




ผู้อำ�นวยก�รศูนย์คอมพิวเตอร์
สาร

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จำานวนของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการขยายตัวอย่างต่อ

เนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคาของอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์มือถือและ 

Notebook ลดลงมาอยูใ่นระดบัทีท่ำาใหท้กุคนสามารถทีจ่ะมใีชเ้ปน็ของสว่นบคุคลได ้นอกจากนีค้วามนยิมในการเขา้ชม You 

Tube หรือการเกิดขึ้นของ Social Network เช่น Facebook และ Tweeter ก็ยิ่งทำาให้มีความต้องการใช้วงจรสื่อสารมาก

ขึ้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโดยตรงก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการวงจรสื่อสารที่พอเพียงและ

เหมาะสม โดยเฉพาะในสว่นของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ีไ่ดจ้ดัหาวงจรเพิม่เตมิขึน้อกีหนึง่วงจรเพือ่การเขา้ถงึเวบ็ไซต์

การศึกษาได้อย่างไม่ติดขัด

นอกจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าด้วยกันและเชื่อม

ต่อกับโลกภายนอก คือ อินเทอร์เน็ตแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ยังทำาหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการ

ศกึษาของมหาวทิยาลัยฯ อยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตร่ะบบทะเบยีนนกัศกึษา ระบบลงทะเบยีนออนไลน ์ระบบสารสนเทศบคุลากร  

ระบบการเงินและบัญชี  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย 

(ALIST : Automated Library System for Thai Higher Education Institutes) ที่มีการติดตั้งในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศแล้วกว่า 10 แห่ง

จากปรมิาณความตอ้งการในการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารนกัศกึษาทีล่ดลง  ทำาใหศ้นูยค์อมพวิเตอรเ์ปดิบรกิารใหเ้ชา่

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook แก่นักศึกษาและบุคลากร และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา จึงเป็นที่มาของศูนย์ทดสอบ

คอมพิวเตอร์ออนไลน์แห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่พัฒนาข้อสอบที่ใช้วัดทักษะแบบออนไลน์สำาหรับชุดโปรแกรม 

Microsoft Office และเริ่มใช้ทดสอบทักษะของนักศึกษาปี 1 ทุกคน

เหลา่นี ้ลว้นแลว้แตเ่ปน็องคป์ระกอบทีท่ำาใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์คีวามเปน็ E-University ในชัน้แนวหนา้

ของประเทศ และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric ให้อยู่ในลำาดับ 1-3 เป็นเวลาติดต่อกันถึงสามปี

ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล
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ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์

ปณิธ�น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภ�รกิจ

ปณิธ�น 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์
เปน็ผูน้ำาในการแสวงหา พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนนุพนัธกจิของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

พันธกิจ
1. สนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสู่ชุมชน

3. นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 

ภ�รกิจ
• ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียน การสอนแก่นักศึกษาทุกคณะ

• ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

• ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

• ให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านงานบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data  

 Warehouse) ระบบเครือข่าย (LAN) เป็นต้น

• สนบัสนนุงานดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้กว่ทิยาเขต/เขตการศกึษาของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่วทิยาเขตปตัตาน ี  

 วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงสร้�งบริห�รง�นของศูนย์คอมพิวเตอร์

ในดา้นการบรหิารงานของศนูยค์อมพวิเตอร ์มผีูอ้ำานวยการศนูยค์อมพวิเตอรเ์ปน็ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบใน

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีคณะกรรมการประจำาศูนย์

คอมพิวเตอร์ทำาหน้าที่กำากับดูแลนโยบายและการบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์รับ

ผิดชอบกำากับดูแลการดำาเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่าง ๆ และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของ

แต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงกำาหนดให้มีเลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบงานของ

ฝ่ายผู้อำานวยการ และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประจำากลุ่มงานเพื่อดูแลรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดังแสดงตาม

แผนภูมิ ดังนี้
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

รองผู้อำานวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มงานบริการระบบ
เครือข่าย และสื่อสาร

กลุ่มงานจัดการนโยบายแผน
และระบบคุณภาพ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำานวยการ
วิทยาเขตปัตตานี

หน่วยคอมพิวเตอร์
ปัตตานี

1. รองศาสตรจารย์ ดร.บุญสม   ศิริบำารุง ประธานกรรมการ

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช   ชิตตระการ รองประธาน

   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

3. ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วีระศักดิ์   จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต   มาลัยวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย   ทองหนู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์   สวัสดิ์วัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์   เดชะดำารงสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต   เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   เหรียญทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   ปรีชาวีรกุล กรรมการและเลขานุการ

   ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร   ศิริวงศ์ไพศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   รองผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

13. นางประภัสสร   สุขพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะกรรมก�รประจำ�ศูนย์คอมพิวเตอร์

โครงสร้�งบริห�รง�นของศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประจำาศูนย์คอมพิวเตอร์
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ผู้บริห�รศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   ปรีชาวีรกุล  ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล  รองผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ทีมผู้บริห�รศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย   ปรีชาวีรกุล  ผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร  ศิริวงศ์ไพศาล  รองผู้อำานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

3. นางประภัสสร   สุขพฤกษ์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

4. นางดนยา   วราสิทธิชัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

5. นายวิภัทร   ศรุติพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และพัฒนา

6. นายสงกรานต์   มุณีแนม  หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

7. นางจรีย์   ควรหาเวช  หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

8. นางเนาวรัตน์   สอิด  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการนโยบายแผนและระบบคุณภาพ 

1

6 284713 5

2
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บุคล�กรศูนย์คอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นบริห�รทั่วไป 

1. นางประภัสสร  สุขพฤกษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
2. นางยุพดี   พิมพ์พงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
3. นางสุกัญญา   มณีพฤกษ์์  นักวิชาการพัสดุ 6
4. นางชะอ้อน   อุบลสุวรรณ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
5. นางปรีดา   นาคสวาสดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 6
6. นางสาวพนิดา   องค์ศิลปรัศมี  นักวิชาการเงินและบัญชี
7. นางสาวสุรีย์รัตน์   อำาพันสุข  นักวิชาการอุดมศึกษา
8. นางสาวจารุณี   โลกะธาดา  นักวิชาการพัสดุ
9. นางสาวกัญญา   บัวคีรี  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
10. นางลออรัตน์   บุญศรี  พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
11. นางจรวย   นวลบุญ  พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
12. นายวสันต์   ไชยแบน  พนักงานขับรถยนต์
13. นางเสงี่ยม   อ้วนเส้ง  แม่บ้าน

กลุ่มง�นบริก�รวิช�ก�ร
1. นางดนยา   วราสิทธิชัย  นักวิชาการศึกษา 6
2. นางสาวรัชภร   จันทสุรัส  นักวิชาการศึกษา 6
3. นายพรศิลป์   พฤทธิวงศ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6
4. นางวิพาดา   รัตนบุบผา  นักวิทยาศาสตร์
5. นายสุวิทย์   สุวรรณเจริญ  นักวิทยาศาสตร์

12
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8 11
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4
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6. นายธีรพงศ์   ชื่นจิตร  นักวิชาการอุดมศึกษา
7. นางสาวเนาวรัตน์   ทองไทย  นักวิชาการศึกษา
8. นางศราวดี   แสงสมบุญ  นักวิชาการศึกษา
9. นายนพชาติ   เลิศพูนสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา
10. นายโฆษิต   ช่วยชูฤทธิ์  พนักงานห้องปฏิบัติการ
11. นางกาญจนา   สุขสวัสดิ์  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

กลุ่มง�นบริก�รและพัฒน�ระบบส�รสนเทศ
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา
(Student Management Information System)

1. นางเบญจวรรณ   สุขหนู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
2. นางรวีวรรณ   เพ็งอุบล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
3. นายกรวิทย์   พฤษชัยนิมมิต  นักวิทยาศาสตร์
4. นายกัมปนาท   โชติกุล  นักวิทยาศาสตร์
5. นายชาตรี   คู่ณรงค์นันทกุล  นักวิทยาศาสตร์
6. นางสาวฐาปนีย์   รัตนพงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาวสิริมา   แซ่เฮีย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายสุขกมล  สุขพิศิษฐ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นางสาววิรดา  วิวัฒน์สันติวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10. นางสาวปานชนก  จิตชาญวิชัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4 7

10

6 89

51
2
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ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Humen Resource Management Information System)

1. นายปรีชา   ศรีมนัสรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
2. นางสาวดวงธิดา   ชูมาลี  นักวิทยาศาสตร์
3. นายพิสัณห์   ดวงจันทร์  นักวิทยาศาสตร์
4. นายธีรยุทธ์   ประสมพงศ์  นักวิทยาศาสตร์
5. นางสาวสุปราณี   เย้าดุสิต  นักวิทยาศาสตร์
6. นายวชิรวิชญ์   จิวานิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายโกวิทย์   แซ่เล้า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นาวสาวนภารัตน์   ห่อทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นายธนานันต์   วุฒิสิทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
(Learning Resource Management Information System)

1. นายวรพจน์   คงอรุณ  นักวิทยาศาสตร์
2. นายชำานาญ   อินทสโร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
3. นายสุทธิพงษ์   อุดมประเสิรฐกุล นักวิทยาศาสตร์
4. นายอัษฎายุทธ์   แซ่ลิ่ม  นักวิทยาศาสตร์
5. นางสาววิไลลักษณ์   ผอมภักดี  นักวิทยาศาสตร์
6. นางสาวทิชาลักษณ์   สุวรรณพฤกษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาวปิยนุช   แซ่ลิ่ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายปริวรรต   โชติแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นายจีรศักดิ์   สายนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10. นายร่มธรรม  ศรีพจนารถ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ 
(3D Accural-based Fiscal Management Information System)

1. นายพงศพัฒน์   หังสพฤกษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
2. นางวิไลวรรณ   หังสพฤกษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
3. นายนนทพน   รัตนพิทยาภรณ์  นักวิทยาศาสตร์
4. นายชานนท์   กิตติพุฒิพงศ์  นักวิทยาศาสตร์
5. นางสาวศิริรัตน์   กรอดสุย  นักวิทยาศาสตร์
6. นางสาวขนกกุล   แซ่โค้ว  นักวิทยาศาสตร์
7. นายสิทธินัย   วงศ์งาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นางสาวมลิวัลย์  แซ่อึ้ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นางสาววันวิสาข์  จิตผิวงาม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Application Service 
(Database Administration & Application Service)

1. นายสัมฤทธิ์   ฤทธิภักดี  นักวิทยาศาสตร์
2. นายคณกรณ์   หอศิริธรรม  นักวิทยาศาสตร์
3. นายเกรียงไกร   หนูทอง  นักวิทยาศาสตร์
4. นายสมชาย   วนะธนศิลป์  นักวิทยาศาสตร์
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กลุ่มง�นจัดก�รนโยบ�ยแผน และระบบคุณภ�พ
1. นางเนาวรัตน์   สอิด  นักวิชาการศึกษาชำานาญการ 8 
  ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
2. นางอรทัย   บุญมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 8
3. นางสาวกัญญา   บัวคีรี  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
4. นางสาวอังกาบ   พุทธชรกาญจน์  นักประชาสัมพันธ์
5. นางสาวสุธิดา   ธรรมโพธิกุล  กราฟฟิกดีไซน์

กลุ่มง�นวิจัยและพัฒน�
1. นายวิภัทร   ศรุติพรหม  วิศวกรชำานาญการ 8

4
5

1

3

2

1
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กลุ่มง�นบริก�รระบบเครือข่�ยและสื่อส�ร
1. นายสงกรานต์   มุณีแนม  วิศวกร 6
2. นายวิบูลย์   วราสิทธิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ 8 
3. นายพรพิทักษ์   สันติภาพถาวร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6
4. นายสาคร   หังสพฤกษ์  วิศวกร 6
5. นายเอกณัฏฐ์   วิทยาสมบูรณ์  วิศวกร 6
6. นายชลากร   ครุพงศ์ศิริ  วิศวกร 6
7. นางสาวทิพาพร   พัฒนศิริ  วิศวกร
8. นายสัมพันธ์   ลิมปิติ  วิศวกร
9. นายศุตธนา   ธานีโต  นายช่างเทคนิค
10. นางสาวสุนทรี  นภิบาล   เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
11. นายวุชนุ  ชุมศรี  เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
12. นางสาวณัฏฐิกา  หัตถกรรม    เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
13. นายไชยวิทย์  อุบลสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่าย
14. นายสุกรี   ศตะรัต  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4
15. นายอริย์ธัช   ศิริลักษณ์  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 
16. นายจรัส   เตโชอภิวัฒนกุล  ช่างเทคนิค 5
17. นางสาวหฤทัย   สมบูรณ์รุ่งโรจน์  วิศวกร
18. นายชินสีห์   บุณยแต่ง  วิศวกร
19. นายไพโรจน์   กุลบุตร  นายช่างเทคนิค
20. นายนวพล  เทพนรินทร์  นายช่างเทคนิค 
21. นายวิศิษฏ์  ธเนศธำารง   นายช่างเทคนิค 
22. นายประทีป  โคตัน     นายช่างเทคนิค 
23. นายมหามัดราฟี   เจ๊ะอุมา  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
24. นางยุวดี   ไชยมณี  พนักงานธุรการ
25. นายสมพร   ศรีโยม  พนักงานตรวจทานข้อมูล
26. นายสิรภพ   บุญเลื่อง  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 2

27. นายสุรินทร์   สุวรรณโชติ  พนักงานโทรศัพท์
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Laboratory and Meeting Room
 ห้องปฏิบัติก�รและห้องประชุม
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ศนูยค์อมพวิเตอร ์มทีีท่ำาการอยูท่ีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มพีืน้ทีก่ารใหบ้รกิารแบง่เปน็หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการทั่วไป และห้องประชุมสัมมนา ดังนี้

ตาราง		:		ข้อมูลห้องให้บริการ	/	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประเภทห้อง/สถานที่ตั้ง

เค
รื่อ

งข
ยา
ยเ
สีย

ง	
(ช
ุด)

เค
รื่อ

งโ
ปร

เจ
คเ
ตอ

ร์	
(เค

รื่อ
ง)

ที่น
ั่งฟ

ังบ
รร
ยา
ย	
(ท
ี่)

เค
รื่อ

งค
อม

พ
ิวเ
ตอ

ร์	
(เค

รื่อ
ง)

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย	
(จ
ุด)

1.	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	เพื่อการเรียนการสอนและการบริการทั่วไป          

    *  ห้อง 101 1 1 27 28 30

    *  ห้อง 103 1 1 27 28 30

    *  ห้อง 105 1 1 27 28 30

    *  ห้อง 106 1 1 17 18 18

    *  ห้อง 107 1 1 53 54 72

2.	ห้องประชุมสัมมนา          

    *  ห้อง 102 1 1 100 2 3

    *  ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ - 1 - - -

รวมทั้งสิ้น  6 7  251   158  183

ห้องปฏิบัติก�รและห้องประชุม (Laboratory and Meeting Room)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

Performance in 2551-2553
ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2551 - 2553
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ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2551 - 2553

ก�รบริก�รระบบเครือข่�ยและสื่อส�ร

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่ดูแลการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่ายและวงจรสื่อสาร 

เพื่อเชื่อมต่อหน่วยงานภายใน 5 วิทยาเขตเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่

ต่างประเทศ การใช้งานอินทราเน็ตเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นและใช้งานภายในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนถึงการสื่อสารด้วยโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกล 

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เสนอการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้รองรับกับ

ก. วงจรสื่อสารไม่เพียงพอสำาหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

ข. บริการเครือข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.คอมฯ 50)

ก.	วงจรสื่อสารไม่เพียงพอกับสำาหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็และอนิทราเนต็ มแีนวโนม้ทีจ่ะใชว้งจรทีม่คีวามเรว็เพิม่มากขึน้ทกุ ๆ  ปซีึง่เกดิจากปรมิาณ

การใช้งานที่เพิ่มขึ้นของทั้งนักศึกษาและบุคลากรที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น

ปี	พ.ศ. นักศึกษา บุคลากร รวม

2550 34,130 8,682 42,812

2551 35,663 9,027 44,690

2552 36,683 9,584 46,267

2553 36,774 10,219 46,993

ในปี พ.ศ. 2551 การขยายวงจรโดยสำานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไปที่

ความเร็ว 155 Mbps ซึ่งมากกว่าความเร็ว 100 Mbps ที่อุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยจะรองรับได้ ความเร็ว 100 

Mbps นีน้อกจากจะไมเ่พยีงพอตอ่การใชง้านอนิเทอรเ์นต็ของผูใ้ชภ้ายในแลว้ วงจรเดยีวกนันีย้งัถกูใชจ้ากภายนอกเครอืขา่ย

เพื่อเข้าเว็บไซต์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอีกจำานวนมาก ทำาให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูล

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ล่าช้า นอกจากนี้การใช้งานอินทราเน็ตระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ ทั้ง 5 แห่งก็มีความจำาเป็น

ไมน่อ้ยไปกวา่การใชง้านอนิเทอรเ์นต็  ดงันัน้การเพิม่ความเรว็และปรบัปรงุอปุกรณเ์ครอืขา่ยจะเกดิประโยชนต์อ่มหาวทิยาลยั 

ดังนี้

1. มีวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศที่เพียงพอสำาหรับด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และผู้ใช้งานที่อยู่นอก 

 มหาวิทยาลัยสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว

2. มีความเร็วอินทราเน็ตที่เพียงพอสำาหรับใช้งานแอบพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใช้เองร่วมกันทุกวิทยาเขต และสามารถ 



20

ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

 ขยายความเร็วที่เหมาะสมได้เองโดยไม่ต้องรอการขยายจาก UniNet ซึ่งต้องรอเวลาขยายพร้อมกันทั้งประเทศ 

3. มีวงจรอินเทอร์เน็ตสำาหรับการใช้งานทั่วไป นักศึกษามีเสรีภาพในการเรียนรู้ในทุกด้านที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ 

 มหาวิทยาลัย

4. มีอุปกรณ์ในการบริหารจัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ.คอมฯ 50

5. มีเส้นทางสำารองอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต โทรศัพท์ และระบบประชุมทางไกล อาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง

วิทยาเขตทั้ง 5 โดยมีศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นจุดเชื่อมต่อกลางตามรูป

รูปที่	1	แสดงการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารสำาหรับอินเทอร์เน็ต	อินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วงจรส่วนที่ 1 เป็นวงจรที่ให้บริการโดย UniNet เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน

ระหวา่งสถาบนัอดุศกึษาในประเทศไทย ซึง่มกีารขยายวงจรเพือ่รองรบัการใชง้าน และจำานวนของสถาบนัอดุมศกึษาทีม่เีพิม่

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553 มีความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ 7 Gbps และความเร็วใน

ประเทศ 11 Gbps

วงจรส่วนที่ 2 เป็นวงจรที่ให้บริการโดย UniNet เพื่อให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาแบ่งใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยทุกสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้รับการเชื่อมต่อเท่ากันที่ 

1 Gbps ซึ่งต่อผ่านวงจรแกนหลัก(backbone) ขนาด 10 Gbps ที่รองรับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเข้าไป

ทีศ่นูยก์ลางเครอืขา่ย UniNet ณ กรงุเทพมหานคร การใชง้านวงจร UniNet 1 Gbps เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต ของมหาวทิยาลยั

ในรอบ 1 ปีดูได้จากภาพ gemini-Traffc.-202.28.221.22-Gi0/0/6(GE2UniNet)

วงจรส่วนที่ 3, 4, 5 และ 6 เป็นวงจรที่ให้บริการโดยมหาวิทยาลัย และ UniNet โดยเช่าใช้วงจรจากผู้ให้บริการ

วงจรเช่า 2 รายที่ต่างกันเพื่อให้ได้การเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตมีเสถียรภาพสูง ใช้อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตต่าง ๆ 

ระหว่างวิทยาเขต ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่ามีวงจรใดวงจรหนึ่งของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งขัดข้อง วงจรระหว่างวิทยาเขต
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เหลา่นีม้กีารปรบัขยายวงจรอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิการใชง้านไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัในทกุ ๆ  วทิยาเขต การใชง้านวงจร

ระหว่างวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปีดูได้จากภาพ cancer-Traffc-Gi0/3.xxx-CAT300M to ZZZ และ 

cancer-Traffc-Gi0/3.xxx-TOT10M to ZZZ โดย ZZZ เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของวิทยาเขตต่าง ๆ ได้แก่

• HDY Hat Yai วิทยาเขตหาดใหญ่

• PTN Pattani วิทยาเขตปัตตานี

• PKT Phuket วิทยาเขตภูเก็ต

• SRT Suratthani วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

• TRG Trang วิทยาเขตตรัง

วงจรส่วนที่ 7 เป็นวงจรที่มหาวิทยาลัยเช่าใช้วงจรจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพิ่มนอกเหนือที่ได้รับจาก UniNet 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีวงจรสำาหรับใช้งานสืบค้นข้อมูล ค้นคว้า วิจัย e-Journal ต่าง ๆ ได้โดยตรงและต่อเนื่อง ไม่ผ่าน 

การใช้งานร่วมกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้หากวงจร UniNet ขัดข้อง ผู้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังคง

ใช้บริการ e-Journal ตลอดจนถึงการเข้าถึงบริการสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งจากภายใน และจากภายนอก

เครือข่ายมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง การใช้งานวงจร e-Journal ผ่านวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในรอบ 

1 ปีดูได้จากภาพ gemini-Traffc.-58.147.80.146-Gi0/0/7(GE2TT&T)

ปี พ.ศ.2552 ได้มีการจัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 - 2556 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานได้แก่การพัฒนาปรับปรุงติดตั้งระบบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง วงจรสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารและ

โทรคมนาคมต่าง ๆ 
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 เพื่อให้วงจรสื่อสารต่าง ๆ เหล่านี้มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการปรับเพิ่มขนาดวงจรเพื่อ

ให้มีการใช้งานประมาณ 80% ของวงจรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังตาราง

ปี 

พ.ศ.

UniNet

(วงจรส่วนที่ 2)

**1

ISP for e-Journal                         

(วงจรส่วนที่ 7)

**2

Pattani

(วงจรส่วนที่ 3)

**3

Trang    

(วงจรส่วนที่ 4) 

**3

Surat Thani 

(วงจรส่วนที่ 5) 

**3

Phuket    

(วงจรส่วนที่ 

6) **3

2550 100 Mbps CS LoxInfo 2/2 Mbps 34 Mbps      3 Mbps       10 Mbps         6 Mbps       

2551 155 Mbps CS LoxInfo 2/2 Mbps 34/4 Mbps 10/4 Mbps 10/4 Mbps 10/4 Mbps

2552 310 Mbps TT&T 50/20 Mbps 100/34 Mbps 100/10 Mbps 100/10 Mbps 100/10 Mbps

2553 1 Gbps 3BB 100/50 Mbps 300/34 Mbps 300/10 Mbps 300/10 Mbps 300/10 Mbps

**1 ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่รวม e-Journal

**2 ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศ / ความเร็วต่างประเทศ เฉพาะ e-Journal

**3 ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวม / ความเร็วการเชื่อมต่ออินทราเน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบประชุมทาง

ไกล โดยปี พ.ศ. 2550 มีเพียงวงจรเดียว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 เริ่มใช้สองวงจร จากสองผู้ให้บริการเช่าวงจร

ข.		บริการเครือข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550

การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ตัง้แตว่นัที ่17 สงิหาคม 

2550 และออกประกาศ หลกัเกณฑก์ารเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรข์องผู้ใหบ้รกิาร เมื่อวนัที ่23 สิงหาคม 2550 

มกีารระบคุวามรบัผดิชอบไว ้หากไมป่ฏบิตัติามผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยมโีทษปรบัครัง้ละหา้แสนบาท การดำาเนนิการใหส้อดคลอ้ง

กับพระราชบัญญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ดังนี้

1. มีการป้องกันผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยไปกระทำาความผิดที่อื่น

2. มีข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อรับแจ้งการกระทำาความผิดจากไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัย

3. มีการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต และป้องกันการลักลอบใช้งานจากผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้งาน

4. มีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยจัดซื้ออุปกรณ์ Palo Alto Networks ซึ่งเป็น Next Generation Firewall ที่ทำางานทั้งในส่วนของการป้องกัน 

(Firewall) ป้องปราม (Intrusion Prevention System, IPS) และการบริหารจัดการ Bandwidth (Bandwidth 

Management) ทำาให้ประหยัดงบประมาณได้กว่าร้อยละ 40 หากต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แยกกัน และทำาให้การบริหาร 

จัดการบำารุงรักษาอุปกรณ์ทำาได้สะดวกและลดความซับซ้อนเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เพียงตัวเดียว ซึ่งได้ใช้งานมาตั้งแต่เดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2552 
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รูปที่	2	แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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จากรูปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตาม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการจราจร 

เครือข่าย ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบบป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย และมีการแยก server farm 

ออกจากเครือข่ายวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้อยู่ในเครือข่ายควบคุม

จากปี พ.ศ. 2550 จำานวนผู้ใช้รวมประมาณ 42,000 คน มีจำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 12,000 เครื่อง 

มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันในเวลาเดียวกันประมาณ 3,000 เครื่อง สำาหรับปี พ.ศ. 2553 ด้วยความเร็วในการ

เชื่อมต่อเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงทำาให้จำานวนผู้ใช้รวมประมาณ 47,000 คน มีจำานวน

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 20,000 เครื่อง และมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันในเวลาเดียวกันถึง 6,000 เครื่อง 

ตามภาพการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่าย

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยฯ	 (PSU	WiFi) มีให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตต่าง ๆ 

ทั้งหมด 200 จุด ดังนี้

- วิทยาเขตหาดใหญ่  112  จุด

- วิทยาเขตปัตตานี  49  จุด

- วิทยาเขตภูเก็ต  16  จุด

- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   9  จุด

- เขตการศึกษาตรัง 14  จุด

รูปที่	3	แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	PSU	WiFi	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



29

PSU Computer Center Annual Report 2008-2010



30

ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์



31

PSU Computer Center Annual Report 2008-2010



32

ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ระบบโทรศัพท ์ มีตู้สาขาจำานวน 14 ตู้ มีเลขหมายให้บริการในวิทยาเขตหาดใหญ่ทั้งหมด 4,300 เลขหมาย และ

ส่วนของคณะแพทยศาสตร์อีก 3,000 เลขหมาย ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) สำาหรับ

หน่วยงานที่ยังไม่มีระบบโทรศัพท์ หรือต้องการเพิ่มเติมเลขหมาย

รูปที่	4	แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับบริการโทรศัพท์	VoIP	ของมหาวิทยาลัย

ระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit TV) ผ่าน IP ได้ติดตั้งที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 40 จุด และปัตตานี 47 จุด 

สำาหรับหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะดำาเนินการเอง เช่น คณะแพทยศาสตร์

รูปที่	5	แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายสำาหรับระบบกล้องวงจรปิดวิทยาเขตหาดใหญ่
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ระบบประชุมทางไกล (Telemeeting หรือ  Video Conference) ติดตั้งและใช้งานการประชุมระหว่างวิทยาเขต 

กำาลังดำาเนินการเพิ่มเติมระบบให้สามารถใช้เป็นห้องเรียนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยี Video Conference และ Web 

Conference ร่วมกันด้วยความคมชัดภาพสูง(High Definition: HD) เพื่อขยายให้ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกันได้จากทุก

วิทยาเขต และจากผู้ใช้นอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีความเร็วเข้าถึงเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 Mbps 

ผ่านบริการ ADSL หรือ 3G/4G ในอนาคต 

รูปที่	6	แสดงการเชื่อมต่อระบบประชุมและการเรียนการสอนทางไกลความคมชัดภาพสูง

ระบบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Optical Fiber Cabling) ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ มีการติดตั้งใช้งานมาอย่าง

ต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของอาคารที่มีการก่อสร้างใหม่ และการขยายเครือข่ายตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 สายเคเบิลอายุการ 

ใช้งานกว่า 15 ปีเหล่านี้มีการติดตั้งแบบแขวนเสาไฟฟ้า ในขณะที่สายเคเบิลที่ติดตั้งภายหลังที่มีระบบรางสาธารณูปโภค 

พร้อมในบางเส้นทางจะติดตั้งในท่อร้อยสายในรางสาธารณูปโภค หรือใช้ฝังลงใต้พื้นดิน ซึ่งภายหลังจากรางสาธารณูปโภค

ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมตามแนวต่างๆ ครบถ้วนแล้วจะมีการวางสายเคเบิลใหม่ใต้ดินทดแทน และจะมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้า 

เพื่อปรับภูมิทัศน์รับสงขลานครินทร์เกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 14 - 22 

มกราคม พ.ศ. 2555



34

ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

รูปที่ 7 แสดงระบบสายเคเบิลใยแก้วนำาแสงวิทยาเขตหาดใหญ่
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ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

ในปงีบประมาณ 2551 - 2553  ศนูยค์อมพวิเตอรไ์ดพ้ฒันาและใหบ้รกิารระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ บริหารจัดการระบบ Web Mail Web Hosting และบริหารจัดการ Server ต่าง ๆ  ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลยัฯ และของศนูยค์อมพวิเตอร ์รวมถงึเปน็ทีป่รกึษาในงานพฒันาระบบสารสนเทศ จดัทำาเวบ็ไซตใ์หก้บัหนว่ย

งานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ระบบบูรณาการฐานข้อมูล (GIS-MIS Database Consolidation)และคลังข้อมูลจังหวัดสงขลา (Songkhla 

Data Warehouse)

2. ระบบจัดการเอกสารสารสนเทศเพื่อการบริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

3. ระบบ SBO.net phase 4

4. จัดทำาเว็บไซต์ให้กับกองกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

5. จัดทำาเว็บไซต์สำานักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

6. ปรับปรุงเว็บไซต์ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา

7. จัดทำาเว็บไซต์สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. จัดทำาเว็บไซต์หอพักนักศึกษาและระบบการจองหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

9. จัดทำาเว็บไซต์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

•	แบบสอบถามภาวะการหางานทำาของบัณฑิต

เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้ทำาข้อตกลงกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการรายงานข้อมูลภาวะการหา

งานทำาของบัณฑิตในระบบออนไลน์ โดยให้มหาวิทยาลัย

ทุกแห่งต้องรายงานข้อมูลโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ สกอ. 

ทำาให้มหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลสำารองเก็บไว้อ้างอิง อีกทั้ง

ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ จึงมี

แนวคิดที่จะพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเอง โดย

แนวทางการพฒันาใชค้วามรว่มมอืกนัระหวา่งกองแผนงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานทะเบียนกลาง กองบริการการศึกษา 

โดยวางแผนให้ใช้งานได้ทันก่อนการรับปริญญาปี 2551 ซึ่ง

จะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายน 2551
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ผลการดำาเนินงาน

v ป ี2551 พฒันาเสรจ็และเปดิใหน้กัศกึษาปอ้นขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรป์ระมาณ

 กลางเดือนสิงหาคม 2551

v ปี 2552 ได้ปรับปรุงระบบให้กองแผนงานสามารถปรับแก้ข้อมูลต่าง ๆ  ได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านผู้พัฒนาระบบ

v ป ี2553 พฒันาเพิม่เตมิในสว่นการดรูายงานผา่นทางเวบ็ไซตต์ามความตอ้งการของสำานกังานคณะกรรมการ

 อุดมศึกษา (สกอ.)

	URL	:		http://www.job.psu.ac.th

•	ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์	(ตัวชี้วัด	(KPIs)	ของมหาวิทยาลัย)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องจัดทำารายงานผลการ

ดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดั/ตวับง่ชีใ้หก้บัหลายหนว่ยงานดว้ยกนั 

เช่น สนศ. สกอ. กพร. เป็นต้น ซึ่งมีตัวชี้วัดหลายตัวที่ใช้

ข้อมูลร่วมกันได้  เดิมเมื่อมีการขอรายงานมา มหาวิทยาลัย

จะใช้วิธีสำารวจข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้กับ

หน่วยงานที่ขอมาซึ่งการขอข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น

ไม่พร้อมกัน ทำาให้มหาวิทยาลัยต้องเสียเวลาในการสำารวจ

ข้อมูลใหม่ทุกครั้งเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีการ

รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ผู้บริหาร

จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียง

พอสำาหรับการรายงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการขอ

รายงานมากจ็ะสามารถดงึขอ้มลูจากฐานไดโ้ดยไมต่อ้งสำารวจ

ใหม่ทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงาน

v ปี 2551 ดำาเนินการพัฒนาเสร็จในส่วนของการป้อนข้อมูลและได้นำาเข้าหารือกับผู้ใช้กลุ่มที่รับผิดชอบใน

 การป้อนข้อมูลของส่วนกลาง

v ปี 2552 พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการ Export ขอ้มูลเพื่อใหผู้้ใช้สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Excel 

 เพื่อจัดทำารายงานสารสนเทศสำาหรับการประกันคุณภาพ แยกตามปีการศึกษา

v ป ี2553 พฒันาเพิม่เตมิในสว่นของการจดัการสทิธิผ์ูใ้ชง้าน การนำาเขา้และสง่ออกขอ้มลูระบบ KPI Online 

 ดว้ย Excel template และพฒันาตน้แบบระบบคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) ในสว่นของขอ้มลูนกัศกึษา 

 อยู่ระหว่างการพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำาระบบคลังข้อมูล KPIs Online
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•	ระบบทะเบียนนักศึกษา

ระบบทะเบียนนักศึกษาระบบใหม่เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเดิมซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ได้

แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงคือ

1. การพัฒนาในส่วนของ Back Office ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาเพื่อให้หน่วยงานหลักใช้งาน (งานทะเบียนนักศึกษา)   

โดยจะพฒันาเพือ่ใหค้รอบคลมุสว่นหลกั ๆ  ทีส่ามารถใชง้านไดก้บัทกุวทิยาเขต ซึง่ประกอบไปดว้ย การกำาหนดรหสันกัศกึษา, 

ข้อมูลประวัตินักศึกษา, งานตารางเรียนตารางสอบ,ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลการลงทะเบียนเรียน, การประมวลผลการศึกษา, 

การสำาเร็จการศึกษาและทรานสคริป

2. การพัฒนาในส่วนของ Web Application ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้ทั่วไป เช่น อาจารย์ และนักศึกษาใช้งานโดย 

แบ่งส่วนการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนคือ

- ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง ที่ไหน

ก็ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บฯ ที่ใช้ปัจจุบันยังมีข้อจำากัดหลายประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ

รองรับกับโครงสร้างใหม่ จึงต้องมีการพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านเว็บฯ ใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบ

ทะเบียนนักศึกษาใหม่ (Registration System 2005) ระบบนี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก Back Officeเป็นหลักเพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบือ้งตน้ และใชส้ำาหรบัเปน็เงือ่นไขตรวจสอบในขัน้ตอนการ ระบบทีจ่ะพฒันาขึน้ใหมน่ีไ้ดม้กีารปรบัเปลีย่นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้น

การพัฒนา ซึ่งช่วยให้ทีมงานพัฒนาสามารถพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ระบบมีความยืดหยุ่น ง่ายในการที่จะ

ปรับขยายหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับกับความต้องการใหม่ได้ และที่สำาคัญคือทำาให้ระบบมีความง่ายในการบำารุงรักษา 

- ระบบสารสนเทศนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ 

ใช้ดูข้อมูลต่าง ๆ  ของนักศึกษา เช่น ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา ผลการลงทะเบียน และผลการเรียนฯ 

รวมถึงระบบสำาหรับกรอกข้อมูลสน. 1-2 และพิมพ์ใบรายงานตัว สำาหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีรหัสนักศึกษา

 - ระบบส่งระดับขั้นผลการเรียน เป็นระบบสำาหรับอาจารย์ในการส่งระดับขั้นผลการเรียนของนักศึกษา 

โดยเริ่มตั้งแต่อาจารย์ Download ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในรายวิชาต้องการ กรอกเกรด และ upload 

ผลการเรียนเข้าสู่ระบบ

3. การพัฒนาในส่วนของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเติมเต็มให้กับระบบทะเบียน โดยรองรับ 

การทำางาน Back Office หลังจากได้รับข้อมูลจากระบบทะเบียนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา นำามาประมวลผล

เพื่อตั้งลูกหนี้นักศึกษาด้านค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา มีการบันทึกวิธีการชำาระเงินของนักศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ  

ได้แก่ การชำาระเงินสด การชำาระด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร และวิธีการ Bill Payment ประมวลผลข้อมูลส่งธนาคารเพื่อ
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ตัดบัญชี บันทึกการชำาระเงินของนักศึกษาพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและตัดหนี้ที่ได้ตั้งไว้ บันทึกปรับสายกรณีที่นักศึกษา

ไม่จ่ายเงินในช่วงที่กำาหนด ประมวลผลเพื่อรวบรวมจำานวนเงินในช่วงเวลาที่ต้องการนำาไปปันส่วนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

ตามที่ได้กำาหนดไว้ นอกจากนี้ยังออกรายงานต่าง ๆ ที่สนใจ และส่งข้อมูลไปให้กับบัญชีเพื่อจัดทำาบัญชีต่อไป

4. การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการทำางานของหน่วยงานหลัก (งานทะเบียนนักศึกษา)

ผลการดำาเนินงาน

v ในปี 2550 ได้พัฒนาเสร็จในส่วนของ Back office  

v ในปี 2551 ได้พัฒนาเสร็จในส่วนของ Web Application ในส่วนของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พัฒนา

 เสร็จในส่วนของเจ้าหนี้ ลูกหนี้

v ในปี 2552 พัฒนาเสร็จในส่วนเครื่องมือช่วยในการทำางานของหน่วยงานหลัก การลงทะเบียนแบบ

 Package, Table Look up ต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการใช้งาน รวมถึงปรับแก้/เพิ่มเติมระบบตามความ 

 ตอ้งการของกองทะเบยีนและประมวลผล สำาหรบัส่วนของเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาไดพ้ัฒนาเพิ่มเตมิใน 

 สว่นรายงานเงนิรายได ้ทัง้สว่นเคานเ์ตอรแ์ละสว่นบญัชรีวมถงึการบนัทกึรายละเอยีดการสง่ขอ้มลูตดับญัช ี 

 อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบโดยกองทะเบียนและประมวลผล และพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของรายงาน 

 ทางการเงิน และส่วนของเว็บระบบสารสนเทศนักศึกษาให้รองรับการใช้งานสองภาษา 

v ในปี 2553 เป็นช่วงของการรวมระบบ  ทดสอบระบบ ปรับแก้ระบบ และใช้งานจริง

- จัด Work shop ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2553   

  โดยได้ติดตั้งระบบให้กับวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขต 

  ภูเก็ต ถ่ายโอนข้อมูลให้กับทุกวิทยาเขตเพื่อให้วิทยาเขตช่วยทดสอบระบบให้ ซึ่งจากการ Work  

  shop ทำาให้ทราบว่าวิทยาเขตภูเก็ตมีขั้นตอนการทำางานบางส่วนต่างไปจากวิทยาเขตหาดใหญ่ รวม 

  ถึงวิทยาเขตตรังได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมด้วยบางส่วน

- เตรียมความพร้อมให้กับวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี สำาหรับการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่  

  2 ปีการศึกษา 2553 และส่งเกรดผ่านเว็บไซต์ของภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 29  

  สิงหาคม 2553 ถึง 1 กันยายน 2553 และ 3 - 5 ตุลาคม 2553)

- วิทยาเขตหาดใหญ่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 

- สำาหรับวิทยาเขตตรังและภูเก็ตจะใช้ในการลงทะเบียนล่วงหน้าในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553  

  โดยศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับการใช้งานของวิทยาเขตภูเก็ตให้เสร็จ 

  ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553 สำาหรับวิทยาเขตตรังในส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมทางวิทยาเขตรับที่ 

  จะปรับแก้เอง

	URL	:	http://sis.psu.ac.th
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•	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย	

(Automated	Library	System	for	Thai	Higher	Education	Institutes	[ALIST])

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่มีใช้กันอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นระบบสำาเร็จรูปที่จัดซื้อ

จากต่างประเทศ ระบบเหล่านี้นอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังต้องเสียค่าบำารุงรักษาต่อปีเป็นจำานวนอีกไม่น้อยมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ซึ่งมีถึง 5 เขตการศึกษา คือ หาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ตระหนักดีถึงภาระค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ ที่จะต้องเกิดขึ้นทุกปี จึงได้ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นใช้เอง ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2543 เพือ่ทดแทนระบบหอ้งสมดุ Dynix เดมิ โดยเริม่ใชง้านทีห่อ้งสมดุคณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร (หอสมดุกลาง) 

เป็นแห่งแรก ทำาการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ขยายการใช้งาน

ไปยังห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทันตแพทย์ศาสตร์ด้วย

 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนามีความเป็นมาตรฐาน และสากลยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดตั้งคณะทำางานพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น ประกอบด้วย 

บรรณารกัษ ์ซึง่เปน็ผูใ้ชร้ะบบหอ้งสมดุ  ผูว้เิคราะหแ์ละพฒันาระบบ  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้ณะทำางานศกึษา วเิคราะห์

ความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม และ

สามารถทำางานไดค้รบทกุฟงักช์นัการทำางานตามคณุลกัษณะของระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิทีค่ณะทำางานความรว่มมอืระหวา่ง

หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา  ฝา่ยเทคโนโลยสีารนเิทศ ซึง่มตีวัแทนจากหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ 24 แหง่ในประเทศไทย 

รว่มศกึษาไว ้ ในการศกึษาคณุลกัษณะดงักลา่วคณะทำางานไดศ้กึษาจากระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีห่อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

ในประเทศไทยใช้ ทั้งระบบ INNOPAC ระบบ Dynix รวมทั้งจากระบบ Integrated library system for Icelandic  

libraries  ทัง้นีเ้พือ่ใหค้ณุลกัษณะทีก่ำาหนดขึน้สามารถพฒันาเปน็โปรแกรมกลางทีส่ามารถใชไ้ดใ้นหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

ทุกแห่งในประเทศไทย

 คณะทำางานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในส่วนของผู้ใช้งาน ได้ทำาการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ 

และระบบการทำางานเป็นเวลา 1  ปี และได้จัดทำาเป็นรายงานความต้องการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แล้ว

เสร็จในปี พ.ศ. 2546 โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งได้

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 จากความสำาเร็จในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึ้นใช้เอง แม้ว่าจะเป็นแบบเร่งด่วนและไม่สมบูรณ์นักตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2544 ซึ่งถือว่าเป็น ALIST version 1.0 รวมถึงการพัฒนาระบบห้องสมุดใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2546 เรื่อยมาจนถึง 

ปี 2548 (ALIST version 2.0) ทำาให้ทางสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำาเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย 

ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง และอยู่

ระหว่างขยายโครงการให้รวมถึงหน่วยงานในสังกัดที่เพิ่มขึ้น คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล 

9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบห้องสมุดขึ้นใช้เองใน
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ประเทศ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ และจะได้เป็นทางเลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความต้องการนำาไปใช้โดยมีภาระ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป และสามารถปรับแต่งได้เองในระดับ Source code ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา 

การศึกษา บุคลากร และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพื่อพัฒนา ALIST 3.0 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นำาไปใช้ และปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต่อเนื่องเป็น 

ALIST 4.0 ซึ่งจะมีความสามารถในการทำางานในลักษณะของห้องสมุดสาขา ที่สามารถกำาหนดนโยบายของแต่ละสาขาได้

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) ประกอบด้วยระบบย่อย 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)

2. ระบบจัดทำารายการสืบค้น (Cataloging Module)

3. ระบบการให้บริการยืม-คืน (Circulation Module)

4. ระบบสืบค้นสารสนเทศ (Online Public Access Catalog-OPAC)

5. ระบบวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Module)

6. ระบบจัดการและบริหารระบบ (System Administration Module)

 ปัจจุบัน นอกจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท้ัง 5 วิทยาเขต มีมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีติดต้ังและใช้งานแล้วคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผลการดำาเนินงาน

v พฒันาระบบทัง้ 6 โมดลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาตรวจรบัระบบเมือ่

 วันที่ 21-23 เมษายน 2553 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้บางส่วนซึ่งทีมงานได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

v ปรับเปลี่ยน ALIST3 เป็น ALIST4 ให้กับสำานักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

v ติดตั้ง ALIST4 ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อทดลองใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบ

 เพ่ือใช้งานจริง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงใช้ 

 งาน ALIST3 อยู่

v ปี 2553 อยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการ

- OPAC 2.0 เพื่อปรับปรุง Web OPAC ให้มีความสามารถตอบโต้กับผู้ใช้มากขึ้น  

- ศึกษาวิธีการปรับแก้โปรแกรม ALIST ให้สามารถใช้งานกับ Windows 64 bit

	URL	:	http://www.alist.psu.ac.th
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•	ระบบจัดการหอพักนักศึกษา

 ระบบจัดการหอพักนักศึกษา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของระบบทะเบียนนักศึกษาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีโครงการ

พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ ขอบเขตของระบบใหม่จะไม่ครอบคลุมส่วนอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 

หน่วยทะเบียนนักศึกษา ซึ่งรวมถึงส่วนการจัดการหอพักนักศึกษาด้วย กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ศนูยค์อมพวิเตอรจ์งึไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาระบบจดัการหอพกันกัศกึษาขึน้ เพือ่ใหท้นัใชง้านรว่มกบัระบบทะเบยีนนกัศกึษา

ระบบใหม่ 

สำาหรับระบบที่พัฒนาใหม่จะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 

1. การจัดการอาคารและห้องพัก

2. การจองห้องพักและการเข้าพัก

3. หนี้สินและการเงิน ซึ่งจะไปรวมอยู่ในการพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และบัญชีสามมิติ

ผลการดำาเนินงาน

v ปี 2550 ได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จในส่วนของการจัดการอาคารและห้องพัก และการจองห้องพัก และ

 การเข้าพัก  

v ปี 2551 ได้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการกำาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบ

 ระบบโดยผู้ใช้ และรวบรวมความต้องการในส่วนของรายงานต่าง ๆ

v  ปี 2553 ได้นัดประชุมกับผู้ใช้เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลตอบสนองจากผู้ใช้ในการทดสอบระบบ และความ

 ตอ้งการตา่ง ๆ  ซึง่สรปุผลการประชมุวา่ผูใ้ชม้กีารพฒันาระบบขึน้ใชเ้องและพฒันาเพิม่เตมิมาเปน็เวลากวา่  

 7 ปี มีความคุ้นเคยกับระบบที่พัฒนา ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับทราบมาก่อน อีกทั้งระบบ 

 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนายังไม่รองรับในส่วนของการเงินจึงยังไม่สะดวกที่จะใช้ แต่การพัฒนาไม่สูญเปล่า 

 เนื่องจากได้ปรับปรุงระบบให้รองรับการใช้งานหอพักนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีความประสงค์ให้ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบให้

	URL	:	http://dormitory.psu.ac.th/hatyai/

•	ใบเสร็จค่าธรรมเนียมหอพัก

ในการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมหอพัก เดิมจะออกให้เมื่อนักศึกษาเข้าหอพักแล้ว โดยการหักผ่านบัญชี แต่ใน 

ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะพักหอพักของมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินค่าหอพักล่วง

หน้าผ่านระบบ Bill Payment และกองคลังต้องออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมหอพักเตรียมให้นักศึกษา ซึ่งขณะนั้นนักศึกษายัง

ไม่มีรหัสนักศึกษา ทำาให้โปรแกรมออกใบเสร็จเดิมที่มีอยู่ไม่รองรับกระบวนการต่าง ๆ  เหล่านี้ อีกทั้งไม่สามารถใช้ใบเสร็จค่า
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ธรรมเนียมการศึกษาที่เคยพัฒนาไปก่อนได้ จึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถออกใบเสร็จ 

ค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีที่นักศึกษายังไม่มีรหัสนักศึกษาได้

ผลการดำาเนินงาน

ดำาเนินการได้ตามแผน และสามารถใช้งานได้ทันกับความต้องการ

•	ระบบ	PSU	Passport	Federation	Service		

 ปจัจบุนันี ้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใ์ช ้ PSU Passport  ในการยนืยนัตวัตนของผูเ้ขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้นำา PSU Passport ที่ศูนย์พัฒนาขึ้นไปใช้การยืนยันตัวตน (Authentication)  

ผ่านระบบ PSU Passport จากโปรแกรมอื่น ๆ  สามารถทำาได้หลายวิธี  ได้แก่  การใช้ LDAP และการใช้ Web Service 

ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้น การยืนยันตัวตนผ่านระบบ PSU Passport จากโปรแกรมที่พัฒนาโดยคณะ/ 

หน่วยงานอื่น ๆ  นั้น มีความเป็นไปได้ที่โปรแกรมดังกล่าวจะดักเก็บ Username และ Password ของผู้ใช้ (นักศึกษา และ

บุคลากร) ไว้ในระบบได้ เนื่องจากผู้ใช้จะต้องป้อน Username และ Password ผ่านหน้าจอ (หรือ User Interface) ของ

โปรแกรมนั้น

สำาหรับการแก้ปัญหาระยะยาวจะต้องพัฒนาระบบ Single Sign On ขึ้นมาเพื่อใช้กับระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนา

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เอง และระบบงานต่างๆ ที่พัฒนาโดยคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  โดยอาศัยแนวทางจาก .Net Passport 

หรือ Open ID และจากที่ได้ตั้งทีมในการศึกษา Single Sign On พบว่า Internet Single Sign-On โดยใช้ WS-Fed-

eration และ Microsoft Active Directory Federation Service (ADFS) เปน็แนวทางทีเ่ปน็ระบบเปดิ และเปน็มาตรฐาน

ที่ทำาให้ซอฟต์แวร์ที่ทำางานร่วมกันผ่านระบบ Web Services จากค่ายต่าง ๆ สามารถทำางานในระบบ Internet Single 

Sign-On เสมือนเป็นระบบเดียวกันได้ ซึ่งซอฟต์แวร์จากค่ายใหญ่ต่างก็สนับสนุนแนวทางนี้กันเป็นส่วนใหญ่ 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

] ศึกษา Windows 2003/2008 ADFS

] ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน ADFS 

] ปรบัแตง่เวบ็ PSU Passport, บรกิาร Digital Certificate และบรกิาร PSU Passport Admin วทิยาเขต

 หาดใหญ่  

] พัฒนา Page สำาหรับ sign-in/sign-out
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] ศึกษาการพิสูจน์ตัวตนของระบบ MIS-DSS

] ติดตั้งระบบ MIS-DSS สำาหรับพัฒนา 

] ลงทะเบียน MIS-DSS กับ PSU Passport Federation Service

] ติดตั้ง ADFS Authentication Service และ ADFS Web Agent บนระบบ MIS-DSS

] ปรับแต่ง webpage ของระบบ MIS-DSS ในส่วนที่เกี่ยวกับ authentication

] ทดสอบ Single Sign-On ระบบ MIS-DSS  

ผลการดำาเนินงาน

ดำาเนินการเสร็จตามเป้าหมาย   

	URL	:	http://passport.psu.ac.th

•	ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา

เปน็ระบบทีพ่ฒันาขึน้มาสำาหรบับณัฑติวทิยาลยัในการบรหิารจดัการขอ้มลูของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป  โดย

ไดพ้ฒันาใหส้ามารถใชข้อ้มลูรว่มกนักบัระบบสารสนเทศอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ระบบทะเบยีนนกัศกึษา ระบบบรหิารจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

 ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยระบบย่อย 4 ระบบคือ

1. ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ระบบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ผลการดำาเนินงาน

ดำาเนนิการพฒันาเสรจ็ไปแลว้  3 ระบบ คอื ระบบจดัการขอ้มลูนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ระบบฐานขอ้มลู

อาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา และระบบบรหิารจดัการหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ไดม้กีารอบรมผูใ้ชไ้ปเมือ่ปลายเดอืนกนัยายน  

2553 ซึ่งจากการอบรมยังมีความต้องการจากผู้ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบในบางส่วน

URL	:	http://gsmis.psu.ac.th
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•	ระบบบริหารจัดการงานวิจัย	

 เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำาหรับสำานักวิจัยและพัฒนาในการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยระบบ

บริหารจัดการงานวิจัย ที่กำาลังพัฒนาอยู่นี้จะเป็นส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งแบ่งการทำางานออกเป็น 3 ช่วงเวลา

ตามช่วงเวลาของโครงการคือ

1. สว่นตน้น้ำา ซึง่คอืสว่นเริม่ตน้ของโครงการ ตัง้แตก่ารยนืขอ้เสนอโครงการ สง่ขอ้เสนอโครงการใหส้ำานกังาน 

 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถ่าย-โอนข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการ 

 วิจัยแห่งชาติบริหาร    

2. ส่วนกลางน้ำา คือส่วนของการติดตามผลการดำาเนินโครงการ การรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ

3. ส่วนปลายน้ำา คือส่วนของการปิดโครงการ สรุปผลดำาเนินโครงการ

ผลการดำาเนินงาน

ปี 2552 พัฒนาเสร็จทั้ง 3 ส่วนในเดือนสิงหาคม 2552 และจัดอบรมโปรแกรมส่วนต้นน้ำาให้เจ้าหน้าที่และ 

นักวิจัย

 

•	ระบบผลงานทางวิชาการ
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 ระบบผลงานทางวิชาการเป็นระบบที่ให้บริการรวมอยู่ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR-MIS) เดิม

พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการของกองแผนงาน ใช้ในการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการของบุคลากร เพื่อนำามาใช้ในการ 

คำานวณภาระงาน (Load Unit) และมีการค้นหา เพื่อเรียกดู และแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น 

 ในป ี2552 สำานกัวจิยัมคีวามตอ้งการในการพฒันาเพิม่เตมิเพือ่สำานกัวจิยัจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากระบบในการบรหิาร

จัดการข้อมูลผลงานทางวิชาการโดยระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดดังนี้

• มีข้อมูลผลงานฯ สำาหรับการแสดงรายงานได้ครบถ้วน เช่น

- เพิ่มเติมรายละเอียดย่อย ๆ ตามแต่ละประเภทของผลงานทางวิชาการ

- เพิ่มเติมให้มีการ upload file ตามเงื่อนไขที่กำาหนด

- เพิ่มเติมรหัสโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องจากระบบ PRPM และระบบอื่น ๆ

• สามารถ export ข้อมูล เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้

• สามารถแสดงรายงานผลงานทางวิชาการตามความต้องการได้

• สามารถนำาข้อมูลผลงานฯ บางประเภทไปขอรางวัลได้

ผลการดำาเนินงาน

v ปี 2552 ดำาเนินการเสร็จตามแผน

v ปี 2553 ปรับปรุงระบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนการคิดภาระงานตามมติคณะกรรมการการพิจารณาการ

 เทียบภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ 

URl	:	http://hrmis.psu.ac.th

•	ระบบเงินเดือน

ระบบเงินเดือนนี้เป็นโครงการพัฒนาของปี 2553 เป็นระบบที่พัฒนาใหม่ทดแทนระบบปัจจุบัน  ซึ่งผู้พัฒนาได้โอน

ยา้ยไปอยูค่ณะวทิยาศาสตรแ์ละเนือ่งจากระบบเงนิเดอืนทีใ่ชง้านอยูป่จัจบุนัพฒันามาเพือ่สนบัสนนุการทำางานดา้นเงนิเดอืน

ของกองคลงัเปน็หลกั ซึง่ในขณะใชง้านมคีวามตอ้งการใหมเ่กดิขึน้อยูเ่รือ่ยๆ ทำาใหต้อ้งพฒันาโปรแกรมยอ่ยๆ ขึน้โดยใชเ้ครือ่ง

มอืในการพฒันาทีห่ลากหลายตามความเรง่ดว่นของการใชง้าน เพือ่รองรบัความตอ้งการใหมเ่หลา่นัน้ ทำาใหม้ปีญัหาดา้นการ

เชื่อมต่อข้อมูล อีกทั้งยังมีปัญหาในการโอนย้ายการให้บริการให้กับฝ่ายบริการลูกค้าของศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงจำาเป็นต้องให้

ผู้พัฒนาดูแลต่อซึ่งเป็นภาระกับผู้พัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีนโยบายจะพัฒนาระบบเงินเดือนขึ้นมาใหม่

ผลการดำาเนินงาน

 พัฒนาเสร็จในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการ โดยมีการจัดทำาเอกสาร Requirement Specification และ 

เอกสาร Requirement Checklist ส่งให้กองคลังยืนยันความต้องการตามกระบวนการคุณภาพเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง

การออกแบบและพัฒนาระบบ

•	พัฒนาต้นแบบระบบบริการรายงาน	(Reporting	Services)

การพัฒนาต้นแบบระบบบริการรายงาน (Reporting Service) เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้นเพื่อศึกษาเครื่องมือในการ

สร้างรายงาน สำาหรับระบบการเงินทดแทนการใช้ Crystal Report แบบเดิม โดยศึกษาเครื่องมือของ Microsoft ที่ชื่อว่า 

Microsoft SQL Server Reporting Services 
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ผลการดำาเนินงาน

จากผลการศึกษาและทดลองใช้งาน Microsoft SQL Server Reporting Services ทำาให้สามารถสร้างรายงาน

ในแบบต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถของ Reporting Services เช่น การสร้างตารางแบบ Cross Tab ในรายงาน 

การสร้างรายงานย่อย (Sub report) ในรายงานหลัก (Main report) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างหลากหลาย ได้ความ

รู้ที่สามารถนำามาใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของ SQL Server 2008 ด้วย SQL Server Management Studio  

สามารถนำารายงานที่สร้างโดย Reporting Services ของ Microsoft SQL Server 2008 มาใช้ใน Application ที่สร้าง

ด้วย Microsoft Visual Studio 2008 

•	ระบบงบประมาณ	พัสดุ	การเงิน	และบัญชี

ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ยังไม่สามารถนำาข้อมูลมาแสดงรายงานทางบัญชี  

และคำานวณตน้ทนุตอ่หนว่ยได ้ เพือ่ใหร้ะบบสามารถจดัทำารายงานทางบญัชแีละคำานวณตน้ทนุตอ่หนว่ยได ้จงึไดม้กีารศกึษา

ระบบใหม่ทั้งระบบโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 

- ระบบทีใ่ชง้านอยูป่จัจบุนัแตล่ะกลุม่ระบบงานไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถดำาเนนิงานไปไดด้ว้ยตวัของระบบ 

 เองแต่ไม่ได้มองถึงการทำางานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบตนเอง

- ตัวระบบมีการสร้างและจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางไว้เอง (ข้อมูลคณะ ภาค แผนงาน ฯลฯ) ไม่ได้ใช้จากฐาน 

 ข้อมูลส่วนกลาง ทำาให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน

- ข้อมูลบางส่วนที่ระบบต้องการแต่ไม่มีในข้อมูลส่วนกลาง เช่น ข้อมูลโครงสร้างแผนงาน

- User Interface ใช้งานยากและมีรายละเอียดมากเกินไปในแต่ละหน้า (Form) 

จากการศกึษาปญัหาดงักลา่วการปรบัปรงุระบบทีใ่ชง้านอยูใ่นปจัจบุนัจงึไมคุ่ม้กบัเวลาทีจ่ะเสยีไป  การพฒันา

ระบบใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีระบบใหม่นี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่ม

จากการศึกษาระบบเดิม รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ ออกแบบระบบใหม่ พัฒนาและใช้งาน ซึ่งในปี 

2550 ได้ทำาการศึกษาความต้องการครบเกือบทุกส่วนระบบงาน ยกเว้นส่วนระบบการติดตามและประเมินผลและได้ทำา 

การวิเคราะห์และออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ไปบ้างแล้ว ได้แก่ ระบบการเงินรับ - จ่าย ระบบบริหาร

งบประมาณ บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายบัญชีแยก การพัฒนาระบบได้ชลอไประยะหนึ่งเนื่องจาก

ทีมงานต้องไปช่วยพัฒนาระบบอื่น ๆ ซึ่งมีความเร่งด่วนกว่า และเริ่มพัฒนาอีกครั้งในปี 2552 

ปี 2552 ได้จัดทำาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานระบบการเงินขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ 

การพฒันาระบบตา่ง ๆ  ในอนาคตใหส้ามารถทำางานรว่มกนัไดอ้ยา่งเปน็ระบบ และมโีครงสรา้งทางซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยใหบ้รหิาร

การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบ ลดโอกาสการเกิดปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สะดวกรวดเร็ว

ปี 2553 ได้จัดทำาโครงการพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีลักษณะสามมิติตามเกณฑ ์

พึงรับ - พึงจ่าย (Accrual Basis) โดยครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกบัญชี การผ่านรายการ การแก้ไขรายการ การปรับปรุง

รายการ การปิดบัญชี และยกยอด รวมถึงรายงานงบการเงิน ได้แก่ งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบทดลอง และต้องรองรับ 

การแยกบัญชีของมหาวิทยาลัยออกเป็นหน่วยย่อยในระดับวิทยาเขต และระดับคณะตามลำาดับ

นอกจากโครงการพัฒนาระบบบัญชีแยกประเภทแล้ว ในปี 2553 ยังได้จัดทำาโครงการการเงินรับจ่าย ลูกหนี้  

เจ้าหนี้ ซึ่งจะครอบคลุมการทำางานของระบบการเงินในส่วนของวงจรรับและจ่ายซึ่งประกอบไปด้วย การรับเงินสด 

(จากการขาย) รับเงินชำาระหนี้ รับเงินจากคลัง (จังหวัด) รับเงินประกันการจัดซื้อจัดจ้าง รับเงินมัดจำา และรับเงินรับฝาก 

ขอเบิกจ่าย การจ่ายเงิน การต้ังหน้ี ปรับปรุงหน้ี เป็นต้น โดยมีวิธีการรับเงิน 5 วิธี ได้แก่ เงินสด เช็ค เงินโอน การตัดบัญชี 

และ Bill Payment รวมทั้งการลงบัญชีหลายมิติ นอกจากนั้นยังมีระบบงานย่อยเพื่อประโยชน์ในการควบคุม และ 

การอำานวยความสะดวก ได้แก่ ระบบควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบควบคุมเงินสดย่อย และระบบจัดการใบเสร็จ
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ผลการดำาเนินงาน

v ปี 2552 ได้ข้อมูลพื้นฐานระบบการเงิน ได้แก่ ข้อมูลธนาคาร และบัญชีธนาคาร ข้อมูลการรับ - จ่าย

 สินค้าและบริการ ข้อมูลลูกค้าและผู้จัดหา ข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าใช้ตามบทบาท

v ปี 2553 พัฒนาในส่วนของบัญชีแยกประเภทเสร็จและให้การเงินของศูนย์คอมพิวเตอร์ และกองคลังช่วย

 กันทดสอบระบบ ในส่วนของการเงินรับจ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้มีการทบทวนความต้องการและออกแบบ 

 ฐานข้อมูลบัญชี การเงินรับ จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ในส่วน Core หลักของระบบคาดว่าจะสามารถทดลองใช้ 

 งานได้ในปีงบประมาณ 2555

•	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	รุ่นที่	2		

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 นี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนา

โดยทมีงานของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ซึง่ใชง้านมาเปน็ระยะเวลาประมาณ 7 ป ีมขีอ้มลูปรมิาณมากจนคาดวา่จะไมส่ามารถ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้ และการดำาเนินการเกี่ยวกับเอกสารบางประเภทระบบก็ไม่สามารถรองรับได้ ประกอบกับผู้ใช้

มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานที่จะเกิดขึ้นรวมถึงรองรับความต้องการในการใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูป

แบบของงานสารบรรณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มีจัดทำาโครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ขึ้นมาโดยระบบจะ

ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก ๆ ดังนี้

- ส่วนของการลงรับเอกสาร

- ส่วนของการส่งเอกสารเพื่อสั่งการ 

- ส่วนของการส่งเอกสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

- ส่วนของการส่งเอกสารถึงบุคลากร

- ส่วนของกระดานข่าวสำาหรับหน่วยงาน

- ส่วนของการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร

- ส่วนการทำาลายเอกสาร

ผลการดำาเนินงาน

พัฒนาเสร็จแล้ว เปิดให้ใช้งานในเดือนตุลาคม 2553 และอยู่ระหว่างการติดตามปัญหาจากการใช้งานระบบเพื่อ

นำามาปรับแก้ข้อบกพร่อง รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อให้ระบบสามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ

และสอดคล้องกับการใช้งานจริงมากที่สุด

บริหารจัดการระบบ	Web	Mail	และ	Web	Hosting	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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• การให้บริการ	Mail		

-  จัดระบบ Mailling List และระบบกระจายข่าวสารใหม่ให้เป็นภาษาไทยและใช้งานง่ายขึ้น

-  จัดทำาระบบในการกรอง Spam จาก Mail โดยสามารถดู Mail ท่ีถูกกรองได้ท่ี https://webmail.psu.ac.th/filter

-  ขยาย Mail Box เป็น 100 M

- ปรับปรุง group.psu.ac.th/ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ของ group.psu.ac.th/ ที่ทำา 

 หน้าที่เป็น Mailing list ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้งานมากว่า 3 ปีแล้วและพบว่า Hard Disk เริ่มเสื่อมสภาพ  

 อีกทั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่เริ่มล่าสมัย

-  พฒันาระบบกระจายขา่วสารของมหาวทิยาลยั เพือ่ทดแทนระบบเดมิซึง่ใหบ้รกิารอยูบ่นเครือ่ง group.psu.ac.th/   

 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ จึงจำาเป็นต้องพัฒนาระบบขึ้นมาทดแทน

- ปรับปรุง smtp.psu.ac.th/ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ของ smtp.psu.ac.th/ ที่ทำา 

 หน้าที่กรองขยะขาออกให้มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้งานมากว่า 3 ปีแล้ว และพบว่า Hard Disk เริ่มเสื่อมสภาพ 

 อีกทั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่เริ่มล่าสมัย

-  ตรวจจบัและปดิกัน้การสง่ E-Mail ผดิปกต ิเนือ่งจากพบวา่มจีดหมายขยะจากภายในมหาวทิยาลยัสง่ออกไปโจมตี 

 ภายนอกเป็นจำานวนมาก  ทำาให้ระบบภายนอกปฏิเสธการรับอีเมลจากมหาวิทยาลัย สร้างความเสียหายต่อส่วน 

 ราชการและงานวชิาการ จงึจำาเปน็ตอ้งสรา้งระบบตรวจจบัและปดิกัน้การสง่อเีมลผดิปกตจิากภายในมหาวทิยาลยั   

 เพื่อยับยั้งความเสียหายและรักษาความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

-  พัฒนาระบบ  Fail - Over  ของ Mail  Gateway เนื่องจากระบบ Mail Gateway ขาเข้าของมหาวิทยาลัย  

 (mailscan.psu.ac.th) ซึ่งทำาหน้าที่กรองอีเมลขาเข้ามีเพียงเครื่องเดียว หากไม่สามารถใช้งานได้อาจทำาให้ 

 ขาดการติดต่อทาง E-Mail กับภายนอกได้ จึงจำาเป็นต้องพัฒนาระบบสำารอง ซึ่งสามารถทำางานแทนกันได้ทันที 

 เมื่อเครื่องหลักไม่สามารถให้บริการได้

-  พัฒนาเสถียรภาพ PSU E-Mail  พัฒนาเพื่อเป็นระบบสำารองเพื่อเสถียรภาพของระบบ PSU E-Mail เนื่องจาก   

 Mailbox ของระบบ PSU E-Mail อยู่บนเครื่อง mail.psu.ac.th ซึ่งติดตั้งอยู่บนเครื่อง Blade Server และ 

 ใช้เนื้อที่จัดเก็บบนระบบ SAN (Raid 5) รองรับผู้ใช้ทั้งบุคลากรและนักศึกษารวม 35,000 คน จึงเป็น 

 เครื่องแม่ข่ายที่มีความสำาคัญมาก หากเกิดความเสียหายจะกลายเป็น Single Point of Failure ได้

- พัฒนาระบบ Secondary OpenLDAP และบันทึกความรู้การทำา Secondary OpenLDAP เนื่องจากเครื่อง   

 front.psu.ac.th ซึ่งเป็นเครื่องที่ให้บริการในด้านระบบยืนยันตัวตนของระบบ Application Service รวมถึง 

 ระบบ PSU E-Mail share.psu.ac.th และระบบอื่น ๆ ที่ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านเดียวกับ PSU E-Mail ซึ่ง 

 มีการใช้งานตลอดเวลา แต่ด้วยสภาพเครื่องที่มีอายุกว่า 3 ปี และใช้งานอยู่เพียงเครื่องเดียวไม่มีการสำารอง 

 ใด ๆ หากเกิดความเสียหายก็จะกระทบกับการให้บริการได้

-  พฒันาระบบ Live@Edu  ซึง่เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรก์บับรษิทัไมโครซอฟต ์

 ในการให้บริการ E-Mail สำาหรับนักศึกษาด้วยบริการ Live@Edu ซึ่งให้พื้นที่ถึง 5GB และบริการต่าง ๆ อีก 

 มากมาย ซึ่งให้ความสะดวกแก่ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ในการติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอน 

URL	:	http://webmail.psu.ac.th
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•	การให้บริการ	Web	Hosting	

- ติดตั้ง Server พร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดบนเครื่อง VM Server

- ติดตั้ง Mysql Server สำาหรับการจัดการฐานข้อมูลการให้บริการ WebReady

- ดำาเนินการเปิดให้บริการ WebReady บนเครื่อง VM Server สำาหรับผู้ใช้บริการรายใหม่

- ทดสอบการใช้งาน Joomla suite เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ Web Hosting ทำาให้เว็บไซต์และฐานข้อมูล 

 มีการรองรับ UTF 8 และทำาให้การใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จัดการ Web Hosting ด้วย Control ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ได้ด้วยตัว 

 เอง เนื่องจากการให้บริการจัดการพื้นที่ในระยะหลังพบว่ามีช่องโหว่ของ Application ที่นำามาใช้งานซึ่งอาจส่ง 

 ผลกระทบต่อระบบและ Server และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ในระยะหลัง 

- ย้ายข้อมูลเว็บไซต์จากเครื่อง Samila มาใช้ Server DM Host เพื่อปรับปรุงการให้บริการพื้นที่สำาหรับผู้ที่ไม่มี 

 ความรู้ในด้านการจัดทำาเว็บไซต์ และทั้งยังนำาเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ดูแลระบบ 

 ในการบริหารจัดการเว็บไซต์

- ยา้ยขอ้มลูเครือ่ง Host.psu.ac.th เนือ่งดว้ยเครือ่ง Host.psu.ac.th มกีารเปดิใหบ้รกิารเวบ็ไซตม์าเปน็ระยะเวลา  

 5 ปี ซึ่งทำาให้ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลอาจเป็นช่องโหว่ของการโจมตีและอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อ 

 เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ในนั้นได้ จึงจำาเป็นที่จะต้องจัดหาและ Upgrade ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งป้องกันเพื่อ 

 มิให้เกิดความเสียหายที่จะตามมาได้

- จดัการความรูค้วามปลอดภยั Web Hosting เนือ่งจากปจัจบุนัการใชง้าน  Web Hosting นบัวา่เปน็ชอ่งทางการ 

 สือ่สารทีส่ำาคญัและเปน็ภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร รวมถงึเปน็ชอ่งทางไวต้ดิตอ่กบัผูค้นทัว่โลก ซึง่ทำาใหก้ารสือ่สาร 

 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร หากแต่ในปัจจุบันช่องทางนี้ตกเป็นเป้าในการ 

 โจมตีจากบุคคลผู้ไม่หวังดีต่าง ๆ จำาเป็นต้องมีการจัดการความรู้ความปลอดภัยของการให้บริการ Website เพื่อ 

 นำาเสนอแนวทางและแนะนำาเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ รวมถงึความรูเ้กีย่วกบัการเฝา้ระวงัและจดัเกบ็ขอ้มลู 

 จราจรเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 ด้วย

- จัดทำา Domain Name เพื่อส่งเสริม WebOmetric สำาหรับ Web Hosting เนื่องจากมีการจัดอันดับของ  

 WebOmetric และเปน็นโยบายของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ีจ่ะสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรต์ดิ 

 อันดับต้น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยตกอันดับจากอันดับ 1 มาเป็นอันดับ 2 อีกทั้งเป็นการส่ง 

 เสริมให้บุคลากรมีเว็บไซต์ท่ีเป็นของตนเองภายใต้ช่ือ http://xxx.cms.psu.ac.th และ http://xxx.space.psu.ac.th

URL	:	http://webhost.psu.ac.th	
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2551-2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

บริหารจัดการ	Server	ต่าง	ๆ	ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

•	การบริหารจัดการ	Database	Server

- โครงการตดิตัง้	Oracle	Cluster เปน็การนำาเทคโนโลยดีา้น Load Balance เขา้มาชว่ยโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์

 หลาย ๆ เครื่องที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่มาช่วยกันทำางานพร้อม ๆ กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานที่มาก ๆ  

 ได้ อีกทั้งยังสามารถขยายระบบออกได้ตามที่ต้องการ การใช้งานหลาย ๆ  เครื่องพร้อมกันยังสามารถช่วยทำางาน 

 ทดแทนกันได้ หากว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย เครื่องที่ทำางานตามปกติก็จะสามารถทำางานทดแทนเครื่องที่เสียได้ 

 ด้วย จึงทำาให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

- โครงการ	 Audit	 Trail วัตถุประสงค์เพื่อบันทึกการทำางานที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการ

 จัดเก็บข้อมูลได้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ หรือจัดการลงในตารางในฐานข้อมูลและสามารถนำาข้อมูลที่ได้มา 

 ตรวจสอบการใช้งานผิดปกติ ที่เกิดขึ้นภายในฐานข้อมูลได้อีกด้วย

การบริหารจัดการการให้บริการ	Server	และเครื่องมือต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการ	Deployment	Server วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำา Server สำาหรับ Deploy Application ต่าง ๆ ที่เป็น 

 Windows Forms Application ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 

 ท่ีช่ือว่า ClickOnce Deployment Technology (ClickOnce คือ เทคโนโลยีหน่ึงในการ deployment ท่ีมีอยู่ใน  

 VisualStudio2005 เพ่ือให้ user สามารถ install หรือ run windows application ผ่านทาง web server ได้)

- โครงการจัดทำาระบบ	HP	System	Insight	Manager	(HP	SIM) ระบบ HP SIM เป็นระบบที่ช่วยในการ

 จัดการ HP Server, Storage, System Hardware ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ทุก ๆ  

 ปัญหาของ HP Hardware 

- โครงการ	Server	migration	to	Virtual	Server เป็นโครงการย้าย Server ที่เป็น PC, Tower ซึ่งเป็น 

 Server รุ่นเก่า การดูแลรักษาทำาได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีระบบการ Back Up ที่ดีพอขึ้นไปอยู่บน Virtual Server  

 ซึ่งไม่จำาเป็นต้องมี Server ที่เป็น Hardware จริง ๆ แต่จะใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบเสมือน หรือเป็น 

 การจำาลอง Hardware ขึ้นมา ทำาให้สามารถลดจำานวนของ Server ลง ทำาให้ประหยัดพื้นที่ ประหยัดพลังงาน  

 สามารถดูแลรักษาและจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมได้จากที่เดียว อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีใน 

 การ Back Up ที่เป็นเฉพาะของตัวมันเอง

- โครงการพัฒนาระบบจัดการโควต้างานพิมพ์	 ระยะที่	 2 เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่ เพื่อรองรับการคิดโควต้างานพิมพ์จากเครื่อง Notebook    

- โครงการจัดการความรู้	PSU	Passport เนื่องจากเดิมผู้ดูแล PSU Passport มีเพียงคนเดียวบางครั้งการแก้

 ปัญหาอาจไม่ทันต่อเวลา ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริการ Server เข้ามารับงานในการให้บริการ PSU 

 Passport แทน และเนื่องจากระบบ PSU Passport เป็นหัวใจหลักของระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  

 ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายเครื่อง และให้บริการกับหลากหลายระบบ จึงมีความจำาเป็นต้องมี 

 การจัดการความรู้เพื่อแบ่งเบาภาระและเพื่อให้สามารถทำางานทดแทนกันได้ 

- โครงการจัดทำาคู่มือการติดต่อ	PSU	Passport	โดยใช้	Web	Service เป็นโครงการเพื่อรวบรวมความรู้ และ

 วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทำาการติดต่อกับ PSU Passport ไปใช้ในการ Authenticate  

 เข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น  

- โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ	Intelligent	Monitoring	Machine เป็นโครงการเพื่อศึกษา และ

 พฒันาระบบการเฝา้ระวงัการใหบ้รกิาร Server เนือ่งจากการเฝา้ระวงัระบบในปจัจบุนัยงัมองแคบ่รกิารเหลา่นัน้ 

 ให้บริการอยู่หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น Ping Telnet พอร์ตหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถพิจารณา 
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 ความสามารถในการใหบ้รกิาร และความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร อกีทัง้ยงัไมม่กีารวางระดบัขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร  

 (Service Level Agreement) จึงทำาให้ยากต่อการเฝ้าระวังให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ควรเป็น

- โครงการจัดทำาระบบการสำารองข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย เป็นโครงการเพื่อหาแนวทางในการสำารองข้อมูลแบบ

 เตม็ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถทำางานทดแทนไดท้นัทเีมือ่เกดิปญัหา ปจัจบุนัใชใ้นการสำารองขอ้มลูในระบบที่ 

 มีความสำาคัญในการบริการของมหาวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาระบบจัดการเครื่องลูกข่ายในสำานักงานอธิการบดีด้วย	 PC	 Cloning	 และระบบ	 Active

	 Directory เนื่องจากในปี 2553 สำานักงานอธิการบดีได้มีการเช่าเครื่องลูกข่ายจำานวน 130 เครื่อง และจาก

 ปญัหาการใชง้านเครือ่งลกูขา่ยของหนว่ยงานในสำานกังานอธกิารบดไีมส่ามารถใชง้านไดบ้อ่ยครัง้เนือ่งจากตดิไวรสั  

 ตดิตัง้โปรแกรมทีไ่มเ่หมาะสมซึง่อาจรบกวนการใชง้านระบบสารสนเทศได ้รวมถงึรุน่ของโปรแกรมทีอ่าจไมร่องรบั 

 กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทำาให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินงาน จึงมีความจำาเป็นต้องมีระบบ 

 และกระบวนการติดตั้งเครื่องลูกข่ายตามเครื่องต้นแบบ และระบบ Domain เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่น 

 ของระบบสารสนเทศให้ตรงกัน เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาในงานพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานอื่น	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระบบบูรณาการฐานข้อมูล	 (GIS-MIS	Database	Consolidation)	 และคลังข้อมูลจังหวัดสงขลา	 (Song

	 khla	 Data	Warehouse) เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 สำาหรับผู้บริหาร และเป็นแหล่งความรู้สำาหรับประชาชนใน 4 ฐานข้อมูลหลัก คือ ยาเสพติด การบุกรุก 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลสาธารณภัยและข้อมูลการจัดระเบียบสังคม

- ระบบจดัการเอกสารสารสนเทศเพือ่การบรหิารวทิยาลยัชมุชนนราธวิาส เปน็โครงการทีน่ำาเทคโนโลยสีารสนเทศ

 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการการบริการทางการศึกษาและงานสนับสนุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำาหรับผู้บริหาร  

 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างม ี

 ประสิทธิภาพ

-	ระบบ	SBO.net	phase	4 การทำางานใน Phase นี้ศูนย์คอมพิวเตอร์จะรับหน้าที่พัฒนาส่วน User Interface 

 และ Web Service สำาหรับบริษัท Alan King & Company จะรับหน้าที่ออกแบบ User Interface และ 

 พัฒนา Business Logic Component เพื่อส่งมาให้ทีมศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาต่อซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบ 

 และปรับแก้ 

- จัดทำาเว็บไซต์ให้กับกองกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และ

 ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเป็นที่รวบรวม พบปะ และถาม ตอบปัญหา 

 ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

- จดัทำาเวบ็ไซตส์ำานกังานเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่ง วตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็แหลง่เผยแพร่

 บทบาท ภารกิจของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง

- ปรับปรุงเว็บไซต์ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อประชาสันพันธ์ภารกิจของโครงการ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอด 

 เรื่องราวความเป็นมาของลุ่มน้ำาทะเลสาบ

- ระบบจองหอพกันกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์  เปน็ระบบซึง่เปน็ความตอ้งการของคณะแพทยฯ์ เพือ่อำานวยความ

 สะดวกให้นักศึกษาคณะแพทย์ฯ สามารถจองหอพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และอำานวยความสะดวกให้กับ 

 เจ้าหน้าที่หอพักของคณะแพทย์ฯ ในการบริหารจัดการหอพัก ระบบนี้ปรับปรุงมาจากระบบหอพักนักศึกษาที่ 

 พัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะแพทย์ฯ

- จัดทำาเว็บไซต์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ

 ของวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสำาหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย  

 และผู้สนใจทั่วไป
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ก�รบริิก�รวิช�ก�ร

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ การพัฒนาและเผย

แพร่องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ ICT ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังคมและชุมชน มีผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้

การบริการฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน อาทิ

• กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการนำาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ 

 ปฏิบัติงานและแนะนำาการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์ฯ เป็นผู้พัฒนา โดยมหาวิทยาลัยสงขลา 

 นครินทร์ให้งบประมาณสนับสนุนในการดำาเนินการ

หลักสูตรอบรมที่เปิดให้บริการ	แยกได้	3	ประเภท

ประเภทที่	1 การแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วามรูท้างดา้นโอเพนซอรส์ โดยศนูยค์อมพวิเตอรจ์ะเปน็แกนหลกัเปน็ผูน้ำาทางการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ในการนำาซอฟต์แวร์ทางด้านโอเพนซอร์สมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น  หลักสูตรโคลนนิ่ง

ครอบจักรวาล ห้องบริการอัจฉริยะ หลักสูตร Sever คนจนเพื่อพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 50 หลักสูตรระบบบันทึกการ

เข้าใช้งานเครือข่าย

ประเภทที่	2 แนะนำาการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานของหน่วยงาน

ตา่ง ๆ  สามารถใชง้านระบบไดเ้ตม็ศกัยภาพ รวมทัง้จดัพบปะแลกเปลีย่นความเหน็จากผูใ้ชง้านทกุระดบั เพือ่รบัทราบปญัหา

ความต้องการเพิ่มเติมอันจะนำาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ

ประเภทที่	3 แนะนำาการใช้งานซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป  โดยจะนำาปัญหาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับมาวิเคราะห์ว่าปัญหาส่วนใด

ทีผู่ใ้ชง้านนา่จะสามารถแกป้ญัหาเองได ้ศนูยฯ์ จะผลกัดนัโดยใหค้วามรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  เพือ่เปน็การเพิม่ศกัยภาพใหก้บับคุลากร 

เชน่ หลกัสตูรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านบน Windows และการใชง้านอนิเทอรเ์นต็ หลกัสตูรการทำาเวบ็เพจขององคก์ร

ด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูป Mambo หลักสูตรการสร้างรายงานด้วย Crystal Report

- กลุ่มผู้สนใจทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริการชุมชนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยให้บริการทั้งแบบ 

 เปิดรับสมัครท่ัวไปเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่มหน่วยงาน ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีมาใช้บริการท่ีศูนย์ฯ และแบบ In House

- กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัย มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราต่ำาเพียงช่ัวโมงละ 30 บาท ใช้ช่ือโครงการ Computer Literacy

- การบริการชุมชนแบบให้เปล่า โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ครู ใน 14  

 จังหวัดภาคใต้ ใช้งบประมาณดำาเนินการจากเงินมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินงบประมาณแผ่นดิน  

 และเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์

- จดับรรยายพเิศษรว่มกบับรษิทัชัน้นำาทางดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เพือ่เผยแพรว่ทิยากรใหม ่ๆ  ใหก้บันกัศกึษา   

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจ
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โครงการบริการจัดฝึกอบรมแบบให้เปล่า	เพื่อเป็นการบริการชุมชน

ชื่อโครงการ วันที่ กลุ่มผู้เข้าอบรม
จำานวน

คน

งบประมาณ

รายจ่าย
แหล่งเงิน

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

รุ่นที่ 19: สร้าง E-Card 

สวย ๆ ด้วย Flash

24-28 

มี.ค. 51

นักเรียน สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสงขลา เขต2 

จังหวัดสงขลา

41 32,648
เงินมูลนิธิมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

รุ่นที่ 20: สร้าง E-Card 

สวย ๆ ด้วย Flash

31 มี.ค.-4 

เม.ย. 51

นักเรียนในเขตจังหวัด

สุราษฎร์ธานี
60 68,238

เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

รุ่นท่ี 21: นำาเสนอจินตนาการ

และแนวความคิดด้วย 

Movie Maker

13-16 

ต.ค. 51

นักเรียนบุตรหลานข้าราชการ

ทหารมณฑลทหารบกที่ 42 

และกองพลพัฒนาที่ 4 ที่ไป

ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

42 23,759
เงินมูลนิธิมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน: 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมชุด 

Office สำาหรับงานสอนเชิง

บูรณาการ รุ่นที่ 1

7-10 

เม.ย. 52

ครูสังกัดโรงเรียน 7 จังหวัด

ภาคใต้ตอนล่าง
48 26,421

เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน:

การประยุกต์ใช้โปรแกรมชุด 

Office สำาหรับงานสอน

เชิงบูรณาการ รุ่นที่ 2

20-23 

เม.ย. 52

ครูสังกัดโรงเรียน 7 จังหวัด

ภาคใต้ตอนบน
46 22,171

เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

รุ่นที่ 22: การสร้าง 

Animation ด้วย Flash

27 เม.ย.- 

1 พ.ค. 52

นักเรียน สำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตรัง เขต1

จังหวัดตรัง

36 68,800

เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เว็บไซต์สวยสร้างง่ายสไตล์  

Joomla

12-15 

ต.ค. 52

นักเรียน กลุ่มโรงเรียน

ขยายโอกาส อำาเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา   

49 26,428
เงินมูลนิธิมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
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ชื่อโครงการ วันที่ กลุ่มผู้เข้าอบรม
จำานวน

คน

งบประมาณ

รายจ่าย
แหล่งเงิน

การสร้าง E-card ด้วย 

Flash 

8-12 มี.ค. 

53

นักเรียนสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเขต 1 จังหวัดยะลา
52 67,032

เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน:

ก้าวสู่ครูชำานาญการด้วยการ

พัฒนาสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

29  มี.ค. 

-1 เม.ย. 

53

ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และ 5 อำาเภอในจังหวัด

สงขลา

53 21,759
เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน:

ก้าวสู่ครูชำานาญการด้วย

การพัฒนาสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

19-22 

เม.ย. 53

ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และ 5 อำาเภอใน

จังหวัดสงขลา

53 23,034
เงินรายได้

ศูนย์คอมพิวเตอร์

โครงการ SIPA รุ่นที่ 1
9-13 ส.ค. 

53
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ 26 15,590 SIPA

โครงการ SIPA รุ่นที่ 2
16-20 

ส.ค. 53
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ 29 17,160 SIPA

โครงการจัดสัมมนา	/	บรรยายโครงการพิเศษ

ชื่อโครงการ วันที่ กลุ่มผู้เข้า หมายเหตุ

SAP SOA University 

Certification Program in 

Collaboration with PTT 

ICT:Level 1-SAP SOA 

Technology

11-12

พ.ย. 51

นักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์
จัดร่วมกับ SAP Thailand Ltd.

ARE “U” Ready 21 พ.ย. 51
นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ 

ประเทศไทย จำากัด
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ชื่อโครงการ วันที่ กลุ่มผู้เข้า หมายเหตุ

SAP SOA University 

Certification Program in 

Collaboration with PTT 

ICT:Level 2-SAP SOA BPM 

Day

8-9

ธ.ค. 51

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์
จัดร่วมกับ SAP Thailand Ltd.

สัมมนาผู้ใช้งานระบบ ALIST 

ครั้งที่ 2

12-14

มี.ค. 52

บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของหน่วย

งานที่ใช้งานระบบห้องสมุด 

ALIST และหน่วยงานอื่นที่สนใจ

จะใช้ระบบงาน ALIST

Intel Technology Update 

2009
11 มิ.ย. 52

นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดร่วมกับ บริษัท อินเทล 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

ARE “U” Ready: Get To the 

Job
22 ธ.ค. 52

นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ 

ประเทศไทย จำากัด

สัมมนาผู้ใช้งานระบบ ALIST 

ครั้งที่ 3

3-4

พ.ค. 53

บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของหน่วย

งานที่ใช้งานระบบห้องสมุด 

ALIST และหน่วยงานอื่นที่สนใจ

จะใช้ระบบงาน ALIST
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การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษา
ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2552  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำาการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ไม่แออัด และทุกห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการทั้งการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม และ 

การฝึกปฏิบัติ โดยจัดสภาพห้องปฏิบัติการทุกห้อง มีพื้นที่สำาหรับวิทยากรหรือผู้สอน ติดตั้ง LCD Projector พร้อมจอฉาย  

และชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงไว้ประจำาทุกห้อง เพื่อให้พร้อมใช้สำาหรับการเรียนการสอน

ซึ่งระหว่างการปิดบริการห้องปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุงนั้น  ศูนย์ฯ ยังคงให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในรูปแบบ

การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาในอัตรา 30 บาท/วัน และให้บริการต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดให้บริการห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์
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โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์
ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายให้จัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสำาหรับนักศึกษาใหม่ที่กำาลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่  และมอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำาเนินการจัดสอบ และจัดทำาข้อสอบ หลักสูตร Basic ICT  

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำานวน 1,450 คน เข้าทดสอบเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารเรียน

รวมคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์ฯ ใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวนชุดข้อสอบที่ใช้มีทั้งสิ้น 4 ชุด ทำาในกระดาษ

และตรวจคำาตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำาตอบ แล้วนำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลการสอบ

เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาที่เข้าทดสอบจำานวนมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้

บริการ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรแรงงานและวัสดุ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาระบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Basic 

ICT ด้วยโปรแกรม Moodle ขึ้นในปีงบประมาณ 2551 โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม มีทบทวนปรับปรุง และทำาข้อสอบแบบ 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีการตรวจ วิเคราะห์และสรุปผลการสอบ จัดทดสอบวัดความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2551 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2551 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีจำานวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 4,018 คน

และจากนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี 

การจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษานั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีแนวคิดว่า เพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรม หรือ

นักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนั้น มีความรู้ในระดับที่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน จึงได้เริ่มทดสอบวัด

ทักษะการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมา

จากเดมินัน้ ศนูยค์อมพวิเตอรใ์ชข้อ้สอบปฏบิตัแิบบกระดาษ และวทิยากรทีอ่บรมโปรแกรมนัน้ ๆ  เปน็ผูต้รวจขอ้สอบ 

ภายหลังนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มาใช้บริการทดสอบมีปริมาณมากขึ้น เพื่อให้การตรวจข้อสอบเสร็จทันเวลา  

และการคิดคะแนนมีความคงที่ น่าเชื่อถือ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาระบบทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด 

Microsoft Office แบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office 

แบบออนไลน์ PSU-CoP Test มีระยะเวลาในการดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2553 ได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้งบประมาณในการดำาเนินการ 496,636 บาท

ปัจจุบันใช้ข้อสอบออนไลน์ PSU-CoP Test ในการสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก

วิทยาเขต เริ่มใช้ครั้งแรกกับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และใช้ในการทดสอบวัดความรู้กับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่สนใจ 

นับตั้งแต่เริ่มพัฒนาจนถึงปัจจุบัน มีผู้มาใช้บริการ PSU-CoP Test จำานวน 7,521 คน
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ลักษณะของโปรแกรม
ระบบทดสอบทกัษะการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์บบออนไลนน์ี ้จะเปน็ลกัษณะของการใหค้ะแนนตามการคลกิ

เลือกคำาสั่ง การทำางานจากเมาส์และคีย์บอร์ดของผู้ใช้ โดยจะมีโจทย์คำาสั่งแสดงไว้ในโปรแกรม  

• ในแต่ละวิชา (Word, PowerPoint, Excel) ที่ต้องการทดสอบจะมีคลังข้อสอบจำานวน 100 ข้อ  

• การสอบแต่ละครั้งมีการเลือกข้อสอบขึ้นมาโดยการสุ่ม  จะสุ่มตามสัดส่วนของแต่ละบทตามเนื้อหาของหลักสูตร   

 ซึ่งในแต่ละบทจะมีการแบ่งสัดส่วนของข้อยากข้อง่ายไว้ด้วย

• ผลการสอบจะถูก Print อัตโนมัติหลังจากสอบเสร็จ

• สามารถเรียกดูข้อมูลการสอบของนักศึกษาย้อนหลังได้

• ผู้สมัครสอบสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้

ง�นวิจัยและพัฒน�

 งานวิจัยและพัฒนา จัดทำาขึ้นโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุ่มงานนี้มีภารกิจหลัก คือ สกัดความรู้ด้านไอทีที่

จำาเป็นและเหมาะสมกับวิชาชีพของนักไอทีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำาออกมาเผยแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่

บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยกัน รวมทั้งเผยแพร่แบ่งปันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และกิจกรรม

อื่น ๆ ที่จัดนอกมหาวิทยาลัย

 กลุม่งานวจิยัและพฒันาเนน้คณุภาพของงาน โดยคดัเลอืกเฉพาะผูท้ีส่มคัรใจรว่มงานเทา่นัน้ ทำาใหป้จัจบุนักลุม่งาน

ยังคงมีบุคลากรเพียงคนเดียว กลุ่มงานฯ เน้นการประยุกต์โอเพนซอร์สเป็นแนวทาง เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิจัยต่อยอด  

และลดปัญหาความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ด้วย
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ผลงาน

• มีคลังความรู้บนเว็บไซต์แบบวิกิ นำาเสนอผลงานและความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์ บริการ 

 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์  http://opensource.psu.ac.th  และแฟ้มข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

 “ftp://ftp.psu.ac.th”

• มเีวบ็ไซตก์ระดานถามตอบสาธารณะ บรกิารตลอดเวลา 24 ชัว่โมง อยูท่ีเ่วบ็ไซต ์ http://rd.cc.psu.ac.th หวัขอ้  

 กระดานความรู้

• มีบทความบนคลังความรู้บนเว็บไซต์ http://opensource.psu.ac.th จำานวนมากกว่า 80 เรื่อง

• มีสิ่งประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะจำานวน 2 ชิ้นคือ “ระบบห้องบริการ 

 คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ” และ “ระบบยืนยันตัวตนการเข้างานใช้เครือข่าย” รายละเอียดตามเว็บไซต์ 

 http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server

• เป็นแกนนำาจัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำานวน 16  ครั้ง   

 และเป็นวิทยากรเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แก่สาธารณะ จำานวน 4 ครั้ง ข้อมูลตามเว็บไซต์ 

 “http://opensource.cc.psu.ac.th/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมโอเพนซอร์สฯ”

• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน PSU Open Server เป็นระบบงานที่ออกแบบเพื่อใช้งานภายใน 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันความรู้ต่อสาธารณะตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร ์

 จำานวน 3 รุ่น คือ

- PSU Open Server สูตรที่ 1 สำาหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์

- PSU Open Server สูตรที่ 2 สำาหรับระบบยืนยันตัวตนก่อนใช้อินเทอร์เน็ต

- PSU Open Server สูตรที่ 3 สำาหรับกู้ภัยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเครื่อง PC

ข้อมูลตามเว็บไซต์  “http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server”



กิจกรรมในรอบปี 2551 - 2553 
ศูนย์คอมพิวเตอร์

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
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กิจกรรมแจก PSU Passport ให้กับนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2551 เพื่อนำารหัสผ่านเข้า ไปใช้ ในระบบ 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2551 

เสนอผลงาน และจัด Workshop เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

- “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST” นำาโดย ทีมผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ คือ คุณชำานาญ  อินทสโร, คุณวรพจน์  คง

อรุณ, คุณชานนท์  กิตติพุฒิพงศ์ และทีมงานบริการลูกค้าและระบบสารสนเทศ คือ คุณสุปราณี  เย้าดุสิต, คุณวิไลลักษณ์   ผอม

ภักดี   

- WORKSHOP “โคลนนิง่ครอบจกัรวาล หอ้งบรกิารอจัฉรยิะ แมมโบเวบ็ไซตส์ำาเรจ็รปู ”นำาโดยคณุวภิทัร ศรตุพิรหม  วศิวกรชำานาญ

การ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประธานชมรม Opensource and Freeware และทีมงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- WORKSHOP “การจัดการเรื่อง log server และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550” 

บรรยายโดย คุณพงศพัฒน์ หังสพฤกษ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม “WUNCA” ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังการบรรยาย 5ส หัวข้อเรื่อง “ก้าวอย่างไร

จึงจะถึง 5S Award” บรรยายโดยคุณอัมพา  

อาภรณ์ทิพย์และคุณอุษณีย์  ธรรมสุวรรณ 

จากคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 

ณ ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานโปรแกรมเทคโนโลยี 

อินเทอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภูเก็ต เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยี ระบบ VoIP (Voice Over 

Internet Protocol)  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
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กิจกรรม  “WUNCA” ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

- “การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์” นำาโดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล  ผู้อำานวย

การศนูยค์อมพวิเตอร ์และทมีผูพ้ฒันาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

ALIST คือ คุณชำานาญ  อินทสโร  คุณวรพจน์  คงอรุณ  

คณุชานนท ์ กติตพิฒุพิงศ ์และทมีงานบรกิารและพฒันาระบบ

สารสนเทศ คือ คุณวิไลลักษณ์  ผอมภักดี   

- “ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส” 

นำาโดย คุณวิภัทร  ศรุติพรหม วิศวกรชำานาญการ ศูนย์

คอมพิวเตอร์ ประธานชมรม Opensource and Freeware 

และทีมงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมเพื่อสังคม : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 19

เมื่อเดือนมีนาคม 2551 โดยจัดให้กับโรงเรียนเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จำานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1  

โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 

4 และโรงเรียนเทศบาล 5 มีกิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรการสร้าง Animation ด้วย Flash เพื่อทำา E - card 

กิจกรรมทัศนศึกษาที่ บริษัท หาดทิพย์ จำากัด (มหาชน) เพื่อให้

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และเห็นวิธีการทำาน้ำาอัดลม การทำางานจริงใน

โรงงาน และกิจกรรมฝึกระเบียบ และความอดทน ท่ีค่ายรัตนพล 

จ.สงขลา

   

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมสรงน้ำาพระ รดน้ำา

ดำาหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลวันสงกรานต์
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ฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในหัวข้อเรื่อง “สิ่งเป็น

พิษเป็นโทษต่อสุขภาพ ไม่คาดคิดแต่ต้องรู้” บรรยาย

โดย นพ.วีรพัฒน์  เงาธรรมทรรศน์ จากงานการ

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ห้อง 

102 ศูนย์คอมพิวเตอร์  ม.อ. 

กิจกรรมเพื่อสังคม : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 20

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ได้รับความร่วมมือกับทีม

งาน ม.อ. สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการคอมฯ 

เพื่อน้องรุ่นที่ 20 ที่ ม.อ. สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 

31 มีนาคม - 4 เมษายน 2551 มีกิจกรรมฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้าง Animation ด้วย 

Flash เพื่อทำา E - card กิจกรรมทัศนศึกษาที่ บริษัท 

กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียน

รู้และเห็นวิธีการทำาน้ำานมถั่วเหลือง (ไวตามิ้ลค์) และเยี่ยม

ชมดคูวามสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ย ทีถ่้ำาขมิน้ อ.นา

สาร จ.สุราษฎร์ธานี  

กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์สัญจร 

วันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรม

สญัจร ตอ้นรบันกัศกึษาใหมโ่ดยไปเปดิบรกิาร Help Desk ที่ใตต้กึ

กิจกรรมนักศึกษา ม.อ. เพื่อแนะนำาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริการตั้งค่าการใช้งาน 

PSU WiFi แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแนะนำา

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ 
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เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. บริการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์

2. แนะนำาโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำาวัน

3. แนะนำาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : ALIST

4. แนะนำาสื่อการเรียน CAI ชุด Microsoft 

 Office ราคาพิเศษในงาน

1

3

2

4

กิจกรรมทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2551 เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำาเนินการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 1 เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา

ในด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำามาสู่แนวทางในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน

ด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ โดยการทดสอบผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งหลักสูตรที่นักศึกษาใช้ในการทดสอบเป็นความรู้พื้นฐาน

ทางด้านวินโดวส์ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมชุด Microsoft  office

ต้อนรับตัวแทนจาก

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำากัด

เยี่ยมชมดูงานด้านการจัดการดูแลเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา เยี่ยมชมดู

งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูงานระบบเครือข่ายและ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ดูงานระบบเครือข่าย

ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง 

เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เยี่ยมชมดูงานที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  แห่งที่  2 

เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เยี่ยมชมศึกษาดู

งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  และโรงพยาบาล

หาดใหญ่  เยี่ยมชมดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ 

(ALIST)  ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ไปติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

: ALIST ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรมเพื่อสังคม : คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่  21

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 21 หลักสูตร การนำาเสนอ

จินตนาการและแนวความคิดด้วยคอมพิวเตอร์ โดยน้อง ๆ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ บุตรของข้าราชการทหารที่ปฏิบัติ

ราชการ ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน 46 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ให้กับบุคลากร ในหัวข้อ “การสร้างพลังใจในการทำางานโดยทุก

คนมีส่วนร่วม” ณ เทวันดารา  รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี  ดร.กัณฑิมา  ศรีวิลัย จากสถาบัน

พัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

เผยแพร่ความรู้การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์

ที่ ไม่มีลิขสิทธิ์ และเสริมสร้างความเข้าใจใน

บริการ และความร่วมมือในการแก้ปัญหาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างกลุ่มผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม “WUNCA” ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย






