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โครงสร้างการบริหาร
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... ข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ ...

นโยบายคุณภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบ

สนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์ 
“เป็นผู้น�าการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศภายในปี 2559” 

พันธกิจ 
“แสวงหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

  เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 

เป้าหมาย
เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองการให้บริการด้านไอทีตามมาตรฐาน ISO20000-1:2011 

ภายในปี 2559 

พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ (เป็นสากล/

เปิดสู่นานาชาติ เป็นที่พึ่งของชุมชน มีระบบนิเวศน์อุดมศึกษาท่ียั่งยืน) เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่

ชุมชน (เป็นที่พึ่งของชุมชน ) การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ (มีระบบ

นิเวศน์อุดมศึกษาที่ยั่งยืน)

ภารกิจ (Mission)
* ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

* ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารของมหาวิทยาลัย

* เป็นผู้น�าในการวางแผน ปฏิบัติ และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้

* ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ เขียนโปรแกรม ให้เช่าอุปกรณ์ และให้บริการฝึกอบรมเกี่ยว

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ชุมชนภาคใต้

ด้านวิชาการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จ�านวนมากไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และ

ข้าราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้า ใช้บริการคอมพิวเตอร์และ

ใช้บริการ Internet ได้ทั้งที่ห้องปฎิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน
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ด้านการบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (information 

infrastructure) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงระบบฐานข้อมูลและระบบ Intranet เพื่อ สนับสนุนการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย

ด้านเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแกนน�า ในการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรใช้งาน โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open-

source software) และฟรีแวร์ (Freeware) ให้มากขึ้น โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน 

โอเพ่นซอร์ส ซอฟต์แวร์ให้ความรู้แก่ นักศึกษา ผู้สนใจ และจัดตั้ง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ

งานที่ใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ เพื่อประยุกต์ใช้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้เป็นแนวทางในการใช้งานให้

แก่หน่วยงานอื่น ๆ

The Computer Center Core Value 
เพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบโดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม และได้ก�าหนดความหมายไว้ ดังนี้

W = wisdom ปัญญา คือมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

I = Integrity มีจริยธรรมและคุณธรรม ลงมือท�าในสิ่งควรท�าและมีจิตส�านึกด้วยตนเอง

S = Service mind มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ

H = Happy ท�างานอย่างมีความสุข

Healthy สุขกายสบายใจ

Harmony ความพร้อมเพรียงสามัคคี 

“ ความหมายโดยรวม คือ การท�างานเป็นทีมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ “ (WISH3)

Click.....
www.cc.psu.ac.th
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.. ผลการด�าเนินงาน ปี 2556 – 2557 ...

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการที่ปิดโครงการในปีงบประมาณ 2556 จ�านวนทั้งสิ้น  93 โครงการ โดยสรุปเป็นโครงการใหญ่ๆตาม

ภารกิจของกลุ่มงานได้ดังนี้

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน   โครงการย่อยจ�านวน    70 โครงการ

โครงการปรับปรุง ระบบ Mail    โครงการย่อยจ�านวน      4  โครงการ

โครงการปรับปรุงการให้บริการ Web Hosting  โครงการย่อยจ�านวน   6 โครงการ

โครงการปรับปรุงการให้บริการ Server  โครงการย่อยจ�านวน   7 โครงการ 

โครงการศูนย์กริด     โครงการย่อยจ�านวน   6 โครงการ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน 
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน ทั้งที่เป็นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและระบบสนับสนุนอื่นๆ ซึ่ง

สามารถสรุปเป็นโครงการหลักๆ ได้ดังนี้

ปรับปรุงการให้บริการระบบจัดการบัญชีผู้ใช้  PSU Passport
พัฒนาต้นแบบ PSU Passport เพื่อกระจายการให้บริการไปสู่วิทยาเขต ซ่ึงแต่ละบริการจะต่อเข้ากับ Domain 

Controller ที่มีอยู่ประจ�าวิทยาเขต เพื่อให้วิทยาเขตสามารถใช้งานได้แม้เครือข่ายระหว่างวิทยาเขตมีปัญหา

ปรับปรุงการเข้าถึงระบบ PSU Passport ให้สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยลดข้อ

จ�ากัดในการเข้าถึงบริการให้มากที่สุดและทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมีการปรับปรุงข้อก�าหนดในการให้

บริการ และช่องทางในการให้บริการให้มีความสะดวก ยืดหยุ่น มีความปลอดภัย และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนา Source Code กลางที่เป็นแบบเข้ารหัสทั้งหมด ส�าหรับให้ Application เชื่อมต่อกับ PSU Passport 

รวมถึงวิธีการตั้งค่า CMS เพื่อให้สามารถใช้ได้กับทุก Application และปิดการให้บริการ LDAP และ Web Service 

ท่ีเป็น HTTP เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ

  • จัดท�าระบบลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์และแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบยืนยันตัวตน PSU Passport  

เพื่อควบคุมเครื่องที่เข้าเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน PSU Passport 

  • จัดท�าระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ PSU Authentication โดยระบบจะตรวจสอบการใช้งาน Ap-

plication ต่างๆว่ามีการใช้งานที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น มีการใช้ Account เดียวมาจากหลายสถานที่ในเวลาเดียวกัน  

เป็นต้น  โดยการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ และ มีรายงานให้ผู้ดูแลระบบทราบผ่านทาง Web Site และ E-Mail ท�าให้

สามารถป้องกันเหตุที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อน

  • ปรับปรุงระบบสร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติส�าหรับ Microsoft Office365  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน

ระบบให้บริการ e-mail นักศึกษาจาก Live@edu  มาเป็น Office365 ท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวสร้างบัญชีผู้

ใช้อัตโนมัติเพื่อใช้กับ Office365  โดยใช้  Directory Synchronization Tool เพื่อเชื่อมต่อกับ Cloud Directory 

Service 
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พัฒนาระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นการประชุมระหว่างรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ผช.อธิการบดี ฝ่ายแผนฯ  ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผอ.กองแผนงาน 

ผอ.กองคลัง  ผอ.กองทะเบียนฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือ เรื่องระบบการจัดเก็บและจัดสรรเงินค่า

ธรรมเนียมการศึกษานั้น  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ได้ก�าหนดนโยบายเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ก่อนการลงทะเบียน เพื่อแก้ไขหนี้ค้างช�าระในระบบ โดยนักศึกษาจะต้องช�าระเงินก่อนจึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียน

ได้ และมอบหมายให้ ผช.อธิการบดี ฝ่ายแผนฯ เป็นประธานคณะท�างานปรับปรุงระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาของ นักศึกษาและ การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่คณะ/หน่วยงาน  และมอบหมาย หัวหน้ากลุ่ม

งานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นเลขานุการคณะท�างาน

จากนโยบายที่กล่าวข้างต้นมีผลกระทบกับระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด�าเนิน

พัฒนาไปแล้วบางส่วน ท�าให้ต้องมีการปรับแก้ และมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนไป โดยเริ่ม

มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อให้ทันกับการใช้งานในภาคการศึกษา 1/2556  โดย

มีผลการด�าเนินดังนี้

พัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งมี 2 ช่องทางคือ  Bill Payment  และ Direct Payment 

ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนนักศึกษาให้ตรวจสอบเงื่อนไขในการลงทะเบียนว่าเป็นนักศึกษาทุน เงินกู้ ผ่อน

ผันหรือช�าระเงินเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ซึ่งหากผ่านเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นักศึกษาก็จะสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ 

โดยกรณี ทุน และ เงินกู้มีเงื่อนไขดังนี้

• นักศึกษาที่ได้รับทุน เงินกู้ ต้องได้รับเต็มจ�านวนเท่านั้นจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้

• นักศึกษาที่ได้รับทุน ไม่เต็มจ�านวน ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเต็มจ�านวนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน

เรียนได้

• นักศึกษาที่ได้รับเงินกู้ไม่เต็มจ�านวน นักศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือก่อนจึง

สามารถลงทะเบียนเรียนได้

• พัฒนาโปแกรมส�าหรับบันทึกการช�าระเงินจากไฟล์ของธนาคารกรณี Bill Payment (Reconcile Bill 

Payment)

• พัฒนาระบบส�าหรับบันทึกข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น บันทึกเลขที่

บัญชีของธนาคาร  ข้อมูลทุน เงินกู้ ผ่อนผัน เพื่อให้นักศึกษาทุน เงินกู้ ผ่อนผัน สามารถลงทะเบียนเรียนได้   เป็นต้น 

• พัฒนาระบบในส่วนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแหล่ง ทุน เงินกู้ 

• พัฒนาระบบในส่วนกระบวนการคืนเงิน

• พัฒนาระบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เช่น  เลขที่ธนาคารปัจจุบันของนักศึกษาส�าหรับการช�าระเงินค่าธรรมเนียมฯ  รายละเอียดการช�าระเงินและผลการ

ช�าระเงิน  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เงินกู้ ผ่อนผัน  เป็นต้น

• พัฒนาระบบออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเว็บ 

• พัฒนาระบบส�าหรับการรับรองการออกใบเสร็จตัวจริงโดยเจ้าหน้าท่ี  การพิมพ์ใบรับรองการลงทะเบียน

• พัฒนาเรื่องสิทธิการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่



8 9รายงานประจ�าปี 2556-2557

• พัฒนาระบบส�าหรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลการได้ทุน 

ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน ข้อมูลผ่อนผัน ข้อมูลการช�าระเงิน โดยจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลในแต่ละเทอม แต่ละปี นักศึกษา

สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ช�าระเข้ามาได้ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับรองการลงทะเบียนได้

• พัฒนาระบบส�าหรับเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหมือนนักศึกษาได้ ต่าง

กันที่ไม่สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับ Direct Pay แทนนักศึกษาได้  

• พัฒนารายงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อดูจ�านวนเงินส�าหรับการจัดสรร โดยมีเง่ือนไขว่าเจ้าหน้าท่ีของคณะ

ไหน ก็สามารถดูข้อมูลเฉพาะของคณะนั้น

• พัฒนารายงานต่างๆ เช่นการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  การคืนเงิน การรับเงินจากแหล่งทุน        

เงินกู้  เป็นต้น

พัฒนาระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดับศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 

TQF:HEd) เป็นเครื่องมือในการน�าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตาม ที่ก�าหนดใน 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ ปฏิบัติ

ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีแบบฟอร์มที่ต้องจัดท�าทั้งหมด 7 แบบฟอร์มคือ

• มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

• มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร 

• มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา

• มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

• มคอ.5 การรายงานผลการด�าเนินการของรายวิชา

• มคอ.6 การรายงานผลการด�าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

• มคอ.7 การรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร

ผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 : ได้พัฒนาเสร็จและประกาศใช้งานไปแล้วในส่วนของมคอ.3 

และอยู่ในระหว่างการพัฒนา มคอ.5

ส�าหรับ มคอ.1 และ มคอ. 2 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท�าโปรแกรมเพื่อให้มหาวิทยาลัย

ป้อนเข้าระบบไว้แล้ว

พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(Competency Online) ตามความต้องการใหม่

หลังจากได้มีการพัฒนาและใช้งานระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ Competency Online ในรอบ 1/2555 2/2555 และ 1/2556 ไปแล้วนั้น พบว่าคณะ/หน่วยงานต่างๆ 

มีกระบวนการและรายละเอียดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น จ�านวนคณะกรรมการการ

ประเมิน วิธีการประเมินจากกรรมการ หรือแม้กระทั่งสิทธิ์เพิ่มเติมของการเจ้าหน้าที่แต่ละคณะ/หน่วยงานในการ
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มองเห็นผลการประเมินของบุคลากรหรือจัดการข้อมูลใบประเมินภายในคณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาความ

ต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนการประกาศผลการประเมินสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนคณะกรรมการ  การเปลี่ยน

หัวข้อหรือคะแนนสมรรถนะหลังจากผู้ถูกประเมินยอมรับไปแล้ว  ซึ่งปัจจุบันจะแก้ไขโดยทีมพัฒนาเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากการเจ้าหน้าที่กลาง (สนอ.) ท�าให้เกิดความล่าช้า หลายขั้นตอนกว่าจะได้รับการแก้ไข

ระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พัฒนาใหม่นี้ แบ่งสิทธิ์การ

ใช้งานตามบทบาทผู้ใช้ดังนี้

• บทบาทผู้บริหาร

• บาบาทผู้รับการประเมิน

• บทบาทเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

• บทบาทเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน และระดับภาควิชา

• บทบาทหัวหน้างาน

• บทบาทกรรมการ/ประธานกรรมการการประเมิน

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 : 

พัฒนาเสร็จและเปิดให้ใช้งานได้ในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรรอบ 2/2556

ปรับปรุงระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(TOR Online
หลังจากที่ได้อบรมการใช้งานให้กับทุกวิทยาเขต รวมถึงจัดท�า Work shop ในการกรอกข้อมูล TOR Online 

ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ไปแล้วนั้นพบว่ายังมีข้อผิดพลาด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าอบรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อระบบ ผู้พัฒนาจึงได้น�าข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบดังนี้

• ปรับแก้ไขหน้าจอการบันทึก/แก้ไขใบประเมิน

• ปรับแก้หน้าจอการท�างานของหัวหน้า  คณะกรรมการ  ผู้ดูแลระบบ เช่น การแสดงรายชื่อกรรมการ

ท้ังหมด และกรรมการที่ยังไม่ได้บันทึกคะแนน 

• ปรับแก้รายงานและข้อมูลที่แสดงบนรายงาน

• ปรับแก้การบันทึก Log File

• ปรับแก้ การตรวจสอบ และแก้ไขเรื่องการ Login , การจัดเก็บ Profile และการเช็คสิทธิ์ของ User 

พัฒนาระบบใบรายงานตัว Online บุคลากรใหม่ 
ระบบใบรายงานตัวออนไลน์ เป็นระบบที่ต่อเนื่องจากระบบสมัครงานออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลผู้

สอบผ่านเพื่อรอโอนย้ายเข้าสู่ระบบบุคลากรในเฟสใบรายงานตัว

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 ด�าเนินการในส่วนวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์และ ออกแบบ

ระบบเสร็จเรียบร้อย อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบซึ่งก�าหนดเสร็จในเดือนตุลาคม 2556  หลังจากนั้นจะน�าเสนอ

คณะท�างาน และผู้บริหารต่อไป
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ปรับปรุงแก้ไขระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบสมัครงานออนไลน์  เป็นระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์จะสมัครเข้าท�างานในคณะ/หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนที่จะน�าไปบันทึกและออกใบรายงานในระบบ MIS-DSS และเป็นแหล่งข้อมูล

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการส�าหรับคณะ/หน่วยงานเพื่อติดต่อไปปฏิบัติ 

ระบบสมัครงานออนไลน์พัฒนาเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555  น�าเสนอระบบต่อคณะท�างานในเดือน มกราคม 

2556 และน�าเสนอระบบต่อ ผู้บริหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และน�าผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่างๆ

มาปรับปรุงให้มีขั้นตอนการด�าเนินงานที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และลดการท�างานที่ซับซ้อน 

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 : ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของกองการเจ้าหน้าที่และผู้

บริหาร ติดตั้งและใช้งานจริง

พัฒนาระบบลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน (กรณีมีเลขค�าสั่ง)
เดิมเมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (กรณีมีเลขค�าสั่ง) คณะ/หน่วยจะส่งค�าสั่งมายังการ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (สนอ.) บันทึกลงระบบ MIS-DSS หากคณะ/หน่วยงานใดไม่ส่งข้อมูลมาก็จะท�าให้ประวัติการ

ท�างานบุคลากรไม่สมบูรณ์ คณะ/หน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยไม่ทราบรายละเอียดประวัติการลาศึกษา/ฝึกอบรม/

ดูงาน (กรณีมีเลขที่ค�าสั่ง) ของบุคลากรแต่ละท่าน ส่งผลถึงการวางแผนการพัฒนางานบุคคลคลาดเคลื่อน การเล่ือน

ขั้นเงินเดือนตลอดจนเจ้าของประวัติไม่สามารถน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาผลงานได้

ระบบลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีขอบเขตที่ครอบคลุมในเรื่องการไปศึกษา  ,ฝึกอบรม ,ปฏิบัติ

การวิจัย และดูงาน, การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ, การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

และการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ แต่ไม่รวมเร่ืองการไปปฏิบัติราชการ โดย

เปิดสิทธิ์ให้คณะสามารถป้อนข้อมูลลงในระบบ และสั่งพิมพ์เอกสาร คือ บันทึกข้อความจากระบบ เพื่อน�าไปเสนอ

ต่อผู้บริหารให้ท�าการอนุมัติได้ ซึ่งจะช่วยให้การท�างานมีความสะดวกมากขึ้น และมีข้อมูลการลาฯอยู่ในฐานข้อมูล

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ระบบลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ก�าหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทดังนี้

• ผู้ลา

• การเจ้าหน้าที่คณะ

• การเจ้าหน้าที่วิทยาเขต 

• ผู้บังคับบัญชา 

• การเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556  :  พัฒนาเสร็จแล้วในเดือนกันยายน 2556 รอน�าเสนอระบบ และ

อาจต้องมีการปรับแก้อีกครั้งก่อนใช้งานจริง

ปรับแก้ระบบ Load Unit ตามความต้องการใหม่
ปรับแก้ระบบ Load Unit ตามเอกสารมอ. 032/1151 เร่ือง “การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับหมายเลข

ค�าขอแล้ว “ จากกองแผนงาน ซึ่งระบความต้องการให้ปรับเปล่ียนโปรแกรมการยืนขอภาระงาน (LU) ให้ทันกับการก

รอกข้อมูลในรอบ 1/2556 โดยมีรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขดังนี้
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1. เพิ่มหัวข้อ 2.3 “งานวิจัยและผลงานวิชาการที่อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นขอ” (เดิมมีแค่ 2.1 และ 2.2) มี

หัวข้อย่อย 2.3.1 “งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการขอรับทุนวิจัย” (ซึ่งย้ายมาจาก 2.1.4) ได้รับ LU 0.5 /โครงการ  และ 

2.3.2 “การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับหมายเลขค�าขอแล้ว” ได้รับ LU 0.5/เลขที่ค�าขอ 

2.  เปลี่ยนหัวข้อ 1.4.1. จาก ที่ปรึกษาโครงงาน เป็น ที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร

พัฒนาระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนพนักงาน
ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นระบบท่ีใช้ส�าหรับบันทึกข้อมูลการ

เบิก – จ่าย สวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนตามสิทธิ 4 อย่างด้วยกันคือ ค่ารักษาพยาบาล 

(ไม่เกิน 10,000 บาททั้งปี) ฉุกเฉิน (ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท) ไม่ฉุกเฉิน/ผู้ป่วยนอก (ไม่เกินคร้ังละ 800 หรือไม่เกิน 

20 ครั้ง) ค่าเล่าเรียนบุตร (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง) โดยมีการก�าหนดสิทธิ์ในการใช้งานตามบทบาทดังนี้

• ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกกองทุน 

• เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/หน่วยงาน 

• เจ้าหน้าที่กองคลัง 

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556  :  พัฒนาระบบ ติดตั้งและใช้งานแล้ว

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาขึ้นตามความต้องการของศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของศูนย์กีฬา และสามารถน�าข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์/สรุป

เป็นรายงานต่างๆได้

ระบบบริหารจัดการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีขอบเขตของระบบดังนี้

• ท�าบัตรสมาชิก

• การใช้บริการในประเภทกีฬาต่างๆ

• การจ่ายเงินค่าบริการในการใช้สนามกีฬา และสระว่ายน�้า

• รายงานต่างๆ เช่น

• จ�านวนสมาชิก

• จ�านวนการใช้บริการ และจ�านวนเงิน

• สรุปจ�านวนเงินค่าบริการในแต่ละวัน

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 พัฒนาระบบ ติดตั้งและใช้งานแล้ว

พัฒนาระบบลงเวลาการปฏิบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
หลังจากที่มีการใช้งานระบบการลงเวลามาได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่ามีปัญหาในการใช้งานต่างๆ ท�าให้มีการใช้งาน

ท่ีไม่สะดวก และไม่ครบถ้วน  เพื่อให้ระบบมีการท�างานที่ดีขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามปัญหา และความ

ต้องการ และให้สามารถน�าไปใช้งานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดังนี้

• ออกแบบระบบใหม่โดยอ้างอิงโครงสร้างปัจจุบันเป็นหลัก โดยเฉพาะการสแกนลายนิ้วมือ ใช้ Library 

ใหม่ ที่ไม่ต้องใส่ชุด Key และใช้ Account จาก PSU PASSPORT แทนที่ต้องสร้าง account เอง
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• ในส่วนของ Web สามารถเลือกหน่วยงาน/กอง/ภาควิชาได้ ในรายงานต่าง ๆ

• บันทึกข้อมูลการไปราชการ เพื่อให้สามารถสรุปรายงาน ในกรณีที่ไม่ได้ลงเวลา 

• ส่ง E-Mail แจ้งให้ทราบ และแสดงข้อมูลการลงเวลาในรอบเดือนนั้นด้านขวามือ หลังจากท่ีลงเวลา

เรียบร้อยแล้ว

• แสดงหน้าจอให้ขนาดของตัวอักษรของชื่อ-นามสกุลใหญ่ขึ้น และแสดงวินาทีเพิ่มขึ้น

• แสดงรายช่ือหลังจากท่ีมีการบันทึกข้อมูลลงในฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันว่าบันทึกข้อมูลลงในฐาน

เรียบร้อยแล้ว

• แสดงข่าวสารในหน้าจอด้านขวามือ

• สามารถลงเวลาแบบกะได้หลาย ๆ รูปแบบ

• ให้มีเสียงตามชื่อของผู้ลงเวลา

• สามารถลงเวลาแบบ OFFLINE ได้ ในกรณีที่ระบบเครือข่ายมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

• สร้างไฟล์ PDF ของรายงานผู้ที่ลงเวลาและไม่ได้ลงเวลาในแต่ละวัน

• สร้างรายงานสรุปและใบเซ็นชื่อในแต่ละรอบเดือนในการลงเวลา มาสาย ลาหยุด และไปราชการ ใน

กรณีที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ให้แสดงเครื่องหมาย ? (ส-มาสาย,ป-ลาป่วย,ก-ลากิจ,พ-ลาพักผ่อน,ร-ไปราชการ, / - ปกติ,? 

– ไม่มีข้อมูล)

• แยกข้อมูลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออกจากโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับหน่วยงานอื่น ๆ 

• ติดตั้งระบบ และจัดท�าคู่มือการใช้งาน

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 : พัฒนาเสร็จ ติดตั้งและใช้งานจริง

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Doc)ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ปัจจุบันการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น IPAD / IPHONE / ANDROID / SYM-

BIAN เข้ามีบทบาทมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความประทับใจในการน�าเสนอ การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก ง่าย 

ทุกที่ ทุกเวลา ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Doc) เป็นหนึ่งในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่

พัฒนาบน Web Application และมีผู้ใช้เป็นจ�านวนมาก การ พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Doc)ให้รองรับ

การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ในการใบ้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จาก

ทุกที่ ทุกเวลา โดยพัฒนาในส่วนการแสดงข้อมูลให้รองรับกับหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกขนาด

ปรับแก้ระบบตามความต้องการของผู้ใช้

หลังจากมีการเปิดใช้งานจริงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 2 ไปแล้วนั้น พบว่าการท�างานของระบบยังตอบ

สนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ไม่หมด โดยสะท้อนจากผลการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเก็บแบบสอบถาม

ระบบ E-Doc จากผู้ใช้ที่แจ้งเข้ามาโดยตรง หรือแม้แต่การค้นพบวิธีที่ดีกว่าเดิมในบางกระบวนการจากทีมงานพัฒนา

เอง เช่น ตัวเลือกส�าหรับการค้นหาเอกสาร การเลือกหน่วยงานเพื่อสั่งการมากกว่า 1 หน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการท�างานบางส่วน จากการทดสอบระบบโดย Support และการรับแจ้งจากผู้ใช้ 

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ท�างานถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบ

ดังนี้
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• การแจ้งเตือน : เมื่อมีเอกสารสั่งการแล้วหรือเมื่อมีเอกสารส่งคืนกลับมาให้มีการแจ้งเตือน

• เอกสารยังไม่ลงรับ : เพิ่มปุ่ม “ลงรับและส้ินสุด” ในหน้าเอกสารยังไม่ลงรับ,เปล่ียนสี Link รายการ

เอกสารที่ลงรับจากปุ่ม “ลงรับ” แล้ว และ จากปุ่ม “ส่งคืน” แล้ว

• เส้นทางเอกสาร : แสดงข้อความค�าเสนอสั่งการและค�าสั่งการตามรูปแบบที่พิมพ์, เลือกดูเส้นทางแยก

ตามคณะได้

• ด�าเนินการเอกสาร : ปรับแก้รูปแบบการสั่งการคนต่อไป ส่งหน่วยงาน บุคลากร เมื่อกดบันทึก และยัง

ไม่เลือกต่อ จะเป็นการสั่งการเอกสารแล้ว

• เข้าใช้งาน : ผู้ที่มีสังกัดเดียวไม่ต้องขึ้นหน้าให้เลือกบทบาทหน่วยงาน,ผู้ส่ังการไม่ต้องเลือกหน่วยงานย่อย

• น�าเข้าเอกสาร : รองรับช่ือเรื่องท่ีมีความยาวได้มากขึ้น, เพิ่มขนาดฟิลด์ของเลขที่หนังสือให้รับค่าได้มากขึ้น

• การค้นหา : ปรับแก้การค้นหาในเมนู “ค้นหา”

• เอกสารถึงตัวท่าน : เอกสารถึงตัวท่านที่อ่านแล้ว ให้แก้ไขหัวคอลัมน์จาก วันที่เข้า เป็น วันที่อ่าน,การ

อ่านเอกสารให้มีปุ่ม NEXT หรือ PREVIOUS เพื่ออ่านหรือกลับไปอ่านเอกสารในล�าดับต่อไปได้,รายการเอกสารด้าน

ซ้ายมือควรมีการ High Light ว่าก�าลังแสดงเอกสารฉบับใดอยู่

ผลการด�าเนินงานในรอบงบประมาณ 2556 : พัฒนา/ปรับปรุงระบบตามขอบเขตที่ระบุ ติดตั้งและใช้งานจริง

แล้ว

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ในปีงบประมาณ 2556 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในหลายส่วนด้วยกันดังนี้

• จัดการข้อมูลสมาชิกรองรับการท�างานด้วย Webcam และบัตร RFID

• ปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันการจองทรัพยากร โดยจองทรัพยากรที่มีสถานะเป็น “อยู่บนชั้น”และระบุ

สาขาที่รับทรัพยากรได้

• ออกแบบและพัฒนาส่วนจัดการแผนที่ตั้งหนังสือ

• พัฒนาการลบข้อมูล Bib,Item และ Patron แบบถาวร

• พัฒนาโปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูล ALIST Single Search

• พัฒนาส่วนของการส่ง SMS การแจ้งเตือนต่างๆของสมาชิก

• ปรับแก้โปรแกรม OPAC2 ให้สามารถใช้งานแบบสาขาได้

• พัฒนา OPAC2 เพิ่มเติมส�าหรับติดตั้ง ALIST 4 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเวอร์ชัน4 ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฏร์ธานี

• น�าเข้าข้อมูลห้องสมุดสาขาให้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาม.พะเยา

• น�าเข้าข้อมูลห้องสมุดสาขา ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

• ย้าย server ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST4 ที่ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์

• พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ  Store Procedure ส�าหรับ Webservice รองรับการท�างานอุปกรณ์ 

Smart Mobile

• พัฒนา WebService เพื่อเชื่อมโยง Prototype และ Store Procedure ส�าหรับ iOS Application  
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และ Andriod Application

• พัฒนาแอปพลิเคชัน OPAC2 และ การจัดการข้อมูลสมาชิก เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS

• ส่วนการค้นหาและแสดงรายละเอียดบรรณานุกรมขั้นสูง

• ส่วนแสดงข้อมูลสมาชิก  การจอง และยืมต่อ

• ส่วนการจัดการข้อมูล  (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ประวัติส่วนตัว,ประวัติการยืม ฯ

• ส่วนส่งออกข้อมูลบรรณานุกรมผ่านอีเมล

• พัฒนาแอปพลิเคชัน OPAC2 และการจัดการข้อมูลสมาชิก เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Andriod 

• ส่วนฟังก์ชันการค้นหาทรัพยากรแบบเบื้องต้น (Basic Search) และส่วนแสดงข้อมูลทรัพยากร

• ส่วนจัดการข้อมูลสมาชิก

• ส่วนการค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูง 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบ Mail  
ระบบ PSU E-Mail ปัจจุบันให้บริการผู้ใช้ประมาณ 6,000 ราย  คนราย มีบริการข้อมูลกว่า 1 TB และ มี

ปริมาณการส่ง Email ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 50,000 ฉบับต่อวัน, ส่งออกไปนอกมหาวิทยาลัยกว่า 30,000 

ฉบับต่อวัน และรับเข้ามาจากภายนอกกว่า 10,000 ฉบับต่อวัน (นับเฉพาะจดหมายดี ไม่รวมจดหมายขยะที่ถูก

กรองออกไป) อีกทั้งยังมีระบบงานต่างๆ ซึ่งใช้ PSU Email ในการรับส่งข่าวสารโดยอัตโนมัติจ�านวนมาก  โดยระบบ

ปัจจุบันให้พื้นที่ 1 GB ใช้พื้นที่จัดเก็บทั้งระบบประมาณ 600 GB  และหากมีการส่ง email  ถึงระบบ Mailing List 

หรือ Group Mail ซึ่งเป็นการส่งถึงคนจ�านวนมาก และมีการแนบไฟล์ขนาดใหญ่ด้วยแล้ว ระบบในปัจจุบันก็จะ

ท�างานช้าลง จนท�าให้จดหมายบางฉบับถึงผู้รับปลายทางช้านานกว่า 2 ชั่วโมง  นอกจากนั้นหากระบบเครือข่ายไม่

สามารถติดต่อกับภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ท�าให้เกิด email คงค้างในระบบเป็นจ�านวนมาก ก็จะท�าให้ email ที่ส่ง

กันภายในมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้าไปด้วย 

อีกทั้งจากการส�ารวจ พบว่า บุคลาการหลายท่านใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลส�าคัญ แต่ระบบยังไม่มีนโยบาย ส�ารอง

ข้อมูล/กู้ข้อมูลให้

ปีงบประมาณ 2556  ทีมพัฒนาได้จัดท�าโครงการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  ดังนี้

พัฒนาระบบ Mail Server Clustering  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลายๆเครื่องกระจาย

การท�างานและจัดเก็บข้อมูล โดยระบบ PSU E-Mail ยังสามารถมองเห็นเป็นระบบเดียวเช่นเดิม   เป็นการขยาย

ระบบแบบ   Scale- Out  ท�าให้สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งท�าให้การให้บริการรวดเร็วขึ้น 

เพราะเป็นการท�างานแบบกระจาย และยังลดความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บกระจายไป

ยังหลายๆเครื่อง

พัฒนาระบบ Mail Queue Priority and Failover Management เพื่อให้บริการ ระบบ Group Mail ได้อย่าง

ต่อเนื่อง, รองรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้มากขึ้น, การท�างานรวดเร็วขึ้น ไม่กระทบต่อผู้ใช้อื่นๆ แม้มี Mail Queue 

ค้างส่งไปภายนอกจ�านวนมาก  แต่ระบบ PSU E-Mail ภายในมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาแนวทาง Backup/Recovery ข้อมูล Email ของผู้ใช้ในระบบ PSU E-Mail โดยผลการทดสอบสรุปได้

ว่าสามารถใช้งานได้จริง โดย Full Backup ใช้พื้นที่ประมาณ 600 GB (บีบอัดแล้ว) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องและ ใช้ พื้นที่ ncremental Backup ต่อวันประมาณ 1GB-10 GB ขึ้นกับปริมาณการส่ง Email รวมทั้งวัน  ดัง
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น้ัน ต่อเดือนใช้พื้นที่ประมาณ (600 + (30x10)) = 900 GB

พัฒนาแนวทาง Disaster Recovery ระบบ PSU E-Mail  เพื่อเตรียมแนวทางการจัดการ ให้พร้อมส�าหรับการ

กู้คืนระบบ และสามารถให้บริการต่อไปได้

โครงการปรับปรุงการให้บริการ Web-Hosting 
ปัจจุบัน มีการให้บริการในด้าน Web-Hosting ส�าหรับหน่วยงานเป็นจ�านวนมาก ซึ่งการจัดการและการบริหาร

เว็บไซด์เป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ในปีงบประมาณ 2556  ทีมพัฒนาจึงมีโครงการปรับปรุงการบริหารเว็บไซด์เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ดังนี้

• ตรวจสอบเว็บไซด์ที่ไม่ใช้งาน เพื่อทราบข้อมูลส�าหรับการจัดการต่อไป

• ตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซด์  เนื่องจากพบว่าผู้ใช้งานบางราย ไม่ปฏิบัติตาม นโยบายการให้บริหารเว็บ

ไซด์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบโดยรวม จึงจ�าเป็นต้องหาแนวทางในการตรวจสอบเนื้อหา

ของเว็บไซด์ เพื่อลดช่องโหว่และการถูกโจมตีเว็บไซด์

• ปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซด์เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถติดต่อและพร้อมประสานงานระหว่างผู้ใช้

งาน ผู้ขอรับบริหารและ ผู้ดูแลระบบ

• การจัดการความรู้ด้านการให้บริการ Webhosting  เพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ  Web-

Hosting  เช่น  ปัญหาท่ีเกิดซ�้าๆ   เทคนิคและประสบการณ์การแก้ไขปัญหา ฯ ส�าหรับหน่วยงาน นักศึกษา บุคลากร

และบุคคลทั่วไป

• จัดท�าระบบปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของเว็บไซด์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานเว็บไซด์

• ติดตั้ง Dmhost5 ทดแทน Dmhost1 เพื่อให้ได้ระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน และ

ย้ายพื้นที่เว็บไซด์จาก Dmhost1 จ�านวน 97 เว็บไซด์ ขึ้นสู่ระบบใหม่

โครงการปรับปรุงการให้บริการ Server 
การให้บริการเซิร์ฟเวอร์เป็นอีกภาระงานหนึ่งของกลุ ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยใน

ปีงบประมาณ 2556 มีโครงการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการดังนี้

ปรับปรุงการให้บริการ Remote Desktop Service  เนื่องจากเดิมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น  Microsoft Win-

dows สามารถเปิด Remote Desktop ได้สูงสุดเพียง 5 session เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้พัฒนาระบบต่างๆที่

ต้องการเปิด  Remote Desktop ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในจ�านวนที่มากกว่านั้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ซื้อ Campus 

Agreement  จาก Microsoft ซึ่งมี Remote Desktop Service นี้รวมอยู่ด้วย จึงได้ศึกษา หาวิธีติดตั้งเพื่อให้สามารถ

เปิด Remote Desktop ได้หลาย session ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการ Remote Desktop ได้

อย่างไม่จ�ากัด

 ปรับปรุง Role และเตรียม VMware Template บน VMware ESX(i) ของศูนย์คอมพิวเตอร์  เนืองจากปัจจุบัน

มีการใช้งาน  VMware ESXi 5 และ VMware ESX 4 ในการให้บริการต่างๆ จ�านวนมาก  อีกทั้งศูนย์ฯมีนโยบายจะ

ให้บริการเซิร์ฟเวอร์กับคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงานไม่ต้องจัดซื้อและดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง ดัง
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น้ัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ จึงต้องเตรียมจัดการสิทธิ์ การใช้งาน  สิทธิ์การเข้าถึงให้เรียบร้อย เพื่อ

เมื่อถึงเวลาเปิดให้บริการ จะสามารถเรียกใช้ได้โดยง่าย

 ระบบตรวจสอบการท�างาน Windows Server และ Linux Server ด้วยโปรแกรม Nagios  เพื่อตรวจสอบ

การท�างานของ server ที่สามารถแจ้งเตือนได้ทุกกรณีที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันปัญหา หรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้หรือผู้พัฒนาระบบแจ้งเข้ามา

 ระบบตรวจสอบการท�างาน Windows Server ด้วยโปรแกรม Cacti  เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น

จากการท�างานของ server เพื่อน�ามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ�้าในครั้งต่อไป จุดเด่นของโปรแกรม Cacti 

คือ สามารถสร้างสถิติในรูปกราฟได้  สามารถย้อนดูในกรณีเกิดความผิดปกติกับเครื่อง server ได้ ต่างกับ Nagios 

ซึ่งบอกความผิดปกติได้แค่ระบบแจ้งเตือนเท่านั้นไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้อย่างแน่ชัดเหมือนโปรแกรม Cacti

 สร้างเว็บไซด์ใหม่เพื่อยุบรวมเว็บไซด์ Licensing.psu.ac.th  และ เว็บไซด์ www.antivirus.psu.ac.th  เข้า

ด้วยกัน และปรับปรุงกระบวนการของ CD-KEY ส�าหรับบุคลากรเป็นระบบอัตโนมัติ

 ศึกษาการท�า Automatic Student’s Licensing   เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการสร้าง account อัตโนมัติส�าหรับ 

Microsoft Dreamspark  ในการให้บริการ CD-Key ของซอฟต์แวร์ต่างๆจาก Microsoft License Agreement

โครงการศูนย์กริด
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ย้ายศูนย์กริด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มาอยู ่ในการดูแลของศูนย์

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 โดยได้โอนย้ายบุคลากรมาด้วย 3 ท่าน โดยเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล 

Server จ�านวน 2 ท่านแต่ เนื่องจากบุคลากร 1 ท่านได้ลาออก ท�าให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเพียง 1 ท่านเท่านั้น และ

เน่ืองจากเป็นบริการใหม่ที่ศูนย์ฯเพิ่งได้รับมา  บุคลากรเดิมที่ศูนย์มีอยู่ยังไม่มีความรู้ด้านนี้จึงจ�าเป็นต้องให้บุคลากร

ท่ีดูแลเดิมซึ่งมีเพียง 1 คน ทบทวน และจัดท�าคู่มือในการดูแล server ของศูนย์กริด เพื่อให้สามารถให้บริการได้

อย่างต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงานในปี 2556 

• ทบทวนความรู้และจัดท�าคู่มือการสร้าง Windows Cluster  เพื่อให้เข้าใจในการติดตั้งระบบ Windows 

Cluster หรือ Sida  Cluste เพื่อระบบมีปัญหาจะสามารถสร้างระบบเองได้   

• จัดท�าคู่มือการดูแล Sida Cluster  

• ทบทวนความรู้และจัดท�าคู่มือการสร้าง Rocks  Cluster   เพื่อให้เข้าใจในการติดตั้งระบบ Linux 

Cluster โดยการใช้โปรแกรม Rocks  มาท�าเป็น Cluster เพื่อระบบมีปัญหาจะสามารถสร้างระบบเองได้

• ทบทวนความรู้และจัดท�าคู่มือการติดตั้ง Fluent  ลงในระบบ Windows Cluster หรือ SIDA Cluster 

ท่ีให้บริการกับคณะต่าง ๆเพื่อจะได้สามารถติดตั้งเองได้เมื่อเครื่องมีปํญหา

• ทดสอบประสิทธิภาพ Sida Cluster เปรียบเทียบกับ PC หรือ  Server ประเภทอื่นๆว่ามีประสิทธิภาพ 

เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับ Windows Cluster  ของGRID ที่ให้บริการอยู่   ผลการเปรียบเทียบ หากมีจ�านวนข้อมูล

น้อย ๆ เวลาที่ใช้ในการประมวลผลใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก แต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลจ�านวนมาก ๆยิ่งมากเท่าไร 

ระบบ Windows Cluster  ก็จะใช้เวลาน้อยกว่ามากเท่านั้น ส�าหรับการเปรียบเทียบกับ Server ประเภทอื่น เช่น 

Rack Server , VMServer ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม  Fluent   ได้เนื่องจากไม่มี Licenseจึงไม่ได้ท�าการทดสอบ

• ทบทวนความรู้การใช้งาน Cluster และรวบรวมปัญหาที่เกิดเพื่อหาข้อมูลต่างๆ น�ามาใช้ในการพัฒนา
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ระบบ อบรมผู้ใช้งานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 sida Cluster      เป็นระบบ windows server 2008R2 Enterprise     มี Server 2 เครื่อง เครื่องหนึ่ง

เป็น Front ส�าหรับรับบริการส่วนอีกเครื่องเป็นส่วนประมวลผล ( มี 2 CPU ,6 core )

 Hanuman Cluster   เป็น Linux  ใช้  Software Rocks  ท�าเป็น Cluster   มี Server 3 เครื่อง  เครื่อง

หนึ่งเป็น Front ส�าหรับรับบริการ ส่วนอีก 2  เครื่องเป็นส่วนประมวลผล (ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้บริการรอปิด)
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การบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

การให้บริการปรับปรุงโทรศัพท์
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 

เม่ือเกิดเหตุขัดข้องต้องเปลี่ยน / ซ่อมแผงวงจร  การจัดหาแผงวงจรเริ่มจัดหายากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้าง

สูง จึงมีนโยบายในการจัดหาระบบเพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเดิมและรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยยัง

สามารถใช้งานสายโทรศัพท์ภายในที่มีอยู่เดิมได้และให้บริการเพิ่มตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบ IP-PBX ยี่ห้อ Bluetel เป็นตู้สาขาท่ีสามารถให้บริการโทรศัพท์อนาล็อกผ่านสายทองแดงเดิมท่ีมีอยู่และ

สามารถให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (Voice over IP) ได้

เม่ือเดือนกันยายน 2554 จึงได้มีการน�าระบบดังกล่าวมาใช้งานกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบใน

การด�าเนินการ โดยใช้กับเบอร์โทรศัพท์ภายในประมาณ 100 เลขหมาย  ท�าให้มีความสะดวกในการด�าเนินการปรับ

เปลี่ยน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจ�านวนน้อย โดยการเชื่อมต่อเป็นดังภาพ

 

บริการให้ความร่วมมือเป็นศูนย์ปฏิบัติงานส�ารองให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส�านักงานภาคใต้ (ธปท.)  
ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้ให้บริการความร่วมมือเป็นศูนย์ปฏิบัติ

งานส�ารองให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส�านักงานภาคใต้ (ธปท.)  เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  ส�านักงาน

ภาคใต้  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง   โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์

เพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวในการซ้อมแผนฉุกเฉิน  ได้แก่  

*  ห้องท�างาน/ประชุม  จ�านวน 90 ตางรางเมตร

*  ระบบโทรศัพท์  จ�านวน 5 คู่สาย (พร้อมตลับ)

*  โต๊ะท�างาน/วางคอมพิวเตอร์

*  โต๊ประชุม
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*  เก้าอี้

*  ขอ USER ส�าหรับใช้งาน

งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา จัดท�าขึ้นโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุ่มงานนี้มีภารกิจหลัก คือ สกัดความรู้ด้านไอที

ท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมกับวิชาชีพของนักไอทีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�าออกมาเผยแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียน

รู้แก่บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยกัน รวมทั้งเผยแพร่แบ่งปันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดนอกมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเน้นคุณภาพของงาน โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ท่ีสมัครใจร่วมงานเท่านั้น ท�าให้ปัจจุบันกลุ่ม

งานยังคงมีบุคลากรเพียงคนเดียว กลุ่มงานฯ เน้นการประยุกต์โอเพนซอร์สเป็นแนวทาง เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิจัย

ต่อยอดและลดปัญหาความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ด้วย

ผลงาน
บันทึกคลังความรู้บนเว็บไซต์แบบวิกิ น�าเสนอผลงานและความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์ 

บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th และแฟ้มข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ อยู่ที่เว็บไซต์ http://ftp.psu.ac.th

• ถามตอบสาธารณะและประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

• บันทึกเล่าเรื่องของชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่เว็บไซต์  http://

sysadmin.psu.ac.th 

• จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ปี 2556 จ�านวน 14 ครั้ง (http://sysadmin.psu.ac.th/cop-

psu-it/event2556/)

• จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT ปี 2557 จ�านวน 7 คร้ัง (http://sysadmin.psu.ac.th/cop-

psu-it/event2557/)

• จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้แก่สาธารณะ ภายใต้ชื่อกิจกรรมชมรมโอเพนซอร์สและ

ฟรีแวร์ จ�านวน 36 ครั้ง ข้อมูลตามเว็บไซต์ http://ossf.in.psu.ac.th/past_ossf_affairs  (นับจาก 7 ก.ค. 2555 

ถึง 3 ตุลาคม 2557)

• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน PSU Open Server เป็นระบบงานที่ออกแบบเพื่อใช้งานภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันความรู้ต่อสาธารณะตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ดังนี้ 

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

PSU-installer เป็นชุดติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่ได้ปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ แบบลดขั้นตอนการพิมพ์ค�าสั่งจ�านวนมากเปลี่ยนเป็นแบบ auto ติดตั้งง่ายขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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• ติดตั้ง psu12-sritrang-cloning บน ubuntu 14.04

• ติดตั้ง psu-netdrive บน ubuntu

• ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu

• ติดตั้ง psu-remastersys บน ubuntu

• ติดตั้ง psu-mrtg บน ubuntu

• ติดตั้ง psu-ticker บน ubuntu

• ติดตั้ง psu-prnews บน ubuntu

PSU12-Sritrang ส�าหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

ใช้ได้ถึงปีค.ศ.2019 เพราะว่า ubuntu 14.04 เป็น LTS (Long Term Support)

ติดตั้งได้ง่ายด้วยเทคนิค cloning (แผ่นติดตั้งโดยไม่ต้องต่อเน็ต) หรือ ติดตั้งเพิ่มลงใน ubuntu server ด้วย 

shell script บรรทัดเดียว (PSU Installer)

DHCP + PXE Server - ท�างานเป็น DHCP server และ PXE server

Boot Manager Server - ห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ควบคุม boot manager จาก server สามารถก�าหนด

ให้ PC ลูกข่ายบูตเข้า partition ไหนก็ได้

Cloning Server - ระบบ cloning ผ่าน network ใช้ทดแทนโปรแกรม GHOST Cloning ได้ทั้ง MS windows 

และ Linux

Log accounting Server - ระบบ log accounting เพื่อเก็บสถิติการใช้เครื่อง สามารถเพิ่มการเก็บข้อมูลผู้

เข้าใช้เครื่องโดยตั้งค่า radius server ได้

สั่ง PC ลูกข่ายให้ shutdown อัตโนมัติได้ ไม่ต้องเดินปิดทีละเครื่อง

ส่งไฟล์ (send file) จากเครื่อง PC ผู้สอนไปยังเครื่อง PC ผู้เรียนได้ หรือในทางกลับกัน

ส่งข้อความ (send message) จากเครื่อง PC ผู้สอนไปยังเครื่อง PC ผู้เรียนได้

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน network (PR News) เปลี่ยนข้อความได้ทุกวัน ท�าให้ไม่พลาดข่าวกิจกรรมส�าคัญ

ของหน่วยงาน

PC Tools Server - เป็นถังเครื่องมือบนเน็ต เอา PC มาต่อ บูทผ่าน network เลือกใช้โปรแกรมได้เลย สามารถ

ให้ PC ลูกข่ายบูตแผ่นซีดี/ดีวีดีที่เก็บไว้บน server ได้ ประยุกต์เพื่อท�าเป็น kiosk diskless PC presentation

• ต้นฉบับพัฒนาต่อยอดจาก PSU12

• base = Linux Ubuntu 14.04 server 32 bit

• ต้นแบบทดสอบกับ virtualbox 4.3.10 ใช้ RAM 512 MB เครื่องผู้เขียน

• ต้นแบบทดสอบกับ pc dell คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc dell หอสมุดคุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์

• ต้นแบบทดสอบกับ pc คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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• PSU 32 - Diskless Kiosk PC เป็นวิธีการท�าข่าวประชาสัมพันธ์ที่เครื่อง PC ไม่ต้องมี hard disk 

... ภาคผนวก ...
 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโครงการจัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเมื่อปี 2518 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางใน

การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลัยใยขณะ

น้ันได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

พิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527 โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์

สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษา

และบุคคลทั่วไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี 

ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยช่วงแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ส�านักงานเลขานุการ ฝ่าย

พัฒนาระบบค�าสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล

ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดต้ังหน่วยคอมพิวเตอร์ข้ึนท่ีวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือท�าหน้าที่

สนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยคอมพิวเตอร์มีทั้งที่สังกัด

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และสังกัดส�านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2535 ศูนย์

คอมพิวเตอร์ได้รับการประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย ดังนั้นโครงการทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 

ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน ดังนี้

*  ส�านักงานแลขานุการ

*  ฝ่ายพัฒนาระบบค�าสั่ง

*  ฝ่ายเครื่องจักรกล

*  ฝ่ายโปรแกรมระบบ

*  ฝ่ายฝึกอบรม

*  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี

ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มีการน�าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ด้านคุณภาพการให้บริการมาประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ใหม่ โดยมีการยุบรวมและขยายงานออกเป็นกลุ่มงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่

รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างอีกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ถูกพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างแต่ละคร้ังมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวก แก้ปัญหาข้อ

ขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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ได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008

คณะกรรมการประจ�าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะด�ารงสิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ  กรรมการผู้ทร.คุณวุฒิ

4.  รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เวทย์ประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายนิทัศน์   เพราแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางปาทิตตา   สุขสมบูรณ์ กาเชียร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

1 ผศ.วุฒิพงศ์  เตชะด�ารงสิน  ปี 2528 – 2535

2. อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร    ปี 2536 – 2541

3. รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู    ปี 2542 – 2546

4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล    ปี 2547 – 2554

5. รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู     ปี 2555 – 2555

6. รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ    ปี 2555 - 2557

 

ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

1.  รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู  รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ

2. รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ ผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

3.  ผศ.นพพร  เหรียญทอง รองผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  วิทยาเขตปัตตานี

4. นายธเนศวร์  ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

5. นางเนาวรัตน์    สอิด  หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

6.  นางดนยา  วราสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

7. นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

8. นายสงกรานต์  มุณีแนม  หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร



24 25รายงานประจ�าปี 2556-2557

รายชื่อบุคลากร 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นางเนาวรัตน์     สอิด  หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ / นักวิชาการช�านาญการพิเศษ

2. นางอรทัย  บุญมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

3.  นางยุพดี  พิมพ์พงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการ

4. นางสุกัญญา  มณีพฤกษ์ นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

5. นางชะอ้อน  อุบลสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน

6. นางปรีดา  นาคสวาสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

7. นางสาวพนิดา  องค์ศิลปรัศมี นักวิชาการเงินและบัญชี

8. นางสาวสุรีย์รัตน์  อ�าพันสุข นักวิชาการอุดมศึกษา

9. นางสาวจารุณี  โลกะธาดา นักวิชาการอุดมศึกษา

10. นางสาวกัญญา  บัวคีรี  พนักงานพิมพ์ ส3 และเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

11. นางจรวย  นวลบุญ  พนักงานเข้าเล่ม บ2

12. นางเสงี่ยม  อ้วนเส้ง  แม่บ้าน บ1

13. นางลออรัตน์  บุญศรี  พนักงานเข้าเล่ม บ2

14. นางอังกาบ  การกรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา

15. นางสาวสุธิดา  ธรรมโพธิกุล นักวิชาการอุดมศึกษา

16. นางสาวเจนณิพิฐญ์ ยังสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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17. นายธีรพงษ์  จันทสุริวงค์ พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงานบริการวิชาการ
1. นางดนยา  วราสทิธชิยั หวัหน้ากลุม่งานบรหิารทัว่ไป / นกัวชิาการศกึษาช�านาญการพเิศษ

2. นางรัชภร  จันทสุรัส นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

3. นางสาวเนาวรัตน์ ทองไทย  นักวิชาการศึกษา

4. นายธีรพงศ์  ชื่นจิตร  นักวิชาการอุดมศึกษา

5. นางศราวดี  แสงสมบุญ นักวิชาการศึกษา

6. นายสุวิทย์  สุวรรณเจริญ นักวิทยาศาสตร์

7. นายโฆษิต  ช่วยชูฤทธิ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

8. นางกาญจนา  สุขสวัสดิ์ พนักงานธุรการ ส3

9. นายไกรวุฒิ  ลิ่มเจริญชาติ นักวิทยาศาสตร์

10. นางสาวศิเนตร  กิ้มเส้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

11. นางสาวพัณณิตา เจ้าประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

1. รศ.ดร.มนตรี  กาญจนะเดชะ รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

2.  นายวิบูลย์  วราสิทธิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ
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กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
1. นายปรชีา  ศรมีนสัรตัน์ หวัหน้ากลุม่งานบรกิารและพฒันาระบบสารสนเทศ / นกัวชิาการคอมพวิเตอร์

2. นายธีรยุทธ์  ประสมพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นางสาวดวงธิดา  ชูมาลี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นายพิสัณห์  ดวงจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นายวชิรวิชญ์  จิวานิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวสุปราณี  เย้าดุสิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7. นางสาวนภารัตน์  ห่อทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. นายโกวิทย์  แซ่เล้า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

9. นายธนานันต์  วุฒิสิทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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10. นางสาววรรณวรางค์ จิตผิวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา
1. นางเบญจวรรณ   สุขหนู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

2. นางรวีวรรณ  เพ็งอุบล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

3. นายกรวิทย์  พฤษชัยนิมมิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลาศึกษาต่อ)

4. นายชาตรี   คู่ณรงค์นันทกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นางสาวสิริมา  แซ่เฮีย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวปานชนก จิตชาญวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7. นางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายสุขกมล  สุขพิศิษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
1. นายช�านาญ  อินทสโร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

2. นายวรพจน์  คงอรุณ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นายอัษฏายุทธ์  แซ่ลิ่ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นายสุทธิพงษ์  อุดมประเสริฐกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นายจีรศักดิ์  สายนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวปิยนุช  แซ่ลิ่ว   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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7. นางสาววิไลลักษณ์ ผอมภัคดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. นางสาวศศิธร  คงหนู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน แบะการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ
1. นายพงศพัฒน์  หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

2. นางวิไลวรรณ  หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

3. นางสาวศิริรัตน์  กรอดสุย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นางสาววันวิสาข์  จิตผิวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นางขนกกุล  แซ่ลิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวสุรีย์พร  อังสุภานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายกัมปนาท  โชติกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. นางสาวมลิวัลย์  แซ่อึ้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทีมบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Application Service
1. นายจตุพร ชูช่วย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นายคณกรณ์ หอศิริธรรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภัคดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4. นายเกรียงไกร หนูทองค�า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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5. นายสมชาย วนะธนศิลป์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นายณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
1. นายสงกรานต์  มณุแีนม  หวัหน้ากลุม่งานบรกิารระบบเครอืข่ายและสือ่สาร / วศิวกรช�านาญการ 

2. นายสาคร  หังสพฤกษ์ วิศวกรช�านาญการ

3. นายเอกณัฏฐ์  วิทยาสมบูรณ์ วิศวกรช�านาญการ

4. นายพรพิทักษ์  สันติภาพถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

5. นายสัมพันธ์  ลิมปิติ  นักวิทยาศาสตร์

6. นางสาวทิพาพร  พัฒนศิริ  นักวิทยาศาสตร์

7. นางสาวหฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน์ นักวิทยาศาสตร์

8. นางสาวสุนทรี  นภิบาล  นักวิทยาศาสตร์

9. นางสาวณัฏฐิกา  หัตถกรรม นักวิทยาศาสตร์

10. นายโกศล  โภคาอนนต์ นักวิทยาศาสตร์

11. นายสุกรี  ศตะรัต  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน 

12. นายมหามัดราฟี เจ๊ะอุมา  นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

13. นายชลากร  ครุพงศ์สิริ วิศวกรช�านาญการ  (ลาศึกษาต่อ)

14. นายสิรภพ  บุญเลื่อง พนักงานธุรการ ส2

15. นายสมพร  ศรีโยม  ช่างครุภัณฑ์ ช3

16. นายจรัส  เตโชอภิวัฒนกุล ช่างเทคนิคช�านาญงาน

17. นายศุตธนา  ธานีโต  นายช่างเทคนิค

18. นายนวพล  เทพนรินทร์ นายช่างเทคนิค

19. นายไพโรจน์  กุลบุตร  นายช่างเทคนิค

20. นายวิศิษฏ์  ธเนศธ�ารง นายช่างเทคนิค
ภาพต่อหน้าถัดไป>>
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21. นายประทีป  โคตัน  นายช่างเทคนิค
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22. นางยุวดี  ไชยมณี  พนักงานธุรการ

... ข้อมูลอัตราก�าลังของศูนย์คอมพิวเตอร์ ...

ข้อมูลอัตราก�าลังของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2556

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงานเงิน
รายได้

รวม  

งานบริหารทั่วไป 6 4 5 2 17

งานบริการวิชาการ 2 2 5 1 10

งานบริการระบบเครือ\

ข่ายและสื่อสาร 

7 2 6 7 22

งานบริการและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

7 - 31 3 41

งานวิจัยและพัฒนา  1 - - - 1

หน่วยคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตปัตตานี

5 - 12 - 17

รวมทั้งสิ้น 28 8 59 13 108

มูลอัตราก�าลังของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2557

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงาน

มหาวิทยาลัย

พนักงานเงินราย

ได้

รวม  

งานบริหารทั่วไป 6 4 5 2 17

งานบริการวิชาการ 2 2 4 3 11

งานบริการระบบเครือข่าย

และสื่อสาร 

7 2 6 7 22

งานบริการและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

6 - 31 3 40

งานวิจัยและพัฒนา  1 - - - 1

หน่วยคอมพิวเตอร์ 

 วิทยาเขตปัตตานี

5 - 11 - 16

รวมทั้งสิ้น 27 8 57 15 107
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งบการเงินประจ�าปี 2556 - 2557

... สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  และเงินรายได้ ปี 2556 ...

รายการ ประมาณการ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท)

ค่าตอบแทน 331,301.31 194,510.00 136,791.31 

ค่าใช้สอย 1,049,702.05 1,145,463.68 (95,761.63)

ค่าวัสดุ 765,596.64 806,626.32 (41,029.68)

งบเงินอุดหนุน-บริการวิชาการ 40,000.00 40,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน-โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ศูนย์กริด)
979,400.00 114,072.00 865,328.00

... สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ...

รายการ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท)

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,750,000.00 3,073,734.23 

เงินผลประโยชน์จากการด�าเนินการ  5,150,000.00 3,388,874.00 

เงินผลประโยชน์จากการบริการ

วิชาการ

7,684,000.00 6,190,730.00 

รายรับอื่น ๆ 885,928.00 885,928.00 

< Chart แสดงรายการสรุปรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ปี 2556

> Chart แสดงรายการสรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์ 
คอมพิวเตอร์ ปี 2556
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...  สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ...

รายการ  ประมาณการ (%)  ใช้ไป (%)  คงเหลือ (%) 

หมวดเงินลงทุน 100.00 55.68  44.32 

งานพัฒนาบุคลากร 100.00 56.31 43.69 

บริการวิชาการหมวดเงินอุดหนุน 100.00 76.80 23.20 

บริการวิชาการหมวดรายจ่ายอื่น 100.00 34.16 65.84 

... สรุปงบพัฒนาบุคลากร ปี 2556 ...

กลุ่มงาน  ประมาณการ (%)  ใช้ไป (%)  คงเหลือ (%) 

หลักสูตรกลาง 37.21 126.62 -26.62 

กวพ. 1.06 -   100.00 

กบท. 7.97 50.39 49.61 

กบว. 15.95 62.70 37.30 

กบพ. 21.85 57.86 42.14 

กรส. 15.95 57.96 42.04 

รวม 100.00 355.53 244.47 

< Chart แสดงรายการ
   สรุปรายจ่าย
   เงินรายได้ศูนย์
   คอมพิวเตอร์ ปี 2556

< Chart แสดงรายการ
   สรุปงบพัฒนา
   บุคลากรปี 2556
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รายงานงบประมาณปี 2557

รายการ  ประมาณการ

 (บาท) 

 ประมาณการ 

(%) 

 ใช้ไป 

(บาท) 

 ใช้ไป 

(%) 

 คงเหลือ 

(บาท) 

 คงเหลือ 

(%) 

งบด�าเนินงาน       

 -ค่าตอบแทน 331,301.00 15.43 102,920.00            4.79 228,381.00 10.64

 -ค่าใช้สอย 1,049,702.00 48.90 821,935.34         78.30 227,766.66 10.61

 -ค่าวัสดุ 765,597.00 35.67 1,221,621.23         56.91 (456,024.23) (21.24)

รวมเงินงบ

ประมาณ

2,146,600.00 100.00 2,146,476.57         99.99 123.43 0.01

หาดใหญ่ 1,674,348.00 78.00 1,674,690.02         78.02 (342.02) (0.02)

ปัตตานี 472,252.00 22.00 471,786.55         21.98 465.45 0.02

งบ เ งิ นอุ ดหนุ น -

บริการวิชาการ

40,000.00 100.00 40,000.00       100.00 -   0.00

ค่าครุภัณฑ์ 11,600,000.00 100.00 10,635,132.28         91.68 964,867.72 8.32

Chart แสดงรายงานงบประมาณปี 2557
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สรุปรายรับปีงบประมาณ 2557

รายการ ประมาณการ (บาท) ประมาณการ (%) รับจริง (บาท) รับจริง (%)

รายรับที่จัดสรรทั่วไป 15,444,000.00 100.00 13,391,744.38 86.71 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,000,000.00 100.00 1,891,071.25 63.04 

2. เงินผลประโยชน์ 9,444,000.00 100.00 8,789,971.84 93.07 

2.1 เงนิผลประโยชน์จากการด�าเนินการ 3,600,000.00 100.00 3,963,681.84 110.10 

2.1.1 ผลประโยชน์ 2,000,000.00 100.00 2,031,381.84 101.57 

      - ค่าพิมพ์เลเซอร์    1,800.00  

      - ค่าพิมพ์สี   -    

      - บริการงานวิจัย   4,800.00  

 - ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ   440,026.00  

      - ค่าพิมพ์วุฒิบัตร / ใบวุฒิบัตร   1,850.00  

      - Video Conference   104,500.00  

- ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

  463,320.00  

      - ค่าสมัครสอบคอมพิวเตอร์   63,950.00  

      - กระดาษค�าตอบ   105,420.00  

      - PC Clinic   137,450.00 

- ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

  70,000.00  

 - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์   78,700.00  

      - รายได้อ่ืน ๆ   559,565.84  

2.1.2 รายได้ค่าบ�ารุงรักษาโทรศัพท์ 1,600,000.00 100.00 1,582,290.00 98.89 

2.1.3 ค่าจัดสอบวัดความรู้ทาง

คอมพิวเตอร์

  350,010.00  

2.2 เงินผลประโยชน์จากการบริการ

วิชาการ

5,844,000.00 100.00 4,826,290.00 82.59 

      - ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)   1,553,790.00  

      - ค่าบริการวิชาการ   3,272,500.00  

3. เงินรายรับอ่ืน 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00 100.00 

      - เงินอุดหนุนบริการกริด 1,000,000.00  1,000,000.00  

- ลูกหนี้เงินยืมจากมหาวิทยาลัย 2,000,000.00  2,000,000.00  

สมทบเป็นรายได้ส่วนกลาง 3%   (162,533.45)  

สมทบทุนพัฒนาภาควิชา 1%   (36,030.94)  

สมทบบริการวิชาการ   (90,734.32)  

รวม 15,444,000.00 100.00 13,391,744.38 86.71 
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Chart แสดงรายการสรุปรายรับปีงบประมาณ 2557

Chart แสดงรายการสรุปรายจ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557

รายการ  ประมาณการ 

(บาท) 

 ประมาณ

การ (%) 

 ใช้ไป (บาท)  ใช้ไป (%)  คงเหลือ (บาท)  คงเหลือ 

(%) 

1. งานบริการ

คอมพิวเตอร์ทาง

วิชาการ

100.00 15,372,249.11 86.04 2,493,310.89 13.96 

1.1 หมวดด�าเนินการ 100.00 15,100,014.41 95.17 765,545.59 4.83 

 -ประเภทค่าจ้าง 5,746,160.00  6,191,281.59  (445,121.59)  

 -ประเภทค่าตอบแทน 4,990,300.00   4,656,056.00   334,244.00  

 -ประเภทค่าใช้สอย 3,824,100.00  3,207,748.19   616,351.81  

 -ประเภทค่าวัสดุ 110,000.00  61,372.12  48,627.88  

 -ประเภทค่า

สาธารณูปโภค

700,000.00  725,034.26  (25,034.26)  

 -ประเภทเงินอุดหนุน 145,000.00  22,149.75  122,850.25  

 -ประเภทรายจ่ายอื่น 350,000.00   236,372.50  113,627.50  

1.2 หมวดเงินลงทุน 2,000,000.00 100.00  272,234.70 13.61 1,727,765.30 86.39 

 -ประเภทค่าครุภัณฑ์ 1,500,000.00   272,234.70    

 -ประเภทที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง

500,000.00  -      

2. งานพัฒนาบุคลากร 600,000.00 100.00 186,704.25 31.12 413,295.75 68.88 

3. งานบริการวิชาการ

เพื่อสังคม

4,182,000.00 100.00 1,431,047.52 34.22 2,750,952.48 65.78 

3.1 หมวดเงินอุดหนุน 900,000.00 100.00 174,054.00 19.34 725,946.00 80.66 

 -โครงการคอมพิวเตอร์

เพื่อน้อง

150,000.00  84,954.00  65,046.00  

 -ม.อ.วิชาการ 50,000.00  2,880.00  47,120.00  

 -การจัดฝึกอบรม

นักศึกษา

500,000.00  86,220.00  413,780.00  

 -การจัดฝึกอบรมกริด 200,000.00  -    200,000.00  

3.2 หมวดรายจ่ายอื่น 3,282,000.00  100.00 1,256,993.52 38.30 2,025,006.48 61.70 

 -อบรม   789,732.25    

 -บริการวิชาการ   467,261.27    

รวมเงินรายได้ศูนย์ฯ 100.00 16,990,000.88 75.02 5,657,559.12 24.98
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เปรียบเทียบรายรับปีงบประมาณ 2556 – 2557

ประเภทรายรับ  ปี 2556  ปี 2557 

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา     3,073,734.23     1,891,071.25 

ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ        427,915.00        440,026.00 

Video Conference        129,000.00        104,500.00 

ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        469,060.00        463,320.00 

IT Service        123,450.00        137,450.00 

ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          48,000.00          70,000.00 

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์          79,010.00          78,700.00 

กระดาษค�าตอบ        125,060.00        105,420.00 

รายได้อื่น        386,939.00        631,965.84 

ค่าบ�ารุงรักษาโทรศัพท์     1,600,440.00     1,582,290.00 

ค่าจัดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์                       -          350,010.00 

ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)     1,539,780.00     1,553,790.00 

ค่าบริการวิชาการ     4,650,950.00     3,272,500.00 

เงินอุดหนุนบริการกริด        885,928.00     1,000,000.00 

ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย     2,980,000.00     2,000,000.00 

รายได้รวม   16,519,266.23   13,681,043.09 

Chart แสดงรายการเปรียบเทียบรายรับปีงบประมาณ 2556 – 2557
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รายรับเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557 แยกตามรายรับ

ประเภทรายรับ  รับจริง (บาท)  คิดเป็น % ของรายรับ

ทั้งหมด 

ค่าบริการวิชาการ              3,272,500.00 23.92

ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย              2,000,000.00 14.62

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา              1,891,071.25 13.82

ค่าบ�ารุงรักษาโทรศัพท์              1,582,290.00 11.57

ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)              1,553,790.00 11.36

เงินอุดหนุนบริการกริด              1,000,000.00 7.31

รายได้อื่น                 631,965.84 4.62

ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                 463,320.00 3.39

ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ                 440,026.00 3.22

ค่าจัดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์                 350,010.00 2.56

IT Service                 137,450.00 1.00

กระดาษค�าตอบ                 105,420.00 0.77

Video Conference                 104,500.00 0.76

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์                   78,700.00 0.58

ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                   70,000.00 0.51

รายได้รวม            13,681,043.09 61.46

Chart แสดงรายรับเงินรายได้ปีงบประมาณ 2557 แยกตามรายรับ
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เปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557

ประเภทรายจ่าย ปี 2556 ปี 2557

ค่าจ้าง 5,817,003.05 6,191,281.59 

ค่าตอบแทน 4,872,190.61 4,656,056.00 

ค่าใช้สอย 3,445,813.13 3,207,748.19 

ค่าวัสดุ 269,150.97 61,372.12 

ค่าสาธารณูปโภค 609,127.81 725,034.26 

เงินอุดหนุน 315,715.64 22,149.75 

รายจ่ายอื่น 282,549.25 236,372.50 

เงินลงทุน 1,113,545.00 272,234.70 

พัฒนาบุคลากร 337,877.62 186,704.25 

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม หมวดเงินอุดหนุน 153,605.00 174,054.00 

อบรม 1,061,240.50 789,732.25 

บริการวิชาการ 507,697.30 467,261.27 

รวมเป็นเงิน 18,785,515.88 16,990,000.88

Chart เปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557
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สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2548 – 2557

ปีงบประมาณ  สรุปรายได้สะสม   สรุปรายได้สะสมรวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม 

2548 26,029,464.34 26,029,464.34 

2549 23,099,102.77 23,099,102.77 

2550 27,674,160.88 ไ27,674,160.88 

2551 16,694,222.83 26,756,782.83 

2552 1,352,321.39 11,561,021.39 

2553 (15,266,285.34) 3,922,414.66 

2554 (18,776,119.75) (2,587,419.75)

2555 (18,362,424.79) (5,173,724.79)

2556 (21,117,090.46) (10,908,390.46)

2557 (24,767,216.96) (16,558,516.96)

Chart แสดงรายการสรุปรายได้สะสม 10 ปี 
ย้อนหลังต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2548 – 2557
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สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2548 – 2557

ปีงบประมาณ  สรุปรายได้สะสม   สรุปรายได้สะสมรวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม 

2548 26,029,464.34 26,029,464.34 

2549 23,099,102.77 23,099,102.77 

2550 27,674,160.88 27,674,160.88 

2551 16,694,222.83 26,756,782.83 

2552 1,352,321.39 11,561,021.39 

2553 (15,266,285.34) 3,922,414.66 

2554 (18,776,119.75) (2,587,419.75)

2555 (18,362,424.79) (5,173,724.79)

2556 (21,117,090.46) (10,908,390.46)

2557 (24,767,216.96) (16,558,516.96)

Chart แสดงรายการสรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง
ต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2548 – 2557
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กิจกรรมในรอบปี ... 

กิจกรรมเพื่อสังคม
1. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 29  จัดอบรมหลักสูตร การสร้างวิดีโอน�าเสนอด้วย Window Movie 

Maker ให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส จ�านวน 50 คน รวม 7 โรงเรียน 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมฟรีให้แก่ครูภาคใต้ เพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานสอนและ

งานวิจัยในชั้นเรียน

3. โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 31 จัดอบรมหลักสูตร การสร้างการ์ตูน Animation ด้วย Flash ให้แก่

นักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2  อ.คลองหอยโข่ง  จ�านวน 50 คน
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4. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมฟรีให้แก่ครูภาคใต้เพื่อเรียนรู้การใช้งาน GoogleApps.และFacebook ส�าหรับ

น�าไปพัฒนางานสอน

กิจกรรมสัญจร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัญจร “ศูนย์คอมพิวเตอร์พบหน่วยงาน” เพื่อเข้าพบผู้บริหารของคณะ/

หน่วยงาน  เพื่อรับทราบความต้องการและปัญหาในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีผู้อ�านวยศูนย์

คอมพิวเตอร์  คณะผู้บริหารและทีมบุคลากรลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารของคณะต่างๆ ได้แก่

*  คณะการแพทย์แผนไทย

* คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

* คณะศิลปศาสตร์

* คณะทันตแพทยศาสตร์

* คณะเภสัชศาสตร์

* คณะวิทยาการจัดการ

* คณะพยาบาลศาสตร์

* สถาบันสันติศึกษา

* คณะนิติศาสตร์

* อธิการบดี

* คณะเศรษฐศาสตร์

* รองอธิการบดี

* รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริการวิชาการ
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1. ทีมพัฒนาระบบบุคลากรดินสายจัดกิจกรรมสัญจรต่างวิทยาเขต ได้แก่  วิทยาเขตภูเก็ต  วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี  และวิทยาเขตตรัง  เพื่อพบปะผู้ใช้งานระบบภาระงาน  รวมทั้งเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การ

ใช้งานระบบ TOR Online”  ให้แก่ผู้ใช้งานได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท�างานที่ถูกต้อง  รวมถึงเพื่อตอบ

ข้อซักถาม  และรับทราบปัญหาจากการใช้งานระบบ  เพ่ือน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ALIST ครั้งที่ 6 บรรยายการใช้ App ของ

ระบบห้องสมุดฯ บนมือถือ Smartphone ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะบรรณารักษ์ที่ใช้งาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ และผู้สนใจทั่วไป

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์  จัดสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 7 บรรยายการใช้งาน Application ของระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติบนมือถือ Smartphone   การท�างานของ UNION 

CATALOG  การท�างานของ EBSCO ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

และการท�างานของ RDA (Resource Description and Ac-

cess) ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
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กิจกรรมต้อนรับคณะดูงาน
• ต้อนรับคณะบคุลากรส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  วทิยาเขตภเูกต็ ดูงานด้านระบบ IT การเงินและพสัดุ

• ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ดูงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

• ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ดู

งานการป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

• ต้อนรับคณะบุคลากรสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ดูงานการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา

• ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสตูล  ดูงานด้านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ

• ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ  ดูงานด้านระบบเครือข่าย

• ต้อนรบัคณะบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง  ดงูานด้านการบรหิารระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และด้าน IPV6

• ต้อนรับคณะเยาวชนดูงานจากเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

• ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากJiangxi University of Science and Technology

กิจกรรมสัมมนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ออกบูทแนะน�าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และระบบงาน

สารบรรณ E-Docs ในงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด�าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(WUNCA 27) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ไปเปิด Work-

shop แนะน�าการใช้งานระบบ E-Docs ให้แก่ผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 ท่าน  นอกจากนี้ ยังมีคุณคณ

กรณ์ หอศิริธรรม Supervisor ทีม Database & Applications Service ได้ไปร่วมเปิด Workshop เกี่ยวกับการ

จัดการความปลอดภัยของบริการ Website และ Email  อีกด้วย  ในหัวข้อกรณีศึกษา เรื่อง Phishing และ Web-

site Hacking  รวมถึงคุณวิบูลย์  วราสิทธิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ  คุณเกรียงไกร หนูทองค�า 

และทีมงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์  คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร ก็ได้ไปเปิด Workshop  เกี่ยวกับ Opensource 

Software ในหัวข้อ  “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และส�านักงานด้วย PSU12-Sritrang “ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ออกบูท – เปิดWorkshop  และบรรยายข้อมูลทางด้าน IT ในงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การด�าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรืองาน WUNCA ครั้งที่29  ณ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  โดยมีกิจกรรมดังนี้

* ออกบูธแนะน�าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และระบบงานสารบรรณ E-Docs 

* เปิด Workshop เกี่ยวกับการจัดท�า Website Security Monitoring  โดยคุณคณกรณ์ หอศิริธรรม  , การ

ท�า Load Balance Web Server โดยคุณจตุพร  ชูช่วย 

- คุณเกรียงไกร  หนูทองค�า และการจัดการ PSU12-Sri-

trang: An Ubuntu Server for Cloning and Control 

PC โดยคุณวิบูลย์  วราสิทธิชัย\

* บรรยายข้อมูลทางด้าน IT  ในหัวข้อ How to 

Security Management in campus โดยคุณสงกรานต์ 

มุนีแนม  และหัวข้อมาตรฐานข้อมูล RDA (Resource 

Description and Access) ส�าหรับจัดการข้อมูลบรรณา

นุกรมห้องสมุด โดยคุณช�านาญ อินทสโร

กิจกรรมอื่นๆ
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการเป็นคู่เทียบผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดผล

การด�าเนินงาน  เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2555  โดยเจตนารมณ์

ของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นคู ่เทียบผลการ

ด�าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในครั้งนี้  ก็เพื่อที่ทั้ง 2 

องค์กรจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้  โดยผู้น�าองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวัง

ให้ผลการด�าเนินงานขององค์กรมีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน รวมถึงเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ

2 .  กลุ ่ ม งานวิ จั ยและพัฒนาร ่ วมจั ดกิ จกรรมงาน 

ม.อ.วิชาการ  วิทยาเขตตรัง  เปิดโครงการอบรมฟรี  หลักสูตร  

“ลินุกซ์ฉบับท�ำมำหำกิน เพื่อกำรประกอบอำชีพ” 

3. บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมรดน�้าขอพรผู้อ�านวยการ 

เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556
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4. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งาน

ระบบคอมพิวเตอร์ ใน ม.อ.” ให้แก่นักศึกษา

5. ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดบริการ Help Desk นอก เวลาราชการ 

ที่ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสง ขาลนครินทร์ เพื่อบริการ

ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้นให้แก่นักศึกษา และให้ความรู้

ในการใช้งาน ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง

6. บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายไพโรจน์  กุลบุตร  

นายวชิรวิชญ์  จิวานิจ  นายธีรยุทธ์  ประสมพงศ์  และนายธีร

พงศ์  ชื่นจิตรได้รับรางวัลทีมสปิริตยอดเยี่ยมจากการแข่งขันตะกร้อ

สัมพันธ์ ประจ�าปี 2556 จัดโดยชมรมตะกร้อบุคลากร  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

7. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ 

2556 โดยจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคลทั่วไป  ในหลักสูตร  

Linux  Admin  จัดประกวดแข่งขัน Flash Animation  แข่งขัน

ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2012  และแข่งขันทักษะ

คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคณิตคิดไว

8. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู้พื้น ฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ณ อาคารศูนย์ คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการส�ารวจระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาและจะ น�าไปสู่การก�าหนด

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ พัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในอนาคต

9. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-

assessment)  ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO9001:2008)  ซึ่งขอบข่ายการรับรอง

ของศูนย์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วย 5 กิจการ  ได้แก่  การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสาร บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และบริการ

ทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer Proficiency Test)
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10. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากร

11. ผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่มงานต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

12. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

13.เ ทศบาลเมืองคอหงส์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-doc)
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14. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาบุคลากร อบรมระบบ “ISO 9001:2015 Concepts & Requirements”

 

 

15. ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ 2557 โดยจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีให้แก่บุคคล

ท่ัวไป  ในหลักสูตร  เปิดเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตด้วย Joomla  CMS  จัดประกวดแข่งขัน Flash Animation  จัด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางปัญญา แข่งขันเกมส์ IQ 180

 

16. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO9001:2008 ครั้งที่ 1/57

 

17. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม “การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแจ้ง

ยอดทาง E-mail”



50 51รายงานประจ�าปี 2556-2557


