรณ ยังสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17. นายสราศักดิ์ อุยยะพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
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กลุ่มงานบริการวิชาการ
1. นางดนยา		
วราสิทธิชัย
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
2. นางรัชภร		
จันทสุรัส
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ ทองไทย
นักวิชาการศึกษา
4. นายธีรพงศ์		
ชื่นจิตร		
นักวิชาการอุดมศึกษา
5. นางศราวดี		
แสงสมบุญ
นักวิชาการศึกษา
6. นายสุวิทย์		
สุวรรณเจริญ
7. นายนพชาติ		
เลิศพูนสวัสดิ์
8. นางวิพาดา		
รัตนบุบผา
9. นายโฆษิต		
ช่วยชูฤทธิ์
10. นางกาญจนา
สุขสวัสดิ์
11. นายไกรวุฒิ		
ลิ่มเจริญชาติ

นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานปฏิบัติการ ส1
พนักงานพิมพ์ ส3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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6. นางสาวสิริมา
7. นางสาวปานชนก
8. นายสุขกมล		

แซ่เฮีย		
จิตชาญวิชัย
สุขพิศิษฐ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา
1. นางเบญจวรรณ
สุขหนู		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
2. นายกรวิทย์		
พฤษชัยนิมมิต
นักวิทยาศาสตร์
3. นางรวีวรรณ		
เพ็งอุบล		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
4. นายชาตรี 		
คู่ณรงค์นันทกุล
นักวิทยาศาสตร์
5. นายกัมปนาท
โชติกุล		
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
1. นายวรพจน์ คงอรุณ		
นักวิทยาศาสตร์
2. นายชำ�นาญ อินทสโร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
3. นายอัษฏายุทธ์ แซ่ลิ่ม		
นักวิทยาศาสตร์
4. นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล นั
กวิทยาศาสตร์
5. นายปริวรรต โชติแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นายจีรศักดิ์ สายนาค		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7. นางสาวปิยนุช
8. นางสาวทิชาลักษณ์
9. นางสาววิไลลักษณ์
10. นางสาวศศิธร
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แซ่ลิ่ว		
สุวรรณพฤกษ์
ผอมภัคดี
คงหนู		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน
และการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ในลักษณะ 3 มิติ
1. นายพงศพัฒน์
หังสพฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
2. นางสาวศิริรัตน์
กรอดสุย
นักวิทยาศาสตร์
3. นายชานนท์		
กิตติพุฒิพงศ์
นักวิทยาศาสตร์
4. นายนนทพน		
รัตนพิทยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
5. นายสิทธินัย		
วงศ์งาม		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นางสาวมลิวัลย์
แซ่อึ้ง		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาววันวิสาข์
จิตผิวงาม
8. นางวิไลวรรณ		
หังสพฤกษ์
9. นางสางขบกกุล
แซ่โค้ว		
10. นางสาวสุรีย์พร
อังสุภานิช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทีมบริหารจัดการฐานข้อมูลและ
Application Service
1. นายคณกรณ์ หอศิริธรรม
นักวิทยาศาสตร์
2. นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภัคดี
นักวิทยาศาสตร์
3. นายเกรียงไกร หนูทองคำ�
นักวิทยาศาสตร์
4. นายสมชาย วนะธนศิลป์
นักวิทยาศาสตร์
5. นายจตุพร ชูช่วย		
นักวิชาคอมพิวเตอร์
6. นายณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
1. นายสงกรานต์
มุณีแนม
วิศวกรชำ�นาญการ
2. นายสาคร		
หังสพฤกษ์
วิศวกรชำ�นาญการ
3. นายเอกณัฏฐ์		
วิทยาสมบูรณ์ วิศวกรชำ�นาญการ
4. นายพรพิทักษ์		
สันติภาพถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการ
5. นายสัมพันธ์		
ลิมปิติ		
วิศวกร
6. นางสาวทิพาพร
พัฒนศิริ		
วิศวกร
7. นางสาวหฤทัย
สมบูรณ์รุ่งโรจน์ วิศวกร
8. นางสาวสุนทรี		
นภิบาล		
เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
9. นางสาวณัฏฐิกา
หัตถกรรม
เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
10. นายสุกรี		
ศตะรัต		
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
11.นายมหามัดราฟี เจ๊ะอุมา		
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
12.นายชลากร		
ครุพงศ์สิริ
วิศวกรชำ�นาญการ
13.นายสิรภพ		
บุญเลื่อง
พนักงานธุรการ ส1
14.นายสมพร		
ศรีโยม		
ช่างครุภัณฑ์ ช2
15.นายจรัส		
เตโชอภิวัฒนกุล ช่างเทคนิคชำ�นาญงาน
16.นายศุตธนา		
ธานีโต		
นายช่างเทคนิค
17.นายนวพล		
เทพนรินทร์
นายช่างเทคนิค
นายไพโรจน์		
กุลบุตร		
นายช่างเทคนิค
นายวิศิษฏ์		
ธเนศธำ�รง
นายช่างเทคนิค
นายประทีป		
โคตัน		
นายช่างเทคนิค
นางยุวดี		
ไชยมณี		
พนักงานธุรการ
นายโกศล		
โภคาอนนต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
1. นายวิบูลย์ วราสิทธิชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำ�นาญการพิเศษ
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· ข้อมูล
สารสนเทศ
บุคลากร
* หมายเหตุ : บุคลากรศูนย์
คอมพิวเตอร์ ไม่รวมผู้บริหาร
ได้แก่ ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
(ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตปัตตานี … คน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตปัตตานี ….. คน)
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานเงินรายได้
รวม

วุฒิการศึกษา
ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวท.
ปวช.
ม.ปลาย
ม.ต้น
รวม
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ปี 2554
31
5
41
11
9
35
116

ปี 2555
29
5
56
13
8
20
113

ปี 2554

ปี 2555

36
67
5
1
2
2
2
116

35
67
5
2
2
2
113

· สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
รายการ
หมวดดำ�เนินการ
หมวดเงินลงทุน
งานพัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
รวม
30000000

เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปี 2554
ปี 2555
1,846,555.90
2,146,568.31

เงินรายได้
ปี 2554
ปี 2555
13,324,737.42 13,439,842.66
2,511,028.02
2,499,442.24
552,243.80
357,147.65
76,405.25
83,124.50
2,733,460.39
3,832,627.60

1,846,555.90

19,197,874.88

2,146,568.31

20,212,184.65

กราฟแสดงรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
เปรียบเทียบรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปี 2554 - 2555

22500000

15000000

7500000

เงินงบประมาณแผ่นดิน

0
2554

2555

เงินรายได้

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2554 – 2555
ปี 2554
ปี 2555
รายการ
ประมาณการ
รับจริง (บาท) ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท)
(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
6,000,000.00 4,035,765.86
6,500,000.00 2,705,502.00
เงินผลประโยชน์จากการดำ�เนินการ 5,050,000.00 3,510,503.00
4,650,000.00 4,176,757.50
เงินผลประโยชน์
7,568,000.00 6,391,975.03
7,851,200.00 11,174,256.50
จากการบริการวิชาการ
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· กิจกรรมใน
รอบปี 2554 – 2555
กิจกรรมเพื่อสังคม
1. โครงการคอมพิ ว เตอร์
เพื่ อ น้ อ ง รุ่ น ที่ 25 โดยจั ด ให้ กั บ
โรงเรี ยนสั ง กั ด สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาพั ท ลุ ง เขต 1 ได้ แ ก่
โรงเรียนอนุบาควนขนุน โรงเรียน
บ้ า นตลิ่ ง ชั น โรงเรี ย นบ้ า นบ่ อ
ทราย โรงเรียนวัดควนถบ โรงเรียน
วัดโพเด็ดและโรงเรียนวัดลำ�ใน มี
กิ จ กรรมฝึ ก อบรมคอมพิ ว เตอร์
หลักสูตร การสร้างนิทานผ่าน Ebook กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาที่ พิ
พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ำ � และเยี่ ย มชม
ก า ร ผ ลิ ต ป ล า ก ร ะ ป๋ อ ง ปุ้ ม ปุ้ ย
ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารกว้ า ง
ไพศาล จำ�กัด ( มหาชน ) จ.ตรัง
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2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษทั วิชชุสนิ มาร์เก็ต
ติง้ จำ�กัด และ นศ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มมอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ มื อ สอง
และแผ่ น CD ซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส ชุ ด “PSUbaby ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” จำ�นวน 5 ชุด ใน
โครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม” ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่ง
น้�ำ จ.สงขลา เพือ่ เป็นประโยชน์แก่ทางโรงเรียนในการนำ�
ไปปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุง่
น้ำ� จ.สงขลา
3.โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 26 โดย
จั ด ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นควนมิ ต ร โรงเรี ย น
บ้ า นทุ่ ง ไม้ ไ ผ่ โรงเรี ย นวั ด ไม้ เ สี ย บ อ.ชะอวด จ.
นครศรี ธ รรมราช มี กิ จ กรรมฝึ ก อบรมคอมพิ ว เตอร์
หลักสูตร “เล่านิทานผ่าน E-Book” เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
และเที่ยวชมประติมากรรมโคมไฟน้ำ�แข็งภายในหาด
ใหญ่ไอซ์โดมที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
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4. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ชุมชน ปี 2554 “หลักสูตร ก้าวสู่ครู
ชำ�นาญการด้วยการพัฒนาสื่อการ
สอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” เพื่ อ อบรม
คอมพิวเตอร์ฟรีให้กับครูภาคใต้โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย

5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ และสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกับ บริษทั วิชชุสนิ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด ร่วมมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์
มือสองและแผ่นCD ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ชุด “PSU – baby ระบบปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์” จำ�นวน 3 ชุด ภายใต้ “โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้
แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน” ให้กับโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะห์ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

6. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 27 โดยจัดให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดหัววัง โรงเรียนวัดหัวเค็ด โรงเรียนบ้านชะแม โรงเรียนบ้านแหลม
หาด และโรงเรียนวัดผักกูด มีกจิ กรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การ
ทำ� E-card ด้วย Flash”
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7. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 28 โดยจัด
ให้กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสตูล มีกิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
หลั ก สู ต ร “การทำ � E-card ด้ ว ย โปรแกรม flash”

8. โครงการคอมพิว เตอร์เพื่อชุม ชน ปี 2555
หลักสูตร “ก้าวสู่ครูชำ�นาญการด้วยการพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์” เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรม Flip
Album ฟรี ใ ห้ แ ก่ คุ ณ ครู ภ าคใต้ โ ดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
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· กิจกรรมสัญจร
1. แนะนำ � การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่
คณะทันตแพทยศาสตร์

2. ที ม พั ฒ นาระบบ
ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา แนะนำ �
โปรแกรมบริ ห ารจั ด การที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

3. แนะนำ � การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต

4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดสัมมนากระชับมิตรบรรณารักษ์
ในงาน “ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ALIST ครั้ ง ที่ 4”
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯALIST เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
งานเพิ่มขึ้น
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5. ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำ�การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
6. ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดบริการ Help Desk นอก
เวลาราชการ ที่ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสง
ขาลนครินทร์ เพื่อบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นให้แก่นักศึกษา และให้ความรู้ในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
7. แนะนำ�การใช้งานระบบสารสนเทศและเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แก่บุคลากรสำ�นัก
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. แนะนำ�การใช้งานระบบสารสนเทศและเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แก่บคุ ลากรสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัต
โนมัติฯ ALIST เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหน้าของ
ระบบ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัญจร “ศูนย์
คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน” เพือ่ เข้าพบผูบ้ ริหารของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรับทราบความต้องการในการ
ใช้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
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· เข้าร่วมสัมมา
W

U

N

C

A

1. กิจกรรม WUNCA ครั้งที่
2 3 ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
เสนอผลงานและจั ด Workshop
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- เปิดบูธนำ�เสนอระบบห้อง
สมุดอัตโนมัตเิ พือ่ สถาบันอุดมศึกษา
ไทย (ALIST)
-Workshop ให้ความรู้ด้านโ
อเพนซอร์สซอฟต์แวร์โดยทีมชมรม
โ อ เ พ น ซ อ ร์ ส แ ล ะ ฟ รี แ ว ร์ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
2 เรื่อง คือ Diskless PC system
และเรื่อง Campus Mail Management

2. กิจกรรม WUNCA ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เสนอผลงานและจัด Workshop เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
-เปิ ด บู ธ นำ � เสนอระบบบริ ห ารจั ด การห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
- Workshop ให้ความรู้ด้านโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการใ
ช้และสร้างเครื่องมือบนลินุกซ์ เพื่อการดูแลระบบเครือข่าย”
- Workshop ให้ความรู้ “การจัดการระบบเมล์ขององค์กร”
- Workshop ให้ความรู้ “การสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยขอ
งสถาบันการศึกษา”
-นำ�เสนอผลงานด้าน IT ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัย
ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างและระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid กร
ณีศึกษาเครือข่ายศรีตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และ “โครงการ
ต้นแบบศูนย์ทางไกลเพือ่ การศึกษาในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้”

3. กิจกรรม WUNCA ครัง้ ที่ 25 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
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· การต้อนรับผู้เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
1. ต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เยี่ยมชมดูงานการ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
2. ต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมดูงานการบริหาร
ระบบ Server และ Network ของศูนย์คอมพิวเตอร์
3.ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรม นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมดูงานบริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. .ต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก
วิทยาลัยชุมชนสตูล เยีย่ มชมดูงานการบริการระบบเครือ
ข่ายและสื่อสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิจัย
และพัฒนา
5. ต้อนรับคณะบุคลากรสำ�นักส่งเสริมและการ
ศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชม
ดูงานการจัดการระบบประกันคุณภาพของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
6. ต้ อ นรั บ คณะบุ ค ลากรฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมดู
งานด้านความก้าวหน้า/การพัฒนางาน
ด้ า นระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่
ระบบทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ระบบ
สารสนเทศบุคลากร ระบบการเงิน และ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST รวม
ถึงปรึกษาหารือเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการ
พัฒนาระบบงานต่างๆ
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7. ต้อนรับคณะอาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศึกษาสงขลา เยี่ยมชมดูงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น
ทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การนำ � ระบบฐานข้ อ มู ล มาใช้ ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8. ต้อนรับคณะอาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เยีย่ มชม
ดูงานด้านระบบการจัดการองค์กร
และการป้องกันความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
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· กิจกรรมอื่นๆ
1. สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (MASCI)
ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO9001:2008 ครั้งที่
1/54 มี 5 กิจการ คือ การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสาร บริการ
ฝึ ก อบรมคอมพิ ว เตอร์ บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ และบริ ก ารทดสอบวั ด ความรู้ ท าง
คอมพิวเตอร์ (Computer Proficiency Test)
2. บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมบรรยายใน
งานสัมมนา “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี”
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ในงาน ม.อ.
วิ ช าการ 2554 โดยจั ด กิ จ กรรมประกวด Animation แข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และแข่งขันทั
ก ษ ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค ณิ ต คิ ด ไ ว

4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร
ประจำ�ปี 2555 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ประสิทธิผลในงาน” ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
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5 . บุ ค ล า ก ร ศู น ย์
คอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มทำ � บุ ญ
ตักบาตร รับพรปีใหม่ 2555

6. ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ป ฐมนิ เ ทศความรู้ “การใช้ ง านระบบ
คอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ” ให้แก่นักศึกษา

7. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ในงาน ม.อ. วิชาการ 2555 โดย
จั ด กิ จ กรรมประกวด Animation
แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคณิตคิดไว จัด
อบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Linux System Administration เพื่ อ การประกอบอาชี พ และจั ด บริ ก ารตรวจเช็ ค เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น และให้ คำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การดู แ ลเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป
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8. นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรูพ้ นื้
ฐานทางด้ า นการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ณ อาคารศู น ย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการ
สำ�รวจระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาและจะ
นำ � ไปสู่ การกำ � หนดนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาใน
อนาคต

www.cc.psu.ac.th
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