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<< ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน >> 

.. แนะน าศูนย์คอมพวิเตอร์ .. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีโครงการจัดตัง้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขึน้เมื่อปี  พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และแผนพฒันาการศกึษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลยัใยขณะนัน้ได้ให้ความเห็นชอบ
และประกาศจดัตัง้ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวนัท่ี 
27 เมษายน 2527 โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย 
ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนบัสนุนงานบริหารจดัการ และบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสนบัสนนุงานด้านคอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศกึษาของมหาวิทยาลยัฯ ซึง่ตัง้อยู่ที่
จงัหวดัปัตตานี ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี และตรัง โดยช่วงแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ส านกังานเลขานกุาร ฝ่ายพฒันk
ระบบค าสัง่ ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดตัง้หน่วยคอมพิวเตอร์ขึน้ที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในหน่วยคอมพิวเตอร์มีทัง้ที่สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่  
และสงักดัส านกังานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2535 ศนูย์คอมพิวเตอร์ได้รับการประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติม
อีก 2 ฝ่าย ดงันัน้โครงการทัง้หมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน ดงันี ้

*  ส านกังานแลขานกุาร 

*  ฝ่ายพฒันาระบบค าสัง่ 

*  ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 

*  ฝ่ายโปรแกรมระบบ 

*  ฝ่ายฝึกอบรม 

*  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มีการน าระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพการ
ให้บริการมาประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ใหม่ โดยมีการยบุรวมและขยายงานออกเป็นกลุ่มงานให้สอดคล้องกบัภารกิจที่รับผิดชอบ หลงัจากนัน้ได้มีการปรับโครงสร้าง
อีกหลายครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบตัิงานที่ได้ถูกพฒันาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้าง
แต่ละครัง้มีวตัถปุระสงค์เพื่อความสะดวก แก้ปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบตัิงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจดัการ 
และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบ
คณุภาพ ISO9001:2008 
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.. วิสัยทัศน์ (Vision) ..  

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 

.. พันธกิจ (Mission) ..  

แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

.. เป้าประสงค์ .. 

1. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ 

3. การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ 

4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน   

.. ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3  ...   

WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักการทำงานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยจิตบริการ 

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกำหนดค่านยิมหลัก WISH3'  เพื่อ สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดนัปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ  

โดย   WISH3  จะมุ่งเน้นการดำเนนิงานใน 6 หลัก ดังนี ้

W = wisdom คือ การมีปญัญา มีความรู้ มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท ้

I = Integrity คือ มีจรยิธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำในสิ่งควรทำและมีจติสำนึกด้วยตนเอง 

S = Service mind คือ มีจิตบรกิาร เช่น เต็มใจให้บริการ 

H = Happy คือ การทำงานอย่างมีความสุข 

Healthy คือ มีความสุขกายสบายใจ 

Harmony คือ มีความพร้อมเพรยีงสามัคค ี
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ทั้งนี ้ ค่านิยมหลัก 'WISH3'  ของศูนย์คอมพิวเตอรจ์ึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า  ชาวศูนย ์คอมพิวเตอร์จะทำงานเป็น
ทีมอย่างมีความสุขท้ังกายและใจพร้อมให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มคีุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

.. โครงสร้างการบริหาร .. 

 

.. คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 
1. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบตั ิ  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
3. อาจารย์ปราโมทย ์  จูฑาพร   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. นายนิทัศน ์  เพราแก้ว   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
5. นาวสางแสงนภา  หิรัญมุทราภรณ ์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

.. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ ์  เตชะดำรงสิน  ปี 2528 – 2535 
2. อาจารย์ปราโมทย ์   จูฑาพร   ปี 2536 – 2541 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2542 – 2546 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล  ปี 2547 – 2554 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2555 – 2555 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตร ี  กาญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2560 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตร ี  กาญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2562 

.. ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตร ี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์วิทยาเขตปัตตาน ี
3. ดร.สมชัย  หลิมสิโรรัตน ์  รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอรฝ์่ายบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
5. นายธเนศวร ์ ศรีไพบูลย ์  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร ์
6. นางเนาวรัตน ์ สอิด   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
7. นางดนยา  วราสิทธิชัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
8. นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
9. นายสงกรานต ์ มุณีแนม   หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

.. รายชื่อบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. นางเนาวรัตน ์  สอิด  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

2. นางอรทัย  บุญม ี  นักวิเคราะห์นโยบายแผนและแผนชำนาญการพิเศษ 

3. นางยุพดี  พิมพ์พงศ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการ 

4. นางสุกัญญา  มณีพฤกษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

5. นางปรีดา  นาคสวาสดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 

6. นางสาวพนิดา  องค์ศิลปรัศม ี นักวิชาการเงินและบญัชี 

7. นางสาวสุรรีัตน ์ อำพันสุข  นักวิชาการอุดมศึกษา 

8. นางสาวจารณุ ี โลกะธาดา นักวิชาการอุดมศึกษา 

9. นางสาวกัญญา  บัวคีร ี  พนักงานพิมพ์ ส3 และเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

10. นางจรวย  นวลบุญ  พนักงานเข้าเล่ม บ2 

11. นางเสง่ียม  อ้วนเส้ง  แม่บ้าน บ1 

12. นางลออรัตน ์  บุญศร ี  พนักงานเข้าเล่ม บ2 

13. นางอังกาบ  การกรณ ์  นักวิชาการอุดมศึกษา 

14. นางสาวสุธิดา  ธรรมโพธิกลุ นักวิชาการอุดมศึกษา 

15. นางสาวเจนณิพิฐญ ์ ยังสมบูรณ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

16. นายอนุศักดิ ์  ไข่แก้ว  พนักงานขับรถยนต ์
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กลุ่มงานบริการวิชาการ 
1. นางดนยา  วราสิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ/นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
2. นางรัชภร  จันทสุรสั  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
3. นางสาวเนาวรตัน์  ทองไทย  นักวิชาการอุดมศึกษา 
4. นายธีรพงศ์ ช่ืนจิตร  นักวิชาการอุดมศึกษา 
5. นางศราวด ี แสงสมบญุ นักวิชาการศึกษา 
6. นายสุวิทย ์ สุวรรณเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรม 
7. นายโฆษิต ช่วยชูฤทธิ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 
8. นางกาญจนา สุขสวัสดิ ์  พนักงานธุรการ ส3 
9. นางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรม 
10. นางสาวพัณณิตา เจ้าประสงค ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายฝึกอบรม 
11. นายสิทธินัย วงศ์งาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
กลุ่มงานวจิัยและพัฒนา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตร ี กาญจนะเดชะ รักษาการในตำแหน่งหัวหนา้งานวิจัยและพัฒนา 
2. นายวิบูลย ์ วราสิทธิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 

 
กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
1. นายปรีชา  ศรีมนัสรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
2. นายธีรยุทธ ์  ประสมพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นางสาวดวงธิดา ชูมาล ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นายพิสัณห ์  ดวงจันทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นายวชิรวิชญ ์  จิวานิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นางสุปราณ ี  อุบลจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวนภารตัน ์ ห่อทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
8. นายโกวิทย ์  แซ่เล้า  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา 
1. นางเบญจวรรณ สุขหน ู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
2. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
3. นางสาวสิรมิา  แซ่เฮีย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
4. นางสาวปานชนก จิตชาญวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
5. นางสาวทิชาลักษณ ์ สุวรรณพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
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6. นางสาวสิรภัทร แซ่ลิ่ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นายชาตร ี  คู่ณรงค์นันทกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
8. นายธนานันต ์  วุฒิสิทธ์ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
ทีมพัฒนาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 

1. นายชำนาญ  อินทสโร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายวรพจน ์  คงอรุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นายอัษฎายุทธ์  แซ่ลิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นายสุทธิพงษ ์  อุดมประเสริฐกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นายจีรศักดิ ์  สายนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นางสาววิไลลักษณ ์ ไชยเสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวศศิธร  คงหน ู  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ 

1. นายพงศพัฒน ์ หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
2. นางสาวศิริรรัตน ์ กรอดสุย  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นางสาววันวิสาข ์ จิตผิวงาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นางขนกกุล  แซ่ลิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นางสาวสุรยี์พร อังสุภานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นายกัมปนาท  โชติกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวมลิวลัย ์ แซ่อึ้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
8. นายณัฐพล  เพชรจิระวรพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ทีมบริหารจัดการฐานข้อมลูและ Application Service 
1. นายจตุพร  ชูช่วย  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
2. นายคณกรณ ์  หอศิริธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
3. นายสัมฤทธ์ิ  ฤทธิภักดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นายเกรียงไกร  หนูทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นายสมชาย  วนะธนศิลป ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

 
Support กลาง 

1.นางวิไลวรรณ  หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
1. นายสงกรานต ์ มุณีแนม  หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร/วิศวกรชำนาญการ 
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2. นายสาคร  หังสพฤกษ์ วิศวกรชำนาญการ 
3. นายเอกณฏัฐ ์  วิทยาสมบูรณ ์ วิศวกรชำนาญการ 
4. นายพรพิทักษ์  สันติภาพถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
5. นายสัมพันธ์  ลิมปิต ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นางสาวทิพาพร พัฒนศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวหฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
8. นางสาวสุนทร ี นภิบาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
9. นางสาวณัฏฐิกา หัตถกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10. นายโกศล  โภคาอนนต ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
11. นายมหามดัราฟ ี เจ๊ะอุมา  นายช่างอิเล็กทรอนิกส ์
12. นายศุภกร  บุญเลื่อง  พนักงานธุรการ ส2 
13. นายสมพร  ศรีโยม  ช่างครุภัณฑ์ ช3 
14. นายศุตธนา  ธานีโต  นักวิชาการอุดมศึกษา 
15. นายไพโรจน ์  กุลบุตร  นักวิชาการอุดมศึกษา 
16. นายประทีป  โคตัน  นายช่างเทคนิค 
17. นายวิศิษฏ ์  ธเนศธำรง นายช่างเทคนิค 
18. นางยุวดี  ไชยมณ ี  พนักงานธุรการ 
19. นายณัฐธัญ  พูนนวล  นักวิชาการอุดมศึกษา 
20. นายณัฐวุฒิ  วิจิตร ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562  

บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเปน็ช่ือท่ีใช้ในการบริหารงาน

ภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานท่ีก่อนตั้งข้ึนมาพร้อมๆกบัการก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตาม พระ

ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนท่ี 55 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2527 โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ฝ่ายพัฒนาระบบ

คำสั่ง” 

วิสัยทัศน์ 

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญจ่ะเป็นหน่วยงาน

หลักในการนำระบบคณุภาพเข้ามาใช้เพื่อให้บริการและ ผลติซอฟตแ์วร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี

ข้อมูลวิชาการ ที่มีหลักฐานเชื่อถือได ้

พันธกิจ 

* เป็นศูนย์กลางในการบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

* พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในการบริการและพัฒนาระบบงานให้เกดิผลสำเร็จ 

* ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

* ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์แก่ หน่วยงานภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

* พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม 

* ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความเหมาะสม 

* ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

ภารกิจ 

* ให้บริการ ถาม-ตอบ และแกไ้ขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์คอมพิวเตอร ์

* พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

* สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

* พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบอื่นๆของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามนโยบายของผูบ้ริหาร 

* วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงานท่ีมาใช้บริการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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* บริหารจัดการระบบ Mail และ Web Hosting ของมหาวิทยาลยั 

* บริหารจัดการ Server ต่างๆ ที่ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

* ปรับปรุง/ดูแลระบบ PSU Passport ของมหาวิทยาลัย 

* ปรับปรุง/ดูแลระบบลงเวลาของศูนย์คอมพิวเตอร ์

* ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1) นางสาวขนกกุล แซ่ลิม่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

2) นางเบญจวรรณ สุขหน ู ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

3) นางสาวสิรมิา แซ่เฮีย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

4) นางสาวสิรภัทร แซล่ิ่ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

5) นายเอกพล ตรีเนตรวรคณุ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6) นางสาวปานชนก จิตชาญวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

7) นางทิชาลักษณ์ โชติแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

 

ระบบสารสนเทศท่ีรับผิดชอบ 

1. ระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

1.1. ระบบข้ึนทะเบยีน และรายงานตัวนักศึกษา (PSU1-2) 

1.2. ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษาสำหรับการรายงานตัว  (SE-Doc) 

1.3. ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (Back Office Registrar) 

1.4. ระบบสารสนเทศนักศึกษา (Student Information System : SIS) 

1.5. ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ (WebGradSubmission) 

1.6. ระบบตดิตั้งระบบสารสนเทศนักศกึษา (registInstall2016) 

2. ระบบ   Inbound-Outbound Student (IOStudent) 

3. ระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑติวิทยาลัย (GSMIS) 

3.1. ระบบย่อย คือระบบจดัการข้อมลูนักศึกษา (GradStudent) 

3.2. ระบบฐานข้อมลูอาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา (GradTeacher) 

3.3. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา (GradCurriculum) 

4. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูรระดบัปริญญาตรี (Curriculum) 
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5. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUCurriculum) 

6. ระบบจัดทำรายงาน มคอ.ออนไลน์ (PSUTQF)  

7. ระบบฝึกอบรม (CCTAS) 

8. บริการข้อมลูสารสนเทศนักศึกษา (WebAPI) 

9. ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบในกลุ่มสารสนเทศนักศึกษา หรือ RAM (Regist Account Manager) 

10. ระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย (PCCMS) 

10.1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (PCCMS Admission Information System) 

10.2. ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (PCCMS Back Office Registrar) 

10.3. ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS (PCCMS Student Information System) 

10.4. ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา หรือ RAM (PCCMS Regist Account Manager) 

11. ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (E-Admission) 

 

งานโครงการที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2562 

1. พัฒนาบริการสารสนเทศนักศึกษา (2 กรกฎาคม  – 31 ตุลาคม 2561) 

พัฒนาสร้างบริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา โดยมีการกำหนดรูปแบบการเรียกใช้ตามข้อมูลที่ได้ตกลงให้บริการได้ ซึ่ง

ผู้ขอใช้งานสามารถพัฒนาโปรแกรมเรียกบริการเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ ตามขอบเขตของข้อมูล ป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ 

และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ลดเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้ในอนาคตสามารถนำไปสู่การบริการ

สารสนเทศนักศึกษาบนมือถือได้ 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน ความต้องการหลักมาจากทีมพัฒนาระบบ Mobile ได้สรุปเอกสารสเปค  UI Design สำหรับ

หน้าจอที่จะเรียกใช้ข้อมูลโดยเลียนแบบข้อมูลที่เคยมีให้บริการบนระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) อยู่แล้วยังไม่รวมส่วนของ

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ได้มีการเตรียมฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายสำหรับสร้างวิวข้อมูลรองรับการเรียกบริการ

สืบค้นข้อมูลเฉพาะขึ้นมา ขณะนี้รองรับการใช้งาน 4 วิทยาเขต ยกเว้นวิทยาเขตปัตตานี  

โครงการนี้เป็นข้อมูลที่ให้บริการสำหรับโครงการพัฒนาระบบ Mobile นำไปใช้ต่อ ซึ่งจะต้องมีโครงการต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนาให้ WebAPI นี้เป็น Service ที่สามารถเรียกผ่าน Authen 

 

2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ใช้ปีรับนักศึกษาเป็นปีหน้าปก (ModifyCurriculumYear) 

(1 พฤศจิกายน 2561  – 31 มกราคม 2562) 

จากการที่มหาวิทยาลัยออกแนวปฏิบัติการนับ พ.ศ. หลักสูตร เมื ่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 (บันทึกข้อความ ที่ มอ 

001/1107) ให้สอดคล้องกับแนวทางของ สกอ. และเปลี่ยนวิธีระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร ดังนี้  

1) การระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร ให้เป็น พ.ศ. เดียวกับปีท่ีเริ่มรับนักศึกษา 

2) เปลี่ยนวิธีระบุปี พ.ศ. บนปกหลักสูตร จากเดิม ปี พ.ศ. เป็นปี พ.ศ. เดียวกับปีท่ีเริ่มรับนักศึกษา  
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โดยเริ่มกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง การเก็บข้อมูลปีหน้าปกของเล่มหลักสูตร จากปี พ.ศ. ที่อนุมัติหลั กสูตร เป็นปี

การศึกษาที่เริ่มเปิดรับนักศึกษา โดยเริ่มใช้งานกับข้อมูลหลักสูตรที่กำลังจัดทำใหม่หรือกำลังปรับปรุง ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้จากแนว

ปฏิบัติที่กล่าวมาจะมีผลกับระบบบริหารจัดการหลักสูตรของระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันภายใต้การดูแลของกองบริการ

การศึกษา ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบท่ีกล่าวมาทั้งหมด 

ผลดำเนินการ : 

ดำเนินงานได้ตามแผน มีการประชุมสรุปความต้องการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการการศึกษาตามหนังสือ

บันทึกข้อความ เลขท่ี มอ 001/1107 ให้เปลี่ยนวิธีระบุปี พ.ศ. หลักสูตร เป็นปีที่เริ่มรับนักศึกษา ซึ่งมีผลกระทบกับระบบเดิม ทั้ง

ส่วนของปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับปีหน้าปกท้ังหมด 

โดยบัณฑิตวิทยาลัยให้ข้อมูลเรื่องกฏเกณฑ์ และร่วมให้ความคิดเห็นในความต้องการ จากการปรับโครงสร้างเพื่อให้

รองรับปีหน้าปก และกองบริการการศึกษาให้ความต้องการทั้งส่วน หลักสูตรระดับปริญญาตรี และการสืบค้นข้อมูลหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

3. ปรับปรุงระบบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU1-2) (1 กุมภาพันธ์  – 31 พฤษภาคม 2562) 

ปัจจุบันการรายงานตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 วิทยาเขต (หาดใหญ่ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี) 

จะต้องดำเนินการผ่านระบบ สน.1-2 (PSU1-2) ต่อมามีการพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา (SE-Doc) เพิ่มเติมเนื่องจากกอง

ทะเบียนและประมวลผลมีความต้องการปรับกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาโดยลดปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บเอกสาร

ประกอบรายงานตัวจำนวนมากโดยเฉพาะในส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมมีความไม่สะดวกหลายประการ การสืบค้น

เอกสารยุ่งยาก รวมไปถึงในอนาคตต้องการใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลนักศึกษาจากเอกสารประกอบการรายงานตัว หลังจาก

ที่มีการรายงานตัว และในส่วนรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องหาวิธีการรวบรวมเพื่อจัดทำบัตรเอทีเอ็มให้ทันในวันรายงานตัวนักศึกษา 

โดยจะมีการบังคับให้นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ระดับปริญญาตรี ต้องมีการส่งรูปถ่ายนักศึกษาผ่านระบบ จึงจะสามารถพิมพ์ใบ

รายงานตัวจากระบบได้  ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษานี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถนำส่งไฟล์เอกสารประกอบการ

รายงานตัว รวมถึงรูปถ่ายนักศึกษา และพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบนี้  

ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา ได้นำร่องเริ่มใช้งานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ที่แรก ตั้งแต่นักศึกษารหัส 59 เป็นต้นมา โดยได้มี

การพัฒนาปรับปรุงจนมั่นใจได้ว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา และวิทยาเขตอื่น ๆ มีความสนใจ

ต้องการใช้งานได้แก่ ตรัง ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี จึงทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งความต้องการใช้งานในปีการศึกษา 1/2562 

แต่ระบบปัจจุบันยังไม่รองรับในการใช้งานของวิทยาเขตอื่นอีกหลายส่วน จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ทั ้งระบบจัดเก็บไฟล์

นักศึกษา และระบบสน.1-2 ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานในวิทยาเขตต่าง ๆ 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน มีการปรับปรุง และพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ 4 วิทยาเขต ยกเว้นวิทยาเขต

ปัตตานี โดยพัฒนาเว็บไซต์ https://regfile.psu.ac.th/student/ ให้ทันการใช้งานในปีการศึกษา 1/2562 เพื่อลดกระบวนการ

ด้านเอกสาร ลดการใช้งานเอกสารในรูปแบบกระดาษ และเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาผลการตรวจ

เอกสารได้สะดวกรวดเร็ว 

https://regfile.psu.ac.th/student/
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4. พัฒนาระบบรับนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์กลาง) ระยะที่ 1 (1 มิถุนายน  – 31 พฤศจิกายน 2562) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีมติ

เห็นชอบการพัฒนาระบบรับนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์กลาง) ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาเขตใช้ร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่ปี

การศึกษา 2563 ดังนัน้จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ทันภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

ผลดำเนินการ : 

ดำเนินงานได้ตามแผน เป็นการพัฒนาระบบร่วมกับงานรับนักศึกษา พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการสมัครนักศึกษา

ออนไลน์ทั้ง 5 วิทยาเขต เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th ให้เจ้าหน้าที่คณะ หรืองานรับนักศึกษาของแต่ละวิทยาเขต 

สามารถสร้างโครงการ ตามสาขาท่ีเปิดรับได้ในวัน และเวลาที่กำหนด นักเรียนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิก และสามารถสมัครเข้า

โครงการ พิมพ์ใบสมัคร และเอกสารการจัดส่งเอกสาร มีการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบในวันที่ 25 ต.ค. 

2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวผล มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งานระบบเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 

2562 ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 58 คน ณ ช้ัน 8 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และประชุมส่งมอบระบบใน

วันท่ี 29 พ.ย. 2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวผล 

 
 

ขอบเขตงานบำรุงรักษาระบบทะเบียนนักศึกษา 

1) งานบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย  

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้เพียงพอตอ่การให้บริการ ได้แก่ CPU, RAM และพื้นที่การ

ให้บริการ 

- ตรวจสอบแกไ้ข Performance ของระบบ, Error, Update Date file ตรวจสอบและกำจดัไวรัส, Spam mail, 

Spyware, Trojan, Backdoor และโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ 

- Update Patches และ Hot fixed ของ Software และตรวจสอบ System ที่จำเป็นท้ังหมดของแต่ละ เครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยและดำเนินการ Backup Database ลงในเครื่องในส่วนท่ีสามารถเรียกใช้งานไดเ้มื่อระบบมีปญัหา 

หรือสามารถ Restore กลับดังเดมิได้  

- ปิด Port และ Service ทีไ่ม่ได้ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- สำรองข้อมูลที่เป็น Database (Oracle Server)  เป็นรายวัน  อย่างน้อย 60 วัน 

2) งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  

- รายการระบบสารสนเทศท่ีได้ส่งมอบใช้งาน และอยู่ในบริการบำรุงรกัษา ได้แก่ 

[1] ระบบรับสมัครนักศึกษา (Student Admission Information System) 

[2] ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (Back Office Registrar) 

[3] ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS (Student Information System) 

[4] ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา หรือ RAM (Regist Account Manager) 
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- เมื่อไดร้ับแจ้งปัญหาข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 

- ปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรมแต่ละระบบ รายละเอียดรวมถึงวิธกีารใช้งาน 

 

งานให้บริการหลังส่งมอบ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 

1. แก้ปัญหาการใช้งานระบบ บริการตอบคำถาม  และใหค้ำแนะนำระบบสารสนเทศท่ีดูแล 

2. บำรุงรักษาบริหารจดัการเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 

2.1. Web Server รวมถึง Web Testing Server 

2.2. Database Server รวมถึง Database Testing Server 

2.3. Source Safe Server (scm/tfs) 

3. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3.1. อบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

3.2. อบรมการใช้งานระบบ Inbound - Outbound สำหรับเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 29 มกราคม 2562 ณ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

3.3. อบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา สำหรับวิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยงานกองทะเบียนและประมวลผลเป็นวิทยากรในการอบรม 

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 

ผลจากการออกแบบสำรวจความพึงพอใจในระบบท่ีพัฒนาและใช้งานต่าง ๆ ดังนี ้

1. การใช้งานของระบบข้อมูลพ้ืนฐาน สน.1-2 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากับ 4.32 

ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.28 

ความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ 4.33 

สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตนเอง  4.36 

ความพึงพอใจของระบบ สน.1-2 โดยรวม  4.29 

2. การใช้งานของระบบ SE-DOC 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากับ 4.33 

ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.27 

ความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ 4.37 

สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตนเอง  4.39 

ความพึงพอใจของระบบ SE-DOC โดยรวม 4.28 

3. การใช้งานของระบบ SIS 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากับ 4.35 
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ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  4.37 

ความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบ 4.34 

สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ด้วยตนเอง  4.36 

ความพึงพอใจของระบบ SIS โดยรวม  4.32 

4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ Support 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากับ 4.43 

ช่องทางในการติดต่อ สะดวก เหมาะสม    4.36 

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา   4.36 

ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง  4.52 

ให้บริการและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น และเป็นประโยชน ์ 4.48 

 
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางสาวดวงธิดา ชูมาล ี  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

2. นายธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

3. นายวชิรวิชญ์ จิวานิจ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

4. นายพิสัณห์ ดวงจันทร ์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

5. นายโกวิทย์ แซ่เล้า  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6. นางสาววรรณวรางค์ จติผิวงาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

7. นางสาวนภารตัน์ ห่อทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการ 

1. นางสุปราณี อุบลจินดา  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

2. นายจักรกฤตย์ โชติเกียรติคณุ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 

 บำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสรจ็ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แกไ้ขข้อผิดพลาดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบ

ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับแจ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบ MIS-DSS       

2. ระบบ HRMIS (ผลงานวิชาการ/ภาระงาน) 

3. ระบบ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน TOR Online 

4. ระบบ ประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิงาน Competency Online 

5. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) และระบบทะเบียนรับ-ส่ง 
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6. ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ (TimeStamp) 

7. ระบบสวสัดิการกองทุนพนักงาน 

8. ระบบสมัครงานออนไลน ์

9. ระบบ MOU (ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ) 

10. ระบบจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลยัตำแหน่งวิชาการสำหรับสายวิชาการ 

11. ระบบรายงานสำหรับผูบ้ริหาร EIS 

12. ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

13. ระบบฐานข้อมลูศูนย์บริการวิชาการ 

14. ระบบใบรายงานตัว 

 

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) เทศบาลคอหงส ์

2. ระบบยื่นแบบก่อสร้างเทศบาลคอหงส์ 

3. ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (PITI System) อุทยานวิทยาศาสตร ์

 

โครงการทีป่รับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 

 ทีมบุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้ 

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. อบรม ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ และเฝ้าระวังการใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ Phase I ตุลาคม 2561 – 

มกราคม 2562 

2. พัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน์ Phase III กุมภาพันธ์ –  พฤษภาคม 2562 

3. รวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลบรกิารวิชาการ Phase II กุมภาพันธ์ –  พฤษภาคม 2562 

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบใบรายงานตวั มิถุนายน – กันยายน 2562 

5. ปรับปรุงพัฒนาระบบ HRMIS ตามความต้องการใหม่ มิถุนายน – กนัยายน 2562 

6. ปรับปรุงพัฒนา เฝ้าระวังระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรและระบบท่ีเกีย่วข้องตามความต้องการใหม่ ตุลาคม 

2562 -  มกราคม 2563 

7. ศึกษาเทคโนโลยี Digital Signature สำหรับการพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

 

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  

 

บริการด้านการอบรม 
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- อบรมการใช้งานและวิธีการตรวจสอบข้อมูลผลงานวิจัย HRMIS ให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและการเจ้าหน้าที่คณะ 

วันท่ี 11-12 ก.ย. 62 

- อบรมการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิงาน (Competency) ให้กับการเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

วันท่ี  11 ธ.ค. 62 

- อบรมการประยุกต์การใช้งาน Excel และ Power BI เพื่อใช้ในการออกรายงานให้กับการเจา้หน้าท่ีส่วนกลางของ

มหาวิทยาลยั วันที่ 16 ธ.ค. 62 

 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. Export ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่แจ้ง เช่น  

a. ข้อมูลผลงานวิชาการ ให้กับการเจา้หน้าท่ี  

b. ข้อมูลภาระงานให้กับกองแผนงาน  

c. ข้อมูลผลการประเมินและสมรรถนะให้กับคณะ/หน่วยงานท่ีแจ้ง เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

d. ข้อมูลสรุปสวสัดิการกองทุนพนักงานให้กับการเจ้าหนา้ที่ 

e. ข้อมูลสมาชิกกองทุนพนักงานให้กับ วข.ต่างๆ  

2. ให้สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้ง   

a. ข้อมูลทีภ่ายใต้การดูแลของทีมบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ HRMIS, TOR, Competency, IPOP เป็นต้น ให้กับ

สำนักดิจติอลฯ 

b. ข้อมูลผลงานวิชาการ HRMIS ให้หน่วยงานการที่แจ้ง เช่น คณะแพทย์ คณะพยาบาล คณะทันตะฯ เป็นต้น  

3. ศึกษา Data Warehouse เพื่อรวบรวมข้อมูลและจดัทำรายงานสำหรับผู้บริหารในอนาคต 

4. จัดเตรียมข้อมลูและปรับปรุงระบบ EIS เพื่อแสดงข้อมูลตามความตอ้งการของผู้บริหาร 

5. เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิการ "ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ครั้งท่ี 2 (22 ก.ค. 62) 

6. ดูงานระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17-20 ธ.ค. 

62) 

 

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ลูกค้าหรือหรือเจ้าภาพ 

มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน ลูกค้าหรือเจ้าภาพท้ังในส่วนรวบรวมความต้องการ การหารือ หรือแจ้งให้ทราบ 

เช่น 

- การประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการระบบ ฐานข้อมลูบริการวิชาการ (1 ก.พ. 62, 24 เม.ย. 62) 

- การประชุมร่วมกับกองการเจ้าหนา้ที่เรื่องระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (11 ม.ค. 62)  
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- การประชุมร่วมกับวิเทศสัมพันธ์ เรื่องระบบ MOU (18 ก.พ. 62) 

- การประชุมร่วมกับการเจ้าหนา้ที่เรื่องระบบประเมินผลการปฏบิัติงานและการประเมินสมรรถนะ (18 เม.ย. 62, 13, 25 มิ.ย. 

62) 

- การประชุมคณะอนุทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ืองระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (22, 23 เม.ย. 62, 13 พ.ค. 62, 17, 27 มิ.ย. 62) 

- การร่วมประชุม Conference ร่วมกับทีมการเงิน เรื่องระบบบริการวิชาการ (13 พ.ค. 62) 

- การประชุมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการเชื่อมโยงข้อมลูระบบริการวิชาการ (4 มิ.ย. 62) 

- การประชุมหารือการจัดเก็บข้อมลูผลงานวิจัย หาเจ้าภาพ ทบทวนความต้องการ หลักเกณฑ์ และติดตาม ในระบบการ

จัดการทรัพยาการมนุษย์ (HRMIS) (24 มิ.ย. 62, 16,28 ต.ค. 62, 7,28 พ.ย. 62, 24 ธ.ค. 62) 

- การประชุมรวบรวมความต้องการระบบใบรายงานตัว (5, 31 ก.ค. 62) 

- การประชุมเพื่อรับทราบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (30 ส.ค. 62)  

- การประชุมคณะอนุทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ือง ความต้องการระบบ Competency ใหม่ (22 ก.ค. 62) 

- การประชุมคณะอนุทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ือง Common Functional Competency  (9 ส.ค. 62) 

- การประชุมการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (11 ธ.ค. 62) 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรบั-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (31 ต.ค. 62) 

- การประชุมเรื่องสมรรถนะสายสนบัสนุนและการประเมินส่วนของพฤติกรรมการปฏบิัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (18 พ.ย. 62) 

- การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าท่ีทุกวิทยาเขตเพื่อนำเสนอระบบ TOR และระบบใบรายงานตัว (19 ธ.ค. 62) 

 

ปัญหาท่ีรับแจ้งและดำเนินการแก้ไข (FSD01) 

รับแจ้งปัญหาและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบหรือข้อมลูให้สามารถให้งานได้ ดังนี ้

- เดือน มกราคม ปี 2562 จำนวน 2 รายการ 

- เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 จำนวน 30 รายการ 

- เดือน มีนาคม ปี 2562 จำนวน 18 รายการ 

- เดือน เมษายน ปี 2562 จำนวน 7 รายการ 

- เดือน พฤษภาคม ปี 2562 จำนวน 8 รายการ 

- เดือน มิถุนายน ปี 2562 จำนวน 8 รายการ 

- เดือน กรกฎาคม ปี 2562 จำนวน 9 รายการ 



 

20 
 

 

      

- เดือน สิงหาคม ปี 2562 จำนวน 66 รายการ 

- เดือน กันยายน ปี 2562 จำนวน 22 รายการ  

- เดือน ตุลาคม ปี 2562 จำนวน 20 รายการ 

- เดือน พฤศจิกายน ปี 2562 จำนวน 18 รายการ 

- เดือน ธันวาคม ปี 2562 จำนวน 10 รายการ 

 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

- มีงานแทรกระหว่างการดำเนินการโครงการทำให้ทีมงานเพ่ิมโหลดการทำงาน และต้องเร่งพัฒนาระบบให้ทันกับเวลาที่

กำหนดไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ 

- ผู้บริหารมีความต้องการระบบหลากหลายในขณะที่กำลังคนมีจำกัด ทำให้ส่งผลต่อแผนการดำเนินงานท่ีวางไว้ ต้องชะลอ

ระบบท่ีต้องพัฒนา เช่น DSS ออกไป  

- เจ้าภาพมีความต้องการหลากหลายไม่ชัดเจน ทำให้ต้องใช้เวลาในการสรุปความต้องการและพัฒาระบบมากกว่าที่ควร 

- เจ้าภาพบางส่วนไม่ทราบรายละเอยีดการใช้งานระบบท่ีตนเองรับผดิชอบหรือขาดการกลั่นกรองปัญหา จึงให้ผู้รับบริการที่

พบปัญหาหรือข้อสงสัย ตดิต่อมายงัเจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบโดยตรง ทำให้ทีมงานเพิ่มโหลดการทำงานมากกว่าที่ควร 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. นายชำนาญ อินทสโร  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ชำนาญการพิเศษ 

4. นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

5. นายวรพจน์ คงอรุณ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

6. นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิม่  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

7. นายจีรศักดิ์ สายนาค  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

8. นางวิไลลักษณ์ ไชยเสน  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

9. นางสาวศศิธร คงหน ู  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาเสร็จแล้ว 

 บำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสรจ็ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แกไ้ขข้อผิดพลาดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบ

ข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับแจ้งในแต่ระบบดังนี ้

15. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Windows based & Web based application) 

16. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติผา่นเว็บ (Web OPAC)  

17. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติบนอุปกรณ์พกพา (ALIST Mobile application) 
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18. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Cataloging Module) 

19. ส่วนงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง (Self-check via SIP2 Protocol) 

20. ส่วนงานเชื่อมต่อการสืบค้นผา่นมาตรฐาน Z39.50 

21. ส่วนงานเชื่อมต่อคลังข้อมลูมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge bank) 

22. ส่วนงานส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลรวม EDS EBSCO 

23. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Student & Staff Database Integration) 

 

โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 

 ทีมห้องสมุดได้ปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อให้ดีขึ้นหรือตามความต้องการของสกอ. ดังนี้ 

1. ระบบสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ สามารถส่งออกข้อมูลบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมจัดการข้อมูล

บรรณานุกรม เช่น EndNote, Mendeley, Zotero ระบบสามารถแสดงข้อมูลอ้างอิงบน Web OPAC ไดต้ามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น APA, 

Chicago, MLA, Vancouver เปน็ต้น 

2. รองรับการทำ Metadata Harvesting ผ่านแหล่งข้อมูลแบบ Open Access 

3. รองรับการยมืด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ (Mobile) 

4. รองรับการค้นหาผู้ใช้บริการห้องสมุด เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและทำรายการยืม-คืน ด้วยหมายเลขบตัรประชาชน ได้ทั้งใน

ระบบ Windows based และ Web based 

5. รองรับการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด (E-Payment) ในระบบ Windows และ Web based  

6. พัฒนาระบบการจัดทำ QR Code ในระบบ Web based 

7. รองรับการยืนยันตัวตนบน Mobile Application แทนการใช้บัตรสมาชิก (Mobile) 

8. รองรับการแจ้งเตือนการทำงานผ่าน Line Application (Mobile) ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 

9. รองรับ URL Checker สำหรบัฐานข้อมูลหลักใน Tag 856 และ Identifier URL 

 

งานติดต้ังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

1. ติดตั้งระบบห้องสมดุ ALIST ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2. ติดตั้งระบบห้องสมดุ ALIST ให้กับโรงเรยีนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

งานอบรม/พบลูกค้าผู้ใช้งาน 

1. อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด ALIST Web-based Application ให้กับมหาวิทยาลยัแม่โจ้ พฤศจิกายน 2561 

2. อบรมการใช้งานระบบห้องสมุด ALIST Web-based Application ให้กับคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พฤศจิกายน 2561 

3. บรรยายระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ พฤศจิกายน 2561 
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4. นำเสนอ ALIST Roadmap ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ธันวาคม 2561 

5. เข้าร่วมประชุมพบปะลูกค้าระบบห้องสมุดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยบูรพา มกราคม 

2562 

6. เข้าร่วมประชุมพบปะลูกค้าระบบห้องสมุด การประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งท่ี 38 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ มกราคม 2562 

7. จัดประชุม ALIST User Group ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พฤษภาคม 2562 

8. ประชุมเรื่องความเชื่อมโยงการยืมคืนระหว่างห้องสมดุ UC ILL ร่วมกับระบบห้องสมุด ALIST ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้

คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มถิุนายน 2562 

9. เข้าร่วมประชุมพบปะลูกค้าระบบห้องสมุด การประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งท่ี 39 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ มิถุนายน 2562 

 

 

งานบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งกลุม่งานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในบริการดังต่อไปนี ้
* บริการอบรมคอมพิวเตอร์ : บริการจดัอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และราย

หน่วยงาน 
* บริการเช่าห้องอบรม-สมัมนา : ให้เช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์และสัมมนาแก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยและบุคคลทั่วไป 
* บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับบุคลากรและนักศกึษา 
* บริการศูนยส์อบคอมพิวเตอร์ : ให้บริการทดสอบวัดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและชดุโปรแกรม 

Microsoft Office 
* บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ : ตรวจเช็คคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น ตรวจซ่อมและแก้ปญัหาทางด้าน Hardware และ Software ตดิตั้ง

โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ 
* บริการประมวลผลข้อมลูทางสถติิ โดยใช้โปรแกรม SPSS แก่บุคลากร นักศึกษาและบคุคลทั่วไป 
* บริการตรวจวเิคราะห์ข้อสอบ : บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบท่ีมปีระสทิธิภาพ 
 
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ การพัฒนา

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ ICT ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังคมและชุมชน โดยผลการดำเนินการมี ดังนี ้
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ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 

การบริการฝึกอบรม 

 

• นักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้ารบัการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 582 คน แบ่งเป็นอบรมฟรี 
จำนวน 514 คน และลงทะเบียนจำนวน 68 คน 

• บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 23 โครงการ จำนวน 638 คน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์
สนับสนุนวทิยากร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ไม่มีบริการอาหารวา่ง และอาหารกลางวัน) 

• บุคคลทั่วไป เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ (ท้ังรายบุคคล รายหน่วยงานและ In-house) จำนวน 1,206 คน 

โครงการบริการชุมชนแบบให้เปล่า 

 

• โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 43 จัดอบรมหลักสูตร สื่อสารด้วยภาพ Infographic Presentation with PowerPoint”  
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน  รวม  
52 คน โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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• โครงการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ท่ีวิทยาเขตหาดใหญ ่ระหว่างวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมให้บริการ
วิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ซึ่งมี 2 กิจกรรมคือ “พัฒนาทักษะและส่งเสรมิสุขภาพด้วย 
E-Sport” และ “ท่องโลกจินตนาการผ่านเทคโนโลยี Virtual reality” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวม 602 คน  

 

โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์ 

 

• จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต เข้าทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระบบเก่า 2,775 คน 
ระบบใหม่ 387 คน สอบท้ังสองระบบ 117 คน รวมทั้งสิ้น 3,045 คน (นับแบบไม่ซ้ำ) 

• ปีงบประมาณ 2561-2563 มีโครงพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์แนวใหม่ รองรับการวัดทักษะคอมพิวเตอร์แบบอัตนัยในกลุ่มวิชา 
Microsoft Office (Excel ,Word และ PowerPoint) และวัดทักษะคอมพิวเตอร์แบบปรนัย ในกลุม่รายวิชา การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Computer Essentials) และ Online Essentials  
 

นอกจากน้ียังมีบริการให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 5 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 140 คน ให้บริการห้ องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 100 ท่าน มีพื้นที่กว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ( IT 

Services) ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware และ Software ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ 

บริการให้เช่าโน้ตบุคสำหรับนักศึกษาและบุคลากร บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ บริการประมวลผลงานวิจัย 
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กิจกรรมในรอบปี 2562 

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บรหิารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าเยีย่มชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาประสทิธิภาพวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การสื่อสาร และการให้บรกิารระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการ

อาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะบคุลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ใน

โอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศกึษา

ดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยชุมชนสตูล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบรหิารจดัการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการบริหารจดัการระบบเครือข่าย 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ใน

โอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 

และภารกิจงานด้านต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดต้้อนรับอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

 

 

กิจกรรมอื่นๆ 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัญจรเปิดบริการ Help Desk นอกสถานท่ี ณ คณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ รวมถึงให้

คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พรอ้ม

ด้วยบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยในครั้งนีค้ณะบุคลากรไดม้ีการจดัทำภูมิทัศน์

บริเวณรอบอาคารและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนตัว - พื้นที่ส่วนรวมของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบยีบ 

สวยงาม และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  

   

 



 

29 
 

 

      

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นท่ี 42 อบรมการสร้างงานนำเสนอด้วย Movie 

Maker ให้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 52 คน จาก 5 โรงเรียน 

 

* ตัวแทนบุคลากรศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้เข้ามอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

เพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2562 

  

* บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ไปเข้าร่วมออกบูธทางด้าน IT ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนิน

กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” หรืองาน WUNCA ครั้งท่ี 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเผยแพร่

และแนะนำซอฟต์แวร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นให้แก่ผูส้นใจที่เข้าร่วมงานไดร้ับชม คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิพื่อสถาบันอุดมศึกษา

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

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “รู้ออม รู้ใช้ 

มาทดลองหา ความมั่งคั่งสุทธิ กันเถอะ และจัดการเงินอย่างไรให้ไมส่ะดดุแม้ยามฉุกเฉิน” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบรหิาร

จัดการเงิน การออม การใช้จ่าย การวางแผน และจัดการหนี้ ให้แกบุ่คลากร 
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “คิด..ก่อนเป็นหนี้” 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ครั้งท่ี 10 เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นความก้าวหนา้

ของระบบ 

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ใน

หัวข้ออบรมเรื่อง “การนวดตัวเองเพ่ือสุขภาพและฤาษีดัดตน” 

 

* สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand)) ได้มาตรวจตดิตามการรักษาระบบครั้ง

ที ่1 ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอรไ์ดร้ับการรับรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ตาม

มาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) สำหรับการให้บริการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์และสื่อสาร การ
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ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ศูนย์ทดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer 

Proficiency Test) การให้บริการการตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบ และการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดร้่วมจดักิจกรรมทางด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมให้ความรู้ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ชุมชน โดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งงานในวันนั้นศูนย์คอมพิวเตอรไ์ดม้ีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเข้าจังหวะ “พัฒนาทักษะและส่งเสริมสุขภาพด้วย E-Sport” 

2. กิจกรรมการศึกษาเรยีนรูส้ารคดีเชิงสร้างสรรคผ์่านเทคโนโลยี VR“ท่องโลกจินตนาการผ่านเทคโนโลยี Virtual reality หรือ VR”  

   

* บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ ลานพระบดิา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “การ
ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  


