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                                                                 << ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน >> 

.. แนะน าศูนย์คอมพวิเตอร์ .. 

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ไดมี้โครงกำรจดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็น
หน่วยงำนกลำงในกำรใหบ้ริกำรดำ้นคอมพิวเตอร์ และแผนพฒันำกำรศึกษำระยะท่ี 5 (พ.ศ.2525 - 2529) 
ทบวงมหำวทิยำลยัใยขณะนั้นไดใ้หค้วำมเห็นชอบและประกำศจดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ใหมี้ฐำนะเทียบเท่ำคณะ
วชิำในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบบัพิเศษ หนำ้ 1 เล่ม 101 ตอนท่ี 55 ลงวนัท่ี 27 เมษำยน 2527 โดยมีภำรกิจหลกัดำ้น
กำรใหบ้ริกำรคอมพิวเตอร์สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแก่นกัศึกษำทุกคณะวชิำ กำรวจิยั ใหบ้ริกำรฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์แก่บุคลำกร นกัศึกษำและบุคคลทัว่ไป ใหบ้ริกำรคอมพิวเตอร์สนบัสนุนงำนบริหำรจดักำร และ
บริกำรวชิำกำรของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ และสนบัสนุนงำนดำ้นคอมพิวเตอร์แก่วทิยำเขต/เขตกำรศึกษำ
ของมหำวทิยำลยัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่จงัหวดัปัตตำนี ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี และตรัง โดยช่วงแรกมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ออกเป็น 3 ฝ่ำย ไดแ้ก่ ส ำนกังำนเลขำนุกำร ฝ่ำยพฒันำระบบค ำสั่ง ฝ่ำยเคร่ืองจกัรกล 
ต่อมำในปีงบประมำณ 2529 ไดมี้กำรจดัตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ข้ึนท่ีวทิยำเขตปัตตำนี เพื่อท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนงำน
บริกำรคอมพิวเตอร์ของวทิยำเขตปัตตำนี โดยบุคลำกรท่ีปฏิบติังำนในหน่วยคอมพิวเตอร์มีทั้งท่ีสังกดัศูนย์
คอมพิวเตอร์วทิยำเขตหำดใหญ่ และสังกดัส ำนกังำนอธิกำรบดีวทิยำเขตปัตตำนี ปีงบประมำณ 2535 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ไดรั้บกำรประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่ำย ดงันั้นโครงกำรทั้งหมดจึงประกอบดว้ย 5 
ฝ่ำย และ 1 หน่วยงำนภำยใน ดงัน้ี 

           *  ส ำนกังำนแลขำนุกำร 
           *  ฝ่ำยพฒันำระบบค ำสั่ง 
           *  ฝ่ำยเคร่ืองจกัรกล 
           *  ฝ่ำยโปรแกรมระบบ 

           *  ฝ่ำยฝึกอบรม 
           *  หน่วยคอมพิวเตอร์ วทิยำเขตปัตตำนี 

ต่อมำในปีงบประมำณ 2542 ไดมี้กำรน ำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9002:1994 ซ่ึงเป็นมำตรฐำน
ดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรมำประยกุตใ์ช ้ทำงทีมบริหำรจึงไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกำร
ภำยในศูนยค์อมพิวเตอร์วทิยำเขตหำดใหญ่ใหม่ โดยมีกำรยบุรวมและขยำยงำนออกเป็นกลุ่มงำนใหส้อดคลอ้ง
กบัภำรกิจท่ีรับผดิชอบ หลงัจำกนั้นไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงอีกหลำยคร้ัง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำร
ปฏิบติังำนท่ีไดถู้กพฒันำและปรับปรุงกระบวนกำรอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงกำรปรับโครงสร้ำงแต่ละคร้ังมี
วตัถุประสงคเ์พื่อควำมสะดวก แกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำน เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรและ
บริหำรจดักำร และเพื่อใหมี้กำรใชท้รัพยำกรร่วมกนัไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ และยงัคงรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 
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โดยปัจุบนัไดรั้บกำรรับรองตำมระบบคุณภำพ ISO9001:2008 
 

.. วสัิยทัศน์ (Vision) .. 
        ใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง 
 
.. พนัธกจิ (Mission) .. 
              แสวงหา พฒันา และใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

.. เป้าประสงค์ .. 

1. พฒันำกำรบริหำรจดักำรและบริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศสู่มำตรฐำนสำกล 

2. พฒันำระบบสำรสนเทศท่ีเป็นสำกลเพื่อใชง้ำนในมหำวทิยำลยัและพร้อมเผยแพร่สู่ระดบัประเทศ 

3. กำรบริหำรจดักำรเครือข่ำยไดรั้บกำรยอมรับระดบัแนวหนำ้ของประเทศ 

4. เป็นศูนยถ่์ำยทอดเทคโนโลยสีำรสนเทศสู่ชุมชน   

.. ค่านิยมหลกัของศูนย์คอมพวิเตอร์ WISH3   

WISH3 ค่ำนิยมหลกัของศูนยค์อมพิวเตอร์ เนน้หลกักำรท ำงำนเป็นทีม ยดึแนวคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรดว้ยจิตบริกำร 

บุคลำกรศูนยค์อมพิวเตอร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตหำดใหญ่ ร่วมก ำหนดค่ำนิยมหลกั 
WISH3'  เพื่อ สร้ำงวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นตวัผลกัดนัปณิธำน วสิัยทศัน์และพนัธกิจของศูนยค์อมพิวเตอร์ ใหมี้
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรและ เพื่อกำ้วไปสู่องคก์รท่ีไดรั้บ
ควำมเช่ือถือและกำรยอมรับ  

โดย   WISH3  จะมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนใน 6 หลกั ดงัน้ี 
W = wisdom คือ กำรมีปัญญำ มีควำมรู้ มีควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้
I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือท ำในส่ิงควรท ำและมีจิตส ำนึกดว้ยตนเอง 
S = Service mind คือ มีจิตบริกำร เช่น เตม็ใจใหบ้ริกำร 



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

5 
 

H = Happy คือ กำรท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
             Healthy คือ มีควำมสุขกำยสบำยใจ 
             Harmony คือ มีควำมพร้อมเพรียงสำมคัคี 

ทั้งน้ี  ค่ำนิยมหลกั 'WISH3'  ของศูนยค์อมพิวเตอร์จึงมีควำมหมำยโดยรวมอีกนยัหน่ึงวำ่  ชำวศูนย ์
คอมพิวเตอร์จะท ำงำนเป็นทีมอยำ่งมีควำมสุขทั้งกำยและใจพร้อมใหบ้ริกำรดำ้น เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรท่ีมีคุณภำพอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองควำม พึงพอใจของผูรั้บบริกำร  

 
โครงสร้างการบริหาร  
 

 
 

คณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพวิเตอร์  
1. รองศำสตรำจำรยอ่ิ์มจิต เลิศพงษส์มบติั  กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยรั์ตนำ เวทยป์ระสิทธ์ิ  กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 
3. อำจำรยป์รำโมทย ์  จูฑำพร   กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 
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4. นำยนิทศัน์   เพรำแกว้  กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 
5. นำวสำงแสงนภำ   หิรัญมุทรำภรณ์  กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ 

 
ผู้บริหารศูนย์คอมพวิเตอร์ 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรยว์ฒิุพงศ ์  เตชะด ำรงสิน  ปี 2528 – 2535 
2. อำจำรยป์รำโมทย ์   จูฑำพร   ปี 2536 – 2541 
3. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เกริกชยั  ทองหนู   ปี 2542 – 2546 
4. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศกัด์ิชยั  ปรีชำวรีกุล  ปี 2547 – 2554 
5. รองศำสตรำจำรย ์ดร.เกริกชยั  ทองหนู   ปี 2555 – 2555 
6. รองศำสตรำจำรย ์ดร. มนตรี  กำญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2558 

 
ทมีผู้บริหารศูนย์คอมพวิเตอร์ 

1. รองศำสตรำจำรย ์ดร. มนตรี กำญจนะเดชะ ผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ 
2. ผูช่้วยศำสตรำจำรยน์พพร  เหรียญทอง รองผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ วทิยำเขตปัตตำนี 
3. ดร.สมชยั   หลิมสิโรรัตน์ ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ฝ่ำยระบบ 

                                                                                  สำรสนเทศ 
4. นำยฉตัรชยั   จนัทร์พร้ิม ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ 
5. นำยธเนศวร์   ศรีไพบูลย ์ ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ 
6. นำงเนำวรัตน์   สอิด  หวัหนำ้ส ำนกังำนเลขำนุกำร 
7. นำงดนยำ   วรำสิทธิชยั หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรวชิำกำร 
8. นำยปรีชำ   ศรีมนสัรัตน์ หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรและพฒันำระบบ 

                                                                                  สำรสนเทศ 
9. นำยสงกรำนต ์   มุณีแนม  หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและส่ือสำร 
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ข้อมูลอตัราก าลงัของศูนย์คอมพวิเตอร์ 
 

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวทิยาลัย 

พนักงานเงิน
รายได้ 

รวม 

งำนบริหำรทัว่ไป 6 4 
 

5 2 17 

งำนบริกำรวชิำกำร 2 2 5 2 11 

งำนบริกำรระบบเครือข่ำย
และส่ือสำร 

7 2 6 6 21 

งำนบริกำรและพฒันำ
ระบบสำรสนเทศ 

6 - 31 3 40 

งำนวจิยัและพฒันำ 1 - - - 1 
หน่วยคอมพิวเตอร์ วทิยำ
เขตปัตตำนี 

5 - 13 - 16 

รวมทั้งส้ิน 27 8 60 13 108 
 
 

รายช่ือบุคลากรศูนย์คอมพวิเตอร์ 
กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
1. นำงเนำวรัตน์ สอิด  หวัหนำ้ส ำนกังำนเลขำนุกำร/นกัวชิำกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงอรทยั  บุญมี  นกัวเิครำะห์นโยบำยแผนและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงยพุดี  พิมพพ์งศ ์ เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร 
4. นำงสุกญัญำ  มณีพฤกษ ์ นกัวชิำกำรพสัดุช ำนำญกำร 
5. นำงชะออ้น  อุบลสุวรรณ ผูป้ฏิบติังำนบริหำรช ำนำญงำน 
6. นำงปรีดำ  นำคสวำสด์ิ นกัวชิำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร 
7. นำงสำวพนิดำ องคศิ์ลปรัศมี นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 
8. นำงสำวสุรีรัตน์ อ ำพนัสุข นกัวชิำกำรอุดมศึกษำ 
9. นำงสำวจำรุณี โลกะธำดำ นกัวชิำกำรอุดมศึกษำ 
10. นำงสำวกญัญำ บวัคีรี  พนกังำนพิมพ ์ส3 และเจำ้หนำ้ท่ีควบคุมเอกสำร 
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11. นำงจรวย  นวลบุญ  พนกังำนเขำ้เล่ม บ2 
12. นำงเสง่ียม  อว้นเส้ง  แม่บำ้น บ1 
13. นำงลออรัตน์ บุญศรี  พนกังำนเขำ้เล่ม บ2 
14. นำงองักำบ  กำรกรณ์ นกัวชิำกำรอุดมศึกษำ 
15. นำงสำวสุธิดำ ธรรมโพธิกุล นกัวชิำกำรอุดมศึกษำ 
16. นำงสำวเจนณิพิฐญ ์ ยงัสมบูรณ์ เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
17. นำยธีรพงษ ์  จนัทสุริวงค ์ พนกังำนขบัรถยนต์ 
 
กลุ่มงานบริการวชิาการ 

1. นำงดนยำ วรำสิทธิชยั หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรวชิำกำร/นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงรัชภร จนัทสุรัส นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
3. นำงสำวเนำวรัตน์ ทองไทย นกัวชิำกำรศึกษำ 
4. นำยธีรพงศ ์ ช่ืนจิตร  นกัวชิำกำรอุดมศึกษำ 
5. นำงศรำวดี แสงสมบุญ นกัวชิำกำรศึกษำ 
6. นำยสุวทิย ์ สุวรรณเจริญ นกัวทิยำศำสตร์ 
7. นำยโฆษิต ช่วยชูฤทธ์ิ พนกังำนหอ้งปฏิบติักำร ส2 
8. นำงกำญจนำ สุขสวสัด์ิ พนกังำนธุรกำร ส3 
9. นำยไกรวฒิุ ล่ิมเจริญชำติ นกัวทิยำศำสตร์ 
10. นำงสำวศิเนตร ก้ิมเส้ง  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
11. นำงสำวพณัณิตำ เจำ้ประสงค ์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 
กลุ่มงานวจัิยและพฒันา 

1. รองศำสตรำจำรย ์ดร.มนตรี กำญจนะเดชะ รักษำกำรในต ำแหน่งหวัหนำ้งำนวจิยัและพฒันำ 
2. นำยวบูิลย ์   วรำสิทธิชยั นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
กลุ่มงานบริการและพฒันาระบบสารสนเทศ 
 ทมีพฒันาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
1. นำยปรีชำ ศรีมนสัรัตน์ หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรและพฒันำระบบสำรสนเทศ/นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำยธีรยทุธ์ ประสมพงศ ์  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
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3. นำงสำวดวงธิดำ ชูมำลี  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยพิสัณห์  ดวงจนัทร์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำยวชิรวชิญ ์ จิวำนิจ  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำงสุปรำณี  อุบลจินดำ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
7. นำงสำวนภำรัตน์ ห่อทอง  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำยโกวทิย ์  แซ่เลำ้  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
9. นำยธนำนนัต ์ วฒิุสิทธ์ิ  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
10. นำงสำววรรณวรำงค ์จิตผวิงำม นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

ทมีพฒันาระบบบริหารจัดการนักศึกษา 
1. นำงเบญจวรรณ สุขหนู  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำงรววีรรณ  เพง็อุบล  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
3. นำยกรวทิย ์  พฤษชยันิมมิต นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ (ลำศึกษำต่อ) 
4. นำยชำตรี  คู่ณรงคน์นัทกุล นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำงสำวสิริมำ แซ่เฮีย  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำงสำวปำนชนก จิตชำญวชิยั นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
7. นำงสำวทิชำลกัษณ์ สุวรรณพฤกษ ์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำยสุขกมล  สุขพิศิษฐ ์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 

 
ทมีพฒันาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 

1. นำยช ำนำญ  อินทสโร นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำยวรพจน์  คงอรุณ  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำยอษัฎำยทุธ์ แซ่ล่ิม  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยสุทธิพงษ ์ อุดมประเสริฐกุล  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำยจีรศกัด์ิ  สำยนำค  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำงสำวปิยนุช แซ่ล่ิว  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
7. นำงสำววไิลลกัษณ์ ผอมภกัดี นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำงสำวศศิธร คงหนู  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
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ทมีพฒันาระบบพสัดุ การเงิน และการคลงัเกณฑ์พงึรับ – พงึจ่ายในลกัษณะ 3 มิติ 
1. นำยพงศพฒัน์ หงัสพฤกษ ์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำงวไิลวรรณ หงัสพฤกษ ์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
3. นำงสำวศิริรัรตน์ กรอดสุย นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำงสำววนัวสิำข ์ จิตผวิงำม นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำงขนกกุล แซ่ล่ิม  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำงำสวสุรียพ์ร องัสุภำนิช นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
7. นำยกมัปนำท โชติกุล  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำงสำวมลิวลัย ์ แซ่อ้ึง  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

ทมีบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Application Service 
1. นำยจตุพร  ชูช่วย  นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำยคณกรณ์  หอศิริธรรม นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำยสัมฤทธ์ิ  ฤทธิภกัดี นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยเกรียงไกร หนูทองค ำ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำยสมชำย  วนะธนศิลป์ นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ 
 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและส่ือสาร 
1. นำยสงกรำนต ์ มุณีแนม  หวัหนำ้กลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและส่ือสำร 

                                                              /วศิวกรช ำนำญกำร 
2. นำยสำคร  หงัสพฤกษ ์ วศิวกรช ำนำญกำร 
3. นำยเอกณฏัฐ์ วทิยำสมบูรณ์ วศิวกรช ำนำญกำร 
4. นำยพรพิทกัษ ์ สันติภำพถำวร นกัวชิำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
5. นำยสัมพนัธ์  ลิมปิติ  นกัวทิยำศำสตร์ 
6. นำงสำวทิพำพร พฒันศิริ  นกัวทิยำศำสตร์ 
7. นำงสำวหฤทยั สมบูรณ์รุ่งโรจน์ นกัวทิยำศำสตร์ 
8. นำงสำวสุนทรี นภิบำล  นกัวทิยำศำสตร์ 
9. นำงสำวณฏัฐิกำ หตัถกรรม นกัวทิยำศำสตร์ 
10. นำยโกศล  โภคำอนนต ์ นกัวทิยำศำสตร์ 
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11. นำยสุกรี  ศตะรัต  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบติังำน 
12. นำยมหำมดัรำฟี เจะ๊อุมำ  นำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
13. นำยชลำกร  ครุพงศสิ์ริ วศิวกรช ำนำญกำร (ลำศึกษำต่อ) 
14. นำยสิรภพ  บุยเล่ือง  พนกังำนธุรกำร ส2 
15. นำยสมพร  ศรีโยม  ช่ำงครุภณัฑ ์ช3 
16. นำยจรัส  เตโชอภิวฒันกุล ช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 
17. นำยศุตธนำ  ธำนีโต  นำยช่ำงเทคนิค 
18. นำยไพโรจน์ กุลบุตร  นำยช่ำงเทคนิค 
19. นำยวศิิษฏ ์  ธเนศธ ำรง นำยช่ำงเทคนิค 
20. นำงยวุดี  ไชยมณี  พนกังำนธุรกำร 
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งบการเงินประจ าปี 2558 

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 กนัยายน 2558 

รายการ ประมาณการ (บาท) ใช้ไป (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ค่ำตอบแทน 889,000.00 101,740.00 787,260.00 
ค่ำใชจ่้ำย 865,800.00 1,036,724.86 (170,924.86) 
ค่ำวสัดุ 946,800.00 1,519,567.78 (572,767.78) 
รวมเงินงบประมำณ 2,701,600.00 2,658,032.64 43,567.36 
หำดใหญ่ 2,107,248.00 2,063,819.04 43,428.96 
ปัตตำนี 594,352.00 594,213.60 138.40 
งบเงินอุดหนุน-บริกำรวชิำกำร 100,000.00 99,702.50 297.50 
ค่ำครุภณัฑ ์ 15,191,400.00 14,977,762.50 213,637.50 
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจ าเดือนตุลาคม 2557 – กนัยายน 2558 

รายการ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 
รำยรับท่ีจดัสรรทัว่ไป 22,837,900.00 12,275,384.14 
1.รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 4,000,000.00 1,679,850.03 
2.เงินผลประโยชน์ 10,596,000.00 8,140,161.35 
   2.1 เงินผลประโยชน์จำกกำร
ด ำเนินกำร 

3,600,000.00 4,901,907.35 

   2.2 เงินผลประโยชน์จำกกำร
บริกำรวชิำกำร 

6,996,000.00 3,238,254.00 

3.เงินรำยรับอ่ืน 8,241,900.00 3,000,000.00 
รวม 22,837,900.00 12,275,384.14 
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-ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอย -ค่าวสัดุ

รา
ยจ่
าย
 (บ

าท
)

ประเภทรายจ่าย

สรุปรายจ่ายเงนิงบประมาณ 2558 แยกตามประเภทรายจ่าย 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558

ประมาณการ 
(บาท)
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รายได้
ค่าธรรมเนี
ยม…

เงนิ
ผลประโย
ชน์จาก…

เงนิ
ผลประโย
ชน์จาก…

รายรับอ่ืน 
ๆ

ประมาณการ (บาท) 4,000,000.00 3,600,000.00 6,996,000.00 8,241,900.00

รับจริง (บาท) 1,679,850.03 4,901,907.35 3,238,254.00 3,000,000.00

 -
 5,000,000.00

 10,000,000.00
รา
ยรั
บ 
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)

สรุปรายรับเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558
(เปรียบเทยีบกบัประมาณการ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงนิผลประโยชน์
จากการ

ด าเนินการ

เงนิผลประโยชน์
จากการบริการ

วชิาการ
เงนิรายรับอ่ืน ๆ

ประมาณการ (%) 100.00 100.00 100.00 100.00

รับจริง (%) 42.00 136.16 46.29 36.40

 -

 50.00

 100.00

 150.00

รา
ยรั
บ 

(%
)

สรุปรายรับเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558
(เปรียบเทยีบกบัประมาณการ) 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 

ประเภทรายรับ รับจริง (บาท) คิดเป็น % ของรายรับ
ทั้งหมด 

1.ค่ำบริกำรวชิำกำร 2,044,364.00 15.95 
2.ลูกหน้ีเงินยมืมหำวทิยำลยั 2,000,000.00 15.60 
3.รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 1,679,850.03 13.10 
4.ค่ำบ ำรุงรักษำโทรศพัท ์ 1,589,250.00 12.40 
5.ค่ำจดัฝึกอบรม (รับจริง) 1,193,890.00 9.31 
6.เงินอุดหนุนบริกำรกริด 1,000,000.00 7.80 
7.รำยไดอ่ื้น 891,905.00 6.96 
8.ค่ำเช่ำหอ้งอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 730,768.85 5.70 
9.ค่ำตรวจและวเิครำะห์ขอ้สอบ 635,143.50 4.95 
10.ค่ำจดัสอบวดัควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์ 454,250.00 3.54 
11.IT Service 233,960.00 1.82 
12.กระดำษค ำตอบ 109,810.00 0.86 
13.Video Conference 96,000.00 0.75 
14.ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 88,820.00 0.69 
15.ค่ำเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 72,000.00 0.56 

รายได้รวม 12,820,011.38 68.45 



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

16 
 

 

 

เปรียบเทยีบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 2558 

ประเภทรายรับ  ปี 2557   ปี 2558  
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ     1,891,071.25      1,679,850.03  
ค่ำตรวจและวเิครำะห์ขอ้สอบ        440,026.00         635,143.50  
Video Conference        104,500.00           96,000.00  
ค่ำเช่ำหอ้งอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        463,320.00         730,768.85  
IT Service        137,450.00         233,960.00  
ค่ำเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์          70,000.00           72,000.00  
ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์          78,700.00           88,820.00  
กระดำษค ำตอบ        105,420.00         109,810.00  
รำยไดอ่ื้น        631,965.84         891,905.00  
ค่ำบ ำรุงรักษำโทรศพัท ์     1,582,290.00      1,589,250.00  
ค่ำจดัสอบวดัควำมรู้ทำงคอมพิวเตอร์        350,010.00         454,250.00  
ค่ำจดัฝึกอบรม (รับจริง)     1,553,790.00      1,193,890.00  

ค่ำบริกำรวชิำกำร
15.95%

ลูกหน้ีเงินยมืมหำวทิยำลยั
15.60%

รำยไดค้่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ
13.10%

ค่ำบ ำรุงรักษำโทรศพัท์
12.40%

ค่ำจดัฝึกอบรม (รับจริง)
9.31%

เงินอุดหนุนบริกำรกริด
7.80%

รำยไดอ่ื้น
6.96%

ค่ำเช่ำหอ้งอบรมพร้อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.70%

ค่ำตรวจและวเิครำะห์
ขอ้สอบ
4.95%

ค่ำจดัสอบวดัควำมรู้ทำง
คอมพิวเตอร์

3.54% IT Service
1.82%

กระดำษค ำตอบ
0.86%

Video Conference
0.75%

ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์
0.69%

ค่ำเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์

0.56%

สรุปรายรับเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558
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ค่ำบริกำรวชิำกำร     3,272,500.00      2,044,364.00  
เงินอุดหนุนบริกำรกริด     1,000,000.00      1,000,000.00  
ลูกหน้ีเงินยมืมหำวทิยำลยั     2,000,000.00      2,000,000.00  

รายได้รวม   13,681,043.09    12,820,011.38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
 2,000,000.00
 4,000,000.00
 6,000,000.00
 8,000,000.00

 10,000,000.00
 12,000,000.00
 14,000,000.00
 16,000,000.00

กราฟเปรียบเทยีบรายรับเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2557 - 2558

ปี 2557 ปี 2558
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจ าเดือนตุลาคม 2557 – กนัยายน 2558 

รายการ  ประมาณการ (บาท)  
 ประมาณการ 

(%)  
 ใช้ไป (บาท)  

 ใช้ไป 
(%)  

 คงเหลือ (บาท)  
 คงเหลือ 
(%)  

1. งานบริการคอมพวิเตอร์ทางวชิาการ 
              
16,785,900.00               100.00  

        
14,694,249.10  

         
87.54  

        
2,091,650.90  

         
12.46  

    1.1 หมวดด าเนินการ 
              
15,685,900.00               100.00  

        
13,933,887.10  

         
88.83  

        
1,752,012.90  

         
11.17  

     -ประเภทค่ำจำ้ง 
                
5,969,700.00    

          
5,700,584.52    

           
269,115.48    

     -ประเภทค่ำตอบแทน 
                
4,672,000.00    

          
4,600,689.35    

             
71,310.65    

     -ประเภทค่ำใชส้อย 
                
3,929,200.00    

          
2,898,803.55    

        
1,030,396.45    

     -ประเภทค่ำวสัดุ 
                   
110,000.00    

             
139,724.40    (29,724.40)   

     -ประเภทค่ำสำธำรณูปโภค 
                   
637,000.00    

             
391,561.78    

           
245,438.22    

     -ประเภทเงินอุดหนุน 
                   
218,000.00    

               
22,868.50    195,131.50   

     -ประเภทรำยจ่ำยอ่ืน 
                   
150,000.00    

             
179,655.00    (29,655.00)   

    1.2 หมวดเงนิลงทุน 
                
1,100,000.00               100.00  

             
760,362.00  

         
69.12  

           
339,638.00  

         
30.88  

     -ประเภทค่ำครุภณัฑ ์
                
1,000,000.00    

             
760,362.00        

     -ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
                   
100,000.00    

                           
-          

2. งานพฒันาบุคลากร 
                   
550,000.00               100.00  

             
245,608.22  

         
44.66  304,391.78  55.34  

3. งานบริการวชิาการ 
                
4,734,000.00               100.00  

          
1,175,816.20    

        
3,558,183.80  

         
75.16  

3.1 งานบริการวชิาการเพ่ือสังคม             
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    3.1.1 หมวดเงนิอุดหนุน 
                   
680,000.00               100.00  

             
282,691.30  

         
41.57  

           
397,308.70  

         
58.43  

     -โครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง 
                   
120,000.00    

               
54,024.50    

             
65,975.50    

     -ม.อ.วชิำกำร 
                     
60,000.00    

               
26,371.80    

             
33,628.20    

     -กำรจดัฝึกอบรมนกัศึกษำ 
                   
350,000.00    

             
202,295.00    

           
147,705.00    

     -กำรจดัฝึกอบรมกริด 
                   
150,000.00    

                           
-      

           
150,000.00    

3.2 งานบริการวชิาการ (ตามระเบยีบ
ฯ)             

   3.2.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน 
                
4,054,000.00               100.00  

             
893,124.90  

         
22.03  

        
3,160,875.10  

         
77.97  

     -อบรม     
             
433,702.00        

     -โครงกำรบริกำรพฒันำซอฟตแ์วร์
เชิงธุรกิจ     

             
459,422.90        

รวมรายจ่ายเงนิรายได้ศูนย์
คอมพวิเตอร์ 

              
22,069,900.00               100.00  

        
16,115,673.52  

         
73.02  

        
5,954,226.48  

         
26.98  

 



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

20 
 

 

 

งานบริการ
คอมพวิเตอร์
ทางวชิาการ 
(ด าเนินการ)

งานบริการ
คอมพวิเตอร์
ทางวชิาการ 
(เงนิลงทุน)

งานพฒันา
บุคลากร

บริการวชิาการ
หมวดเงนิ
อุดหนุน

บริการวชิาการ
หมวดรายจ่าย

อ่ืน

ประมาณการ (บาท) 15,685,900.00 1,100,000.00 550,000.00 680,000.00 4,054,000.00

ใช้ไป (บาท) 13,933,887.10 760,362.00 245,608.22 282,691.30 893,124.90

คงเหลือ (บาท) 1,752,012.90 339,638.00 304,391.78 397,308.70 3,160,875.10

 -
 2,000,000.00
 4,000,000.00
 6,000,000.00
 8,000,000.00

 10,000,000.00
 12,000,000.00
 14,000,000.00
 16,000,000.00
 18,000,000.00

รา
ยจ่
าย
 (บ

าท
)

ประเภทรายจ่าย

สรุปรายจ่ายเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

งานบริการ
คอมพวิเตอร์ทาง

วชิาการ 
(ด าเนินการ)

งานบริการ
คอมพวิเตอร์ทาง

วชิาการ (เงนิลงทุน)
งานพฒันาบุคลากร

บริการวชิาการ
หมวดเงนิอุดหนุน

บริการวชิาการ
หมวดรายจ่ายอ่ืน

ประมาณการ (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ใช้ไป (%) 88.83 69.12 44.66 41.57 22.03

คงเหลือ (%) 11.17 30.88 55.34 58.43 77.97

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

รา
ยจ่
าย
 (%

)

ประเภทรายจ่าย

สรุปรายจ่ายเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 

ประเภทรายจ่าย ใช้ไป คดิเป็น%ของรายจ่ายทั้งหมด 

ค่ำจำ้ง 
                               
5,700,584.52  35.37 

ค่ำตอบแทน 
                               
4,600,689.35  28.55 

ค่ำใชส้อย 
                               
2,898,803.55  17.99 

อบรม 
                                  
433,702.00  2.69 

ค่ำสำธำรณูปโภค 
                                  
391,561.78  2.43 

บริกำรวชิำกำร 
                                  
459,422.90  2.85 

เงินลงทุน 
                                  
760,362.00  4.72 

รำยจ่ำยอ่ืน 
                                  
179,655.00  1.11 

พฒันำบุคลำกร 
                                  
245,608.22  1.52 

งำนบริกำรวชิำกำรเพื่อสงัคม หมวดเงินอุดหนุน 
                                  
282,691.30  1.75 

ค่ำวสัดุ 
                                  
139,724.40  0.87 

เงินอุดหนุน 
                                    
22,868.50  0.14 

รวมเป็นเงนิ 
                             
16,115,673.52  100.00 
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เปรียบเทยีบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2558 

ประเภทรายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 

ค่ำจำ้ง 
                            
6,191,281.59  

                            
5,700,584.52  

ค่ำตอบแทน 
                            
4,656,056.00  

                            
4,600,689.35  

ค่ำใชส้อย 
                            
3,207,748.19  

                            
2,898,803.55  

ค่ำวสัดุ 
                                 
61,372.12  

                               
139,724.40  

ค่ำสำธำรณูปโภค 
                               
725,034.26  

                               
391,561.78  

ค่ำจำ้ง
35.37%

ค่ำตอบแทน
28.55%

ค่ำใชส้อย
17.99%

อบรม
2.69%

ค่ำสำธำรณูปโภค
2.43%

บริกำรวิชำกำร
2.85%

เงินลงทุน
4.72%

รำยจ่ำยอ่ืน
1.11%

พฒันำบุคลำกร
1.52%

งำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือ
สงัคม หมวดเงินอุดหนุน

1.75%

ค่ำวสัดุ
0.87%

เงินอุดหนุน
0.14%

สรุปรายจ่ายเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558
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เงินอุดหนุน 
                                 
22,149.75  

                                 
22,868.50  

รำยจ่ำยอ่ืน 
                               
236,372.50  

                               
179,655.00  

เงินลงทุน 
                               
272,234.70  

                               
760,362.00  

พฒันำบุคลำกร 
                               
186,704.25  

                               
245,608.22  

งำนบริกำรวชิำกำรเพื่อสังคม หมวดเงินอุดหนุน 
                               
174,054.00  

                               
282,691.30  

อบรม 
                               
789,732.25  

                               
433,702.00  

บริกำรวชิำกำร 
                               
467,261.27  

                               
459,422.90  

รวมเป็นเงิน 
                         
16,990,000.88  

                         
16,115,673.52  



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

24 
 

 

 

สรุปงบพฒันาบุคลากร ณ 30 กนัยายน 2558 

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

หลกัสูตรกลำง 
                 
469,000.00  

                       
39.08  

         
535,753.75  114.23  (66,753.75) (14.23) 

กบท. 
                 
150,000.00  

                       
12.50  

           
65,993.74  14.07  84,006.26  17.91  

กวพ. 
                   
11,000.00  

                          
0.92  

           
12,588.84  2.68  (1,588.84) (0.34) 

กบว. 
                 
120,000.00  

                       
10.00  

           
15,862.50  3.38  104,137.50  22.20  

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายเงนิรายได้ศูนย์คอมพวิเตอร์ระหว่างปี 2557 - 2558

ปี 2557 ปี 2558
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กบพ. 
                 
260,000.00  

                       
21.67  

           
43,294.12  9.23  216,705.88  46.21  

กรส. 
                 
190,000.00  

                       
15.83  

         
175,674.60  37.46  14,325.40  3.05  

รวม 
              
1,200,000.00  

                     
100.00  

         
849,167.55  

                   
70.76  

          
350,832.45  

                   
29.24  

 

 

-100,000.00

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00
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สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลงัตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 – 2558 
 

ปีงบประมาณ สรุปรายได้สะสม สรุปรายได้สะสมรวมเงินทีม่หาวทิยาลัยยืม 

2549 
                          

23,099,102.77  
                                                                                                 

23,099,102.77  
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27,674,160.88  
                                                                                                 

27,674,160.88  
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26,756,782.83  
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คงเหลือ (14.23) 17.91 (0.34) 22.20 46.21 3.05
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สรุปรายจ่ายพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

27 
 

2552 
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3,922,414.66  
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2556 (21,117,090.46) (10,908,390.46) 

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

2558 (28,607,506.34) (22,138,922.73) 
 

 

 
 

 
 

 

 

23,099,102.77 
27,674,160.88 16,694,222.83 

1,352,321.39 

(15,266,285.34)
(18,776,119.75)

(18,362,424.79)

(21,117,090.46)
(24,767,216.96)

(28,607,506.34)-40,000,000.00

-30,000,000.00

-20,000,000.00

-10,000,000.00

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558รา
ยไ
ด้ส

ะส
ม 

(บ
าท

)

ปีงบประมาณ

สรุปรายได้สะสม 10 ปีต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2549 - 2558
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

.. การพฒันาระบบสารสนเทศ .. 

การพฒันาระบบสารสนเทศนักศึกษา 

1. โครงกำรพฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ มคอ.ส ำหรับมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

(PSUTQF3to6) ระยะเวลำ วนัท่ี  1 ตุลำคม – 30 ธนัวำคม 2557 

ระบบสำรสนเทศ มคอ. หรือเรียกง่ำยๆ วำ่ ระบบมคอ.ออนไลน์ เป็นระบบสนบัสนุนกำรจดัท ำรำยงำน 

มคอ. เพื่อกำรวำงแผนกำรจดัท ำรำยวชิำ เพื่อประเมินกำรสอน วำ่สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนหลกัสูตร โดยส ำหรับ

รำยวชิำปกติจะตอ้งจดัท ำ มคอ.3 รำยงำนรำยละเอียดวชิำ และรำยงำนผลใน มคอ.5 ส่วนรำยวชิำประสบกำรณ์

ภำคสนำม จะตอ้งจดัท ำรำยละเอียดวชิำ มคอ.4 และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของประสบกำรณ์ภำคสนำมใน 

มคอ.6 สุดทำ้ยจะตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลกัสูตร ใน มคอ.7 เพื่อกำรด ำเนินกำรจดัท ำมคอ.ต่ำงๆ 

จะตอ้งมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย จึงพฒันำระบบใหส้ำมำรถ จดักำรสิทธ์ิผูเ้ขำ้ใชง้ำน เจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถด ำเนินกำร

เตรียมขอ้มูลพื้นฐำนส ำหรับจดัท ำมคอ. อำจำรยห์รือตวัแทนจดัท ำรำยงำนในส่วนท่ีรับผิดชอบ ประธำน

หลกัสูตร ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูบ้ริหำรระดบัคณะ พิจำรณำและอนุมติักำรจดัท ำรำยงำน ทั้งน้ีทุกฝ่ำย

สำมำรถเขำ้ระบบมำติดตำมสถำนะและควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำรไดต้ำมสิทธ์ิได ้

ปัจจุบนัไดพ้ฒันำและเปิดให้ใชง้ำน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 แลว้ โดย มคอ.6 อยูร่ะหวำ่ง

ทดลองใชง้ำน  ดงันั้นจึงเปิดเป็นโครงกำรต่อเน่ืองเพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ มคอ. ตำมปัญหำ 

และควำมตอ้งกำรเพิ่มเติมท่ีไดจ้ำกกำรใชง้ำนส่วนต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำทั้งหมด 

1.1. ปัญหำ / อุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 

1) ผูใ้ชส่้งเอกสำร   Requirement Checklist/Acceptance Checklist กลบัมำ แต่ไม่ไดร้ะบุ Y/N ใน

แต่ละขอ้รำยกำรควำมตอ้งกำร และไม่ระบุวำ่ยอมรับตำมรำยกำรทำ้ยเอกสำร แต่ในใบปะหนำ้เขียนสรุปวำ่รับ

ทั้งหมด พร้อมลงนำมเรียบร้อย ซ่ึงถือวำ่ยอมรับโดยปริยำย แต่เอกสำรไม่เรียบร้อยตำมแบบฟอร์ม 

1.2. ปัญหำเก่ียวกบักำรจดัอบรม 

1) ของวข.ภูเก็ตมีกำรประเมิน ทั้งของงำนฝึกอบรม ใหป้ระเมินผำ่นระบบ แต่ทำงภูเก็ตประเมิน

เองดว้ยกระดำษ ผูอ้บรมสับสนวำ่ประเมินไหนแน่ ส่วนใหญ่ประเมินกระดำษ 
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2) ขอ้ค ำถำมของภูเก็ต ไม่ครอบคลุมเก่ียวกบัระบบ 

- ตอ้งประสำนงำนขอผลประเมินจำกภูเก็ต และของงำนฝึกอบรมดว้ย เพื่อมำใชใ้นกำรพิจำรณำปรับปรุง

ระบบ 

3) รำยวชิำไม่ไดจ้ดัเตรียมไวก่้อน ผูอ้บรมท่ีเป็นอำจำรยใ์หม่จะไม่มีวชิำ บำงคนเป็นเจำ้หนำ้ท่ีไม่มี

สิทธ์ิจดัท ำรำยงำน 

- ควรเป็นหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำคณะ 

- ควรมีกำรประสำนงำนเร่ืองกำรเตรียมกำรล่วงหนำ้ จะไดส้ะดวกในกำรอบรม และท ำงำนต่อได ้

4) มีผูอ้บรมเสนอวำ่ กบศ.ควรอยูใ่หข้อ้มูล ช้ีแจงเก่ียวกบัระเบียบ กำรปฏิบติั กำรด ำเนินงำนดว้ย 

ซ่ึงมีหลำยๆ ค ำถำมท่ีทำงผูพ้ฒันำไม่สำมำรถตอบแทนได ้

5) ส่วนใหญ่เป็นคนใหม่เขำ้ เรำคำดวำ่คนเดิมจะไปไดเ้ร็ว และยงัมีควำมตอ้งกำรอบรมอีก รวม

ถึงวข.อ่ืนๆ แต่ก ำลงัคนเรำมีจ ำกดั ตอ้งใชโ้ปรแกรมเมอร์นอกเหนือ Support ดว้ย 

- ตอ้งบริหำรจดักำรเร่ืองกำรจดัอบรมใหท้ัว่ถึง เช่น ก ำหนดปีละคร้ัง ไปเดินสำยต่อเน่ืองใหเ้สร็จ 

2. โครงกำรพฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศนกัศึกษำ (RegistSystem2015) ระยะเวลำ 2 กุมภำพนัธ์ – 

31 มีนำคม 2558 

ระบบสำรสนเทศทะเบียนนกัศึกษำท่ีไดพ้ฒันำ และใชง้ำนปัจจุบนั ไดรั้บควำมตอ้งกำรหลกัมำจำกกอง

ทะเบียนฯ บำงส่วนจำกตวัแทนวทิยำเขต ซ่ึงส่วนใหญ่กองทะเบียนฯ จะเป็นเจำ้ภำพรวบรวมควำมตอ้งกำรจำก

อำจำรย ์นกัศึกษำ และคณะหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมท่ีกองทะเบียนไดส่้งรำยกำรควำมตอ้งกำรมำ รวมถึงไดรั้บ

จำกขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนจำกผูใ้ชจ้ำกช่องทำงต่ำง ๆ  ปัจจุบนัอำจจะยงัมีขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลำด ซ่ึง

อำจจะเกิดจำกรอยต่อกำรปฏิบติังำน กำรใชง้ำนผิดขั้นตอน หรือขอ้ผดิพลำดของระบบเอง หรือยงัใหม่กบั

ผูป้ฏิบติังำน เช่นเจำ้หนำ้ท่ีวทิยำเขตอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรพฒันำใหต้รงสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำน

จริงท่ีเป็นควำมตอ้งกำรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ลดขอ้บกพร่องท่ีพบระหวำ่งใชง้ำน โดยเอ้ือ

ประโยชน์ทั้งนกัศึกษำ เจำ้หนำ้ท่ี อำจำรยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะกองทะเบียนฯเองซ่ึงเป็นเจำ้ภำพระบบมีควำม

ประสงคใ์หมี้กำรพฒันำปรับปรุงดว้ย  จึงน่ำท่ีจะมีกำรพฒันำปรับปรุงต่อไปภำยใตข้อ้ก ำหนดควำมตอ้งกำรท่ี

ส ำรวจได ้ตำมควำมจ ำเป็น 
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1) ผลด ำเนินกำร : ไดต้ำมแผน ดงัน้ี 

- พฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศทะเบียนนกัศึกษำ ไดแ้ก่ส่วน 

1) SIS 

2) Regist.Net Back Office 

3) สน.1-2 

3. โครงกำรพฒันำและปรับปรุงระบบรำยงำน มคอ.ออนไลน์ ระยะท่ี 2 ส ำหรับ

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (PSUTQF_II) ระยะเวลำ 1 เมษำยน – 30 มิถุนำยน 2558 

ปัจจุบนัไดพ้ฒันำและเปิดให้ใชง้ำน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 แลว้ ดงันั้นจึงเปิดเป็นโครงกำร

ต่อเน่ืองเพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ มคอ. ตำมปัญหำ และควำมตอ้งกำรเพิ่มเติมท่ีไดจ้ำกกำรใช้

งำนส่วนต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำทั้งหมด เช่น  

1) ลดขั้นตอนกำรพิจำรณำมคอ.กรณีไม่ผำ่นตอ้งแกไ้ขใหก้ำรตีกลบัมำถึงผูจ้ดัท ำไดเ้ลย เพรำะมี

ปัญหำผูพ้ิจำรณำแต่ละระดบัยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรให ้ตอ้งรอนำน โดยแจง้ e-mail ใหเ้ก่ียวขอ้งทรำบดว้ย  แต่ยงัคง

ขั้นตอนขำไปเหมือนเดิม ซ่ึงกำรปรับปรุงขั้นตอนเหล่ำน้ีกระท ำกำรด ำเนินกำรเดิมของกำรจดัท ำ มคอ.3 มคอ.5 

มคอ.4   และ มคอ.6  

2) ระบบตรวจสอบใหว้ำ่ก่อนยืนยนัส่ง มคอ.3 ตอ้งบงัคบัมีในส่วนส ำคญั จึงยนืยนัส่งได ้

3) มคอ.5 หมวด 6 คะแนนประเมินใหจ้ดัเก็บเป็น ร้อยละ   (ตวัเลข) เป็นตน้  

ผลด าเนินการ : ไดต้ำมแผน ดงัน้ี 

1) พฒันำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศ มคอ. ใหร้องรับกำรรำยงำน มคอ.3-มคอ.6 ของ

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

2) บ ำรุงรักษำระบบส่วนท่ีพฒันำไปแลว้ใหท้  ำงำนไดถู้กตอ้ง 

3) อบรมจดัท ำรำยงำนมคอ.ออนไลน์ คณะทตัแพทยศ์ำสตร์ 2 รุ่น 

4) ปิดปรับปรุงน ำระบบเวอร์ชนัใหม่ ในวนัท่ี 2 ก.ค. 58 



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

31 
 

4. โครงกำร  พฒันำระบบบริหำรจดักำรหลกัสูตร มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (PSUCurriculum) 

ระยะเวลำ กรกฏำคม - กนัยำยน 2558 

ปัจจุบนั ฐำนขอ้มูลหลกัสูตรของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์จะเก็บไวห้ลำยท่ี หลำยระบบไม่เป็นอนั

เหน่ึงเดียวกนัพบวำ่ เร่ิมตน้จะมีในระบบทะเบียนนกัศึกษำ รวมทุกระดบักำรศึกษำจะมีในระบบทะเบียน จดัท ำ

ข้ึนมำเพื่อกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรตรวจสอบจบของนกัศึกษำเท่ำนั้น ไม่มีในส่วนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 

และแยกฐำนขอ้มูลแต่ละวทิยเขตไว ้อีกท่ีหน่ึงจะมีระบบริหำรจดักำรหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ ฐำนขอ้มูล

หลกัสูตรมีค่อนขำ้งสมบูรณ์รวมทุกวทิยำเขต ครอบคลุมทุกกระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรหลกัสูตร 

แต่จ ำกดัเฉพำะระดบับณัฑิตศึกษำเท่ำนั้น  ท ำใหย้ำกต่อกำรคน้หำ และสืบคน้เพื่อกำรตดัสินใจในภำพรวม 

โดยเฉพำะในส่วนกำรพฒันำและปรับปรุงคุณภำพหลกัสูตร อนัจะใหค้วำมส ำคญัเร่ืองคุณสมบติัอำจำรยป์ระจ ำ

หลกัสูตร ระยะเวลำปรับปรุง ควำมซ ้ ำซอ้นของหลกัสูตร จึงเป็นแนวคิดท่ีจะพฒันำให้สำมำรถบริหำรจดักำร

ฐำนขอ้มูลหลกัสูตรอยูร่วมท่ีเดียวกนั 

1.1. ผลด ำเนินกำร :   ไดต้ำมแผน ดงัน้ี 

1.1.1. ไดร้ะบบท่ีรองรับกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี ท่ีรวมทุกวทิยำเขต โดยสำมำรถ  

1) กำรจดักำรขอ้มูลหลกัสูตร 

2) กำรจดักำรโครงสร้ำงหลกัสูตร 

3) กำรน ำหลกัสูตรไปใช้ 

4) กำรจดักำรขอ้มูลอำจำรยห์ลกัสูตร 

5) ตรวจสอบสิทธ์ิใชง้ำน  

6) กำรสืบคน้ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีจ ำเป็น 

7) กำรสืบคน้ขอ้มูลอำจำรยห์ลกัสูตรท่ีจ ำเป็น 

1.1.2. สำมำรถใชง้ำนได ้แต่ตอ้งขอควำมร่วมมือ กบศ. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรตรวจสอบ

ควำมถูกตอ้งทนัสมยัของขอ้มูล 
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1.1.3. ระบบน้ียงัไม่รวมหลกัสูตรของวข.ปัตตำนี เน่ืองจำกโครงสร้ำงต่ำงกนั แต่อำจเป็นอนำคตท่ีจะ

มำใชร่้วมกนัได ้

1.2. ปัญหำ / อุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 

1.2.1. เวลำท่ีไดพ้บและเก็บควำมตอ้งกำรนอ้ย ผูใ้ชย้งับอกอะไรไดไ้ม่มำก 

1.2.2. ดว้ยเวลำจ ำกดั และเง่ือนไขควำมตอ้งกำรของหลกัสูตรปริญญำตรีต่ำงจำกระดบับณัฑิต เช่น 

คุณสมบติัอำจำรยห์ลกัสูตร โครงสร้ำงแผนกำรเรียน ท ำให้กำรปรับแกก้ระทบกบักำรใชง้ำนปัจจุบนัของบว. 

1.2.3. กำรเตรียมขอ้มูล กำรจดักำรขอ้มูลพื้นฐำน พบวำ่รหสัสำขำวชิำ รหสัปริญญำ ของแต่ละวทิยำ

เขตมีควำมซ ้ ำซอ้น 

1.3. กำรปรับแผนงำนกรณีมีควำมล่ำชำ้หรือพบปัญหำระหวำ่งกำรด ำเนินโครงกำร 

1.3.1. ลดเวลำในกำรพฒันำโดย 

1.3.1.1. อำศยัศึกษำควำมตอ้งกำรจำกระบบบริหำรจดักำรหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำ เป็นหลกั

เน่ืองจำกมีส่วนคลำ้ยกนั 

1.3.1.2. จ ำเป็นตอ้งแยกทั้งฐำนขอ้มูล และ ระบบสำรสนเทศเพื่อไม่ใหก้ระทบกบักำรใชง้ำนปัจจุบนัขอ

งบว. 

1.3.1.3. ปรับแกร้ะบบบริหำรจดักำรหลกัสูตรระดบับณัฑิตท่ีใชปั้จจุบนัให้รองรับระดบัปริญญำตรี และ

น ำเสนอสำธิตระบบเพื่อให้เห็นภำพ และบอกควำมตอ้งกำรเพิ่มเติมได ้

- ลดควำมซ ้ ำซอ้นของรหสัสำขำวชิำ และรหสัปริญญำ โดยกำรสร้ำงรหสัท่ีใชร่้วมกนัได ้และ

เตรียมกำรอำ้งอิงกลบัไปยงัรหสัเดิมท่ีใชง้ำนอยูไ่ด ้

5. โครงกำรพฒันำระบบ Inbound-Outbound Student ส ำหรับงำนวเิทศสัมพนัธ์

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (Inbound-Outbound Student) ระยะเวลำ กนัยำยน – พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

เน่ืองจำกหน่วยงำนวิเทศน์สัมพนัธ์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ไดม้อบหมำยใหท้ำงศูนยค์อมพิวเตอร์

พฒันำระบบสำรสนเทศ 3 ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบ MOU ระบบ 2) ระบบ Inbound Outbound ของนกัศึกษำ 3) 

ระบบ Inbound Outbound ของบุคลำกร โดยทำงวเิทศน์สัมพนัธ์ระบุใหพ้ฒันำระบบ MOU เป็นล ำดบัแรก และมี
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ระยะเวลำในกำรพฒันำประมำณ 3 เดือน หลงัจำกท ำขอ้ตกลงร่วมกนั ซ่ึงไดมี้กำรเก็บวิเครำะห์ควำมตอ้งกำร

เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งพฒันำระบบ โดยโครงกำรถดัมำจะเป็น ระบบ   Inbound Outbound   นกัศึกษำ 

ท่ีจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่เดือน กนัยำยน 2558  

1) ผลด ำเนินกำร : อยูร่ะหวำ่งด ำเนินโครงกำร ดงัน้ี 

1) ก.ย.   2558 : เก็บวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรระบบ   Inbound Outbound   นกัศึกษำ  จำกงำนวเิทศ

สัมพนัธ์ กองบริกำรกำรศึกษำ วข.หำดใหญ่ 

2) ต.ค. 2558 : น ำเสนอ และเก็บควำมเพิ่มเติมจำกผูใ้ช ้คณะวิทยำเขต 

3) พ.ย. 2558 : ออกแบบ และพฒันำ 

 

การพฒันาระบบสารสนเทศบุคลากร 

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทีพ่ฒันา 

 บ ำรุงรักษำระบบท่ีพฒันำแลว้เสร็จใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมปกติ แกไ้ขขอ้ผดิพลำดท่ีพบตลอดจนตอบ

ขอ้ซกัถำมและตรวจสอบขอ้มูลต่ำงๆตำมท่ีไดรั้บแจง้ในแต่ระบบดงัน้ี 

1. ระบบ MIS-DSS       

2. ระบบ HRMIS (ผลงำนวชิำกำร/ภำระงำน) 

3. ระบบ TOR Online 

4. ระบบ Competency Online 

5. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) และระบบทะเบียนรับ-ส่ง 

6. ระบบสวสัดิกำรกองทุนพนกังำน 

7. ระบบสมคัรงำนออนไลน์ 

8. ระบบใบรำยงำนตวัออนไลน์ 
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9. ระบบใบเสร็จค่ำธรรมเนียมหอพกันกัศึกษำ 

 

โครงการทีป่รับปรุงพฒันาในปีงบประมาณ 2558 

 ทีมบุคลำกรมีกำรปรับปรุงพฒันำระบบต่ำงๆ เพื่อใหดี้ข้ึนหรือตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงแกไ้ขระบบลงเวลำดว้ยลำยน้ิวมือ (TimeStamp) พฤศจิกำยน ปี 2557 – กุมภำพนัธ์ ปี 

2558 

2. ปรับปรุงแกไ้ขระบบลำศึกษำ/ฝึกอบรม/ดูงำน (กรณีมีเลขท่ีค ำสั่ง) พฤศจิกำยน ปี 2557 – 

มกรำคม ปี 2558 

3. ปรับปรุงแกไ้ขระบบสวสัดิกำรกองทุนพนกังำนตำมควำมตอ้งกำรใหม่ ธนัวำคม ปี 2557 – 

กุมภำพนัธ์ ปี 2558 

4. เฝ้ำระวงักำรใชง้ำนและปรับปรุงแกไ้ขระบบประเมินกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร  

5. TOR Online รอบ 1/2558 กุมภำพนัธ์ 2558 

6. รวบรวมและวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร ขอ้ผดิพลำด ระบบประเมินกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร  

7. TOR Online มีนำคม 2558 

8. ปรับปรุงแกไ้ขและเฝ้ำระวงักำรใชง้ำนระบบสมคัรงำนออนไลน์ มีนำคม  – เมษำยน ปี 2558 

9. ส ำรวจและวเิครำะห์ควำมพึงพอใจ ควำมตอ้งกำร กำรใชง้ำนระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Doc) มีนำคม  – เมษำยน ปี 2558 

10. ปรับแกข้อ้มูลบุคลำกรสังกดัตำมจริง เมษำยน 2558 

11. พฒันำ Sigle Sign On พร้อมปรับปรุงระบบ TOR Online และ Competency Online ระยะเวลำ 

พฤษภำคม – กรกฎำคม ปี 2558 

12. พฒันำและอบรมระบบยืน่แบบก่อสร้ำงเทศบำลคอหงส์ สิงหำคม – กนัยำยน ปี 2558 
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13. พฒันำระบบ MOU (ขอ้ตกลงควำมร่วมมือระหวำ่งมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์กบั

มหำวทิยำลยั/สถำบนัต่ำงประเทศ) ของวิเทศน์สัมพนัธ์ สิงหำคม – ตุลำคม ปี 2558 

 

งานฝีกอบรม 

อบรมระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ใหก้บัผูใ้ชง้ำน ดงัน้ี 

1. สัญจรวทิยำเขตโดยอบรมระบบต่ำงๆ ดงัน้ี 

– 21 มกรำคม 2558 อบรมระบบ HRMIS version ใหม่ สำยวชิำกำรและระบบ E-DOC ท่ีวข.ตรัง 

– 22 มกรำคม 2558 อบรมระบบ HRMIS version ใหม่ สำยวชิำกำรและระบบ E-DOC ท่ีวข.

สุรำษฯ 

– 23 มกรำคม 2558 อบรมระบบ HRMIS version ใหม่ สำยวชิำกำรและระบบ E-DOC ท่ีวข.

ภูเก็ต 

– 26 มกรำคม 2558 อบรมระบบ HRMIS version ใหม่ สำยวชิำกำรและระบบ E-DOC ท่ี วข.

ปัตตำนี 

– 30 มกรำคม 2558 อบรมระบบ HRMIS version ใหม่ สำยวชิำกำรและระบบ E-DOC ท่ี วข.

หำดใหญ่ 

2. อบรมระบบ TOR Online ใหก้บัคณะต่ำงๆ ดงัน้ี 

– 7 ตุลำคม 2557 อบรมใหก้บัคณะศิลปศำสตร์ 

– 29 ตุลำคม 2557 อบรมใหส้ำยวชิำกำร วศิวกรรมศำสตร์ ณ หอ้ง Lab 1 ชั้น 3 อำคำรศูนยว์จิยั

ประยกุตฯ์  

– 11 พฤศจิกำยน 2557 อบรมใหส้ำยวชิำกำรคณะวทิยำศำสตร์ 

– 18 พฤศจิกำยน 2557  อบรมใหส้ำยวชิำกำรคณะนิติศำสตร์  

– 15 มิถุนำยน 2558 อบรมใหก้บัคณะแพทยแ์ผนไทย 
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อบรมอ่ืนๆ  

– 21- 22 มิถุนำยน 2558 หลกัสูตร Responsive Web Design with Bootstrap ส ำหรับบุคลำกร

ภำยในมหำวทิยำลยั 

งานอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานโครงการ 

1. เปิดใชง้ำนระบบ HRMIS (ผลงำนวชิำกำร/ภำระงำน) ท่ีมีกำรเช่ือมโยงกบัระบบทะเบียน

นกัศึกษำ และระบบ PRPM เพื่อบนัทึกรอบ TOR 2/2558 

2. ร่วมประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั ม.ขอนแก่นท่ีมำดูงำนระบบสำรสนเทศในวนัท่ี 4 

กุมภำพนัธ์ 2558 

3. เขำ้ร่วมประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัรำชภฎัยะลำท่ีมำดูงำนระบบสำรสนทศในวนัท่ี 

26 พฤษภำคม 2558 

4. ดูระบบงำน ท่ี CP บำ้นพรุ เพื่อน ำมำพฒันำระบบสำรสนเทศ ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2558 

ผลการส ารวจความพงึพอใจ 

ผลจำกกำรออกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในระบบท่ีพฒันำและใชง้ำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ E-DOC และระบบทะเบียนรับ-ส่ง  

ระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกมีคะแนนเท่ำกบั 3.78  

ปัญหำ 

– กำรคน้หำเอกสำรท่ีไม่สะดวก ใชเ้วลำนำน และไม่แม่นย  ำ  

– ผูบ้ริหำร/บุคลำกรไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรใชง้ำนระบบ  

– บำงคร้ังกำรท ำงำนของระบบชำ้  

– ผูใ้ชไ้ม่เขำ้ใจกำรท ำงำนของระบบ  

– กำรแสดงผลของเอกสำรชนิด PDF ท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละสภำพเคร่ือง หรือบำงคร้ังแสดงได้

บำ้งไม่ไดบ้ำ้ง  
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– กำรด ำเนินกำรเอกสำรในระบบของหน่วยงำนหรือผูส้ั่งกำรท่ีล่ำชำ้ ท ำใหเ้ลยก ำหนดกำร

ด ำเนินกำร  

– กำรใชง้ำนระบบบน Mobile Device ยงัไม่สะดวก เช่น กำรแสดงเอกสำร เป็นตน้  

– มีกำรส่งเอกสำรเขำ้มำซ ้ ำ หรือจำกหลำยช่องทำง ท ำใหเ้กิดควำมซ ้ ำซอ้น  

– กำรอ่ำนเอกสำรส่วนตวัจำก Link ท่ีไดแ้นบมำใน E-Mail แลว้แต่ในระบบยงัไม่ไดเ้ปล่ียน

สถำนะเป็น อ่ำนแลว้  

– กำร Scan ไฟลเ์อกสำรท่ีมีขนำดใหญ่มำก ท ำใหต้อ้งยอ่เอกสำรก่อนด ำเนินกำรทุกคร้ัง  

– ผูใ้ชไ้ม่มีกำรกลัน่กรองเอกสำรก่อนกำรส่งเอกสำร ท ำให้ผูรั้บไดรั้บเอกสำรท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

ส่งผลใหเ้สียเวลำในกำรจดักำรเอกสำรเหล่ำน้ี  

– ระบบมีขอ้จ ำกดั และยงัไม่ยดืหยุน่  

– กำรน ำเขำ้เอกสำรเร่ืองเดียวกนั เลขท่ีเดียวกนัซ ้ ำกนัในระบบ  

– ไม่มีกำรแจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรเขำ้มำในหน่วยงำน ท ำให้ตอ้งเขำ้ระบบอยูต่ลอด  

– กำรป้อนเลขท่ีหนงัสือท่ีมีควำมหลำกหลำยท ำใหย้ำกต่อกำรคน้หำเอกสำร  

– กำรสั่งกำรเอกสำรของผูส้ั่งกำรซ่ึงยงัไม่ไดเ้ลือกผูส้ั่งกำรคนต่อไป หรือหน่วยงำนและบุคลำกร 

– ท่ีตอ้งกำรส่งต่อ แต่เอกสำรเป็นเอกสำนสั่งกำรแลว้  

– เมนูกำรใชง้ำนของระบบท่ีเยอะและยุง่ยำก  

– ผูใ้ชไ้ม่ทรำบวำ่เอกสำรมีเอกสำรแนบอ่ืนๆ แนบอยู ่และไม่มีกำรแจง้เตือนจำกระบบใหท้รำบ  

– ไม่สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมไดใ้นขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำร  

– ไม่สำมำรถแกไ้ขค ำเสนอสั่งกำรเอกสำรได ้หำกมีกำรด ำเนินกำรเอกสำรแลว้  

– ไม่มีกำรแจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรสั่งกำรแลว้ 

ขอ้เสนอแนะ 
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– ปรับปรุงกำรคน้หำเอกสำรใหมี้ควำมแม่นย  ำ และสะดวกมำกยิง่ข้ึน 

– สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มไดใ้นขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได ้

– กำรแจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรท่ีรอสั่งกำรจำกผูส้ั่งกำร ไดส้ั่งกำรกลบัมำแลว้ 

– กำรแจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรท่ีส่งคืนกลบัมำ 

– กำรแจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรส่งเขำ้มำในหน่วยงำน 

– สำมำรถก ำหนดชั้นควำมเร็วของเอกสำรในขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได ้

– สำมำรถจดัเรียงเอกสำรสั่งกำรแลว้ไดต้ำมควำมตอ้งกำร เช่น เลขท่ีหนงัสือ วนัท่ีรับเอกสำร ช่ือ

เร่ือง เป็นตน้ 

– ปรับปรุงกำรคน้หำเอกสำรใหมี้ควำมแม่นย  ำ และสะดวกมำกยิง่ข้ึน 

– กำรแจง้เตือนของเอกสำร 

o แจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรท่ีรอสั่งกำรจำกผูส้ั่งกำร ไดส้ั่งกำรกลบัมำแลว้ 

o แจง้เตือนเม่ือมีกำรส่งเอกสำรเขำ้มำในหน่วยงำน 

o แจง้เตือนเม่ือมีกำรอ่ำนเอกสำรของผูรั้บ 

o แจง้เตือนเม่ือเอกสำรท่ีส่งไปใหห้น่วยงำนอ่ืน มีกำรลงรับเอกสำรแลว้ 

o ก ำหนดระยะเวลำใหผู้ส้ั่งกำรสั่งกำรเอกสำร หำกไม่สั่งกำรในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้

เตือนมำท่ีผูรั้บ ส่งเอกสำร 

o แจง้เตือนเม่ือมีเอกสำรส่งคืนกลบัมำ 

–  เม่ือมีกำรอ่ำนเอกสำรจำก Link ท่ีแนบมำในอีเมลแลว้ใหเ้อกสำรในระบบมีสถำนะเป็น "อ่ำน

แลว้" 

– กำรแสดงรำยกำรของเอกสำรในหนำ้เอกสำรถึงตวัท่ำน และเอกสำรในแฟ้มทนัทีเม่ือไดเ้ลือก

รำยกำรท่ีตอ้งกำร โดยไม่ตอ้งกดปุ่ม "แสดง" 
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– มีกำรแจง้เตือนก่อนกำรส่งเอกสำรเร่ืองเดียวกนัซ ้ ำวำ่ตอ้งกำรด ำเนินกำรหรือไม่? 

– สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มไดใ้นขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได ้

– ปรับปรุงกำรใชง้ำนระบบบน Mobile Device ใหมี้ควำมสะดวกและใชง้ำนง่ำย 

– กำรออกเลขหนงัสือจำกระบบแบบอตัโนมติั 

– สำมำรถจดัเรียงเอกสำรสั่งกำรแลว้ไดต้ำมควำมตอ้งกำร เช่น เลขท่ีหนงัสือ วนัท่ีรับเอกสำร ช่ือ

เร่ือง เป็นตน้ 

– สำมำรถกรองเอกสำรท่ีตอ้งกำรอ่ำนไดต้ำมประเภทของเอกสำร 

– สำมำรถก ำหนดชั้นควำมเร็วของเอกสำรในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเอกสำรได ้

– ปรับปรุงควำมรวดเร็วของระบบ เช่น กำรดูเส้นทำงของเอกสำร กำรแสดงเอกสำร เป็นตน้ 

2. ระบบ HRMIS (ผลงานวชิาการ/ภาระงาน) 

ระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัปำนกลำงมีคะแนนเท่ำกบั  3.30 

ปัญหำ 

– กำรคน้หำช่ืออำจำรยบ์ำงท่ำนไม่พบในระบบ 

– ผูก้รอกสำมำรถบิดเบือนขอ้มูลได ้หำกไม่มีกำรทวนสอบอีกคร้ัง โดยมนุษย ์

– ควำมเช่ือมโยงของฐำนขอ้มูล 

– ยงัไม่คุน้ชินกบักำรใชง้ำน 

– เขำ้ระบบยำก เม่ือมีคนเขำ้ไปใชง้ำนพร้อมกนัจ ำนวนมำก และระบบล่มบ่อย 

– กำรใชง้ำนในกำรกรอกขอ้มูล ยงัไม่สะดวกเท่ำท่ีควร 

– กำรกรอกขอ้มูลท่ีซ ้ ำซอ้น 

– บำงคร้ังขณะท ำงำนระบบ down 

– กำรใชง้ำนซบัซอ้น  
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– ระบบเครือข่ำยไม่สำมำรถใชง้ำนได ้

– กำรกรอกล่ำชำ้ กำรเช่ือมโยงขอ้มูลไม่ค่อยดี เเละถำ้เป็นกำรกรอกซ ้ ำเหมือนปีเก่ำในเร่ืองวชิำ

สอน น่ำจะใหมี้กำรดึงขอ้มูลท่ีเป็นหวัขอ้ หรือช่ือรำยวชิำเดิมมำได ้เเต่ท่ีเป็นอยูต่อ้งพิมพห์รือไม่ก็ตอ้งก๊อปป้ีมำ

เเปะ อยำกใหดึ้งอนัเก่ำมำก่อน จำกนั้นเจำ้ของงำนจะลบออกหรือเพิ่มก็เเลว้เเต่ผูก้รอก   หรือถำ้อยำกพิมพเ์องก็

ได ้อยำกใหมี้ทำงเลือก 

– กำรกรอกผลงำนวชิำกำร บ่อยคร้ังท่ีระบบไม่เสถียร ท ำให้กำรกรอกขอ้มูลไม่ต่อเน่ืองและตอ้ง

กรอกซ ้ ำไปซ ้ ำมำ 

– Load Unit ท่ีคิดไดค้่อนขำ้งนอ้ยทั้ง ๆ ท่ีสอนมำก 

– กำรคิด Load Unit ของกำรเป็นอำจำรยผ์ูป้ระสำนงำนวชิำควรค ำนึงถึงจ ำนวนนกัศึกษำและ

จ ำนวนอำจำรยท่ี์สอนวชิำนั้นดว้ย เพรำะหำกมีคนมำกข้ึนก็จะท ำใหก้ำรจดักำรวชิำท ำไดย้ำกข้ึน 

– ช่วงระยะเวลำกำรของกำรคิด Load Unit และ TOR แต่ละรอบควรจดัใหต้รงกนั เพรำะใน

ปัจจุบนัจะเหล่ือมกนัอยูป่ระมำณ 1 เดือนท ำใหก้ำรคิดท ำไดล้ ำบำก 

– รำยละเอียดเยอะไป และไม่ครบ บำงคร้ังระบบก็ติดๆขดัๆ ท ำแลว้ save ไม่ได ้ตอ้งมำท ำใหม่ท ำ

ใหเ้สียเวลำมำก  

– ขอ้มูลท่ีกรอกมีจ ำนวนมำกเกินไป ตอ้งใชเ้วลำมำกและกำร attach file ไม่สำมำรถท ำไดใ้น

บำงคร้ัง 

– ระบบชำ้ กำรใชง้ำนยุง่ยำก 

ขอ้เสนอแนะ 

– กำรคิด Load Unit ของวชิำปฏิบติักำร ตอ้งใชจ้  ำนวนนกัศึกษำมำคิดดว้ย 

– เหตุใดโครงกำรวจิยัท่ีมีผูร่้วมวจิยัมำกจึงได ้Load Unit มำกกวำ่ผูว้จิยันอ้ย  

– กำรทวนสอบดว้ยหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์และกำรตกลงภำระงำนท่ีทุกคนยอมรับได้ 

– เป็นระบบท่ีจดัเก็บขอ้มูลอยำ่งเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์ในกำรน ำมำวเิครำะห์เป็นสำรสนเทศ

หรือเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำร  



  รายงานประจ าปี 2558 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

41 
 

– ระบบอ่ืนๆ ท่ีออกแบบมำตอ้งสำมำรถเช่ือมต่อหรือส่งผำ่นขอ้มูลกนัได ้เช่น ระบบ TOR online 

/ มคอ. ออนไลน์ ซ่ึงแต่งำนก็สร้ำงกนัคนระบบ แลว้กำรเช่ือมต่อส่งผำ่นขอ้มูลไดน้อ้ย กำรประมวลผล

สำรสนเทศต่ำงๆ ใชไ้ดน้อ้ย ไม่คุม้ค่ำกบักำรสร้ำงระบบเพื่อจดัเก็บขอ้มูล และไม่คุม้ค่ำกบัค่ำแรงท่ีแต่ละคนตอ้ง

ป้อนขอ้มูล 

– ระบบประกอบดว้ยหลำยขั้นตอนของแต่ละหน่วยงำนน่ำจะมีกำรบูรณำกำรระบบเขำ้ดว้ยกนัทั้ง 

มอ - บณัฑิต - วข - คณะ 

– ควรเช่ือมโยงฐำนขอ้มูลท่ีมีอยู ่

– ควรท ำให้ระบบสำมำรถ edit จำกขอ้มูลเก่ำได ้

– ควรพฒันำระบบท่ีใชง้ำนไดง้ำนและมีระบบท่ีเสถียร 

– ควรปรับปรุงระบบใหเ้ป็นแบบ simple และ user friendly  

– กรอกขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและกระชบั ง่ำยแก่กำรกรอก 

– กรอก HRMIS แลว้ ควรไปปรำกฏท่ี TOR online เลย เพรำะไม่เช่นนั้นเป็นกำรกรอกซ ้ ำซอ้น   

3. ระบบ Competency Online 

ระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกมีคะแนนเท่ำกบั 3.66 

ปัญหำ 

– กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมในเร่ืองของขอ้มูลกรรมกำรประเมิน คร้ังท่ี 1/2559 ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได ้เน่ืองจำกระบบยงัไม่เปิดใหเ้ขำ้ไปด ำเนินกำรกิจกรรมได ้มีผลท ำใหร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำร

กิจกรรมในช่วงตน้รอบประเมิน 1/2559 คลำดเคล่ือนจำกระเบียบท่ีก ำหนดไว ้

– หลุดบ่อย บำงคร้ังเปิดไม่ได ้ 

– โปแกรมไม่เสถียร 

–  ผูบ้ริหำรท่ีท ำหนำ้ท่ีประเมินขำดทกัษะและควำมช ำนำญในกำรใชโ้ปรแกรม 

– บำงคร้ังระบบไม่เสถียร  
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– ไมค่่อยจะมีปัญหำ เน่ืองจำกไดเ้ขำ้ใชง้ำนระบบดงักล่ำวมำเป็นระยะเวลำหน่ึงแลว้ 

– ระบบซบัซอ้นเกินไป มีขั้นตอนเยอะ 

ขอ้เสนอแนะ 

– ควรเปิดระบบกำรด ำเนินกิจกรรมกลุ่มกรรมกำร และกำรยอมรับค่ำคำดหวงั ในรอบคร้ังท่ี 

1/2559 ใหต้รงกบัช่วงเวลำท่ีระเบียบก ำหนด 

– ควรมีตวัอยำ่งกำรกรอกขอ้มูล competency online ฉบบัเอกสำรใหดู้เพื่อใหก้ำรกรอกหมวด

ต่ำงๆ ง่ำยข้ึนและกรอกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

– ควรท ำใหใ้ชง้ำนง่ำยกวำ่น้ี 

4. ระบบสวสัดิการกองทุนพนักงาน 

ระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกมีคะแนนเท่ำกบั 3.70 

ปัญหำ 

– กำรกรอกขอ้มูล ไม่โชวป์ระวติัขอ้มูลขอ้มูล 

– ไม่สำมำรถตรวจสอบยอดคงเหลือของสวสัดิกำร ตำมแบบ กทพ.01ได ้

– เพิ่งเร่ิมใชง้ำน ยงัไม่เขำ้ใจเท่ำท่ีควร หำกไดศึ้กษำเพิ่มมำกกวำ่น้ี  และควำมเขำ้ใจในระเบียบยงั

ไม่ดีพอ 

– กำรป้อนเลขท่ีบญัชี หำกผูข้อเบิกไม่ไำ ำดใ้ส่เลขท่ีบญัชีมำให ้ท ำใหเ้สียเวลำในกำรคน้ ซ่ึงอยู่

ในอีกระบบ  กำรตรวจดูรำยงำนยงัไม่สำมำรถใหร้ำยละเอียนดไดเ้ท่ำท่ีควร เช่น วนัท่ีส่งเบิก วนัท่ีโอนเงิน  

รำยงำนรำยบุคคล เป็นตน้ 

– บำงรำยกำรยงัตอ้งกำรค ำอธิบำยเพิ่มเติม โดยกำรสอบถำมทำงโทรศพัท ์

– ในขอ้มูลบำงคร้ังล ำดบับุตรไม่เรียง ข้ึนล ำดบั 1 เหมือนกนัหมด 

– ยงัไม่พบปัญหำกำรใชง้ำน 

– เอกสำรท่ีตอ้งใชเ้ยอะมำกกวำ่จะไดเ้บิกแต่ละรำยกำร 
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– สวสัดิกำรรู้แต่แค่วำ่มี เวลำเบิกจริงก็จะอำ้งระเบียบเป็นแบบน้ีแบบนั้น สรุปคือสวสัดิกำรมี แต่

ใชไ้ม่ได ้

– ขอ้แมใ้นกำรเบิกมีเยอะเกินไป เน่ืองจำกคนส่วนใหญ่ก็จะมีประกนัสังคม บตัรทอง หรือซ้ือ

ประกนัไวอ้ยูแ่ลว้ เงินส่วนต่ำงจำกส่วนน้ีจึงไม่มี 

– ไม่ค่อยไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีชดัเจนของกำรใชสิ้ทธิ 

ขอ้เสนอแนะ 

– ควรเรียกรำยงำนไดเ้พียงคร้ังเดียว อำทิ วข.สฎ. เรียกคร้ังเดียว ไม่ตอ้งเลือกแต่ละหน่วยงำนยอ่ย  

– อยำกใหร้ะบบแสดงจ ำนวนเงินคงเหลือของวงเงินท่ีใช ้เน่ืองจำกปัจจุบนัมีกำรสะสมยอดเงิน 

10,000 บำทไดภ้ำยใน 2 ปี ซ่ึงในระบบยงัไม่แสดงจ ำนวนเงินคงเหลือ 

– -กำรเบิกเงินค่ำรักษำฯกรณีไม่เกิน 20 คร้ัง/ปีงบประมำณ อยำกใหโ้ชจ ำนวนคร้ังท่ีมีสิทธิเบิก

เหลืออีกก่ีคร้ังค่ะ  

– กำรเบิกค่ำศึกษำบุตรอยำกใหโ้ชภำคกำรศึกษำและปีกำรศึกษำท่ีเำิกไปแลว้ 

– ควรมีกำรแจง้เมลอี์กทำงหน่ึงใหก้บัผูเ้บิกเงินสวสัดิกำรทรำบวำ่มีกำรโอนเงินเขำ้แลว้ 

– ควรปรับปรุงระบบใหมี้กำรรำยงำนท่ีครอบคลุมรำยละเอียดใหไ้ดม้ำกท่ีสุด เพื่อควำมสะดวก

ในกำรตรวจสอบ และลดปัญหำกำรเบิกซ ้ ำซอ้น 

– น่ำจะมีขอ้มูลกำรเบิกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ใหท้รำบดว้ยวำ่เป็นภำคเรียนกำรศึกษำใด 

– เขียนค ำอธิบำยประกอบ 

– ตอ้งกำรให้ระบบล้ิงขอ้มูลเม่ือกองคลงัโอนเงินสวสัดิกำรแลว้ จะเห็นในระบบเมลต์อบกลบัวำ่

ไดโ้อนแลว้  หรือระบบมีอยูแ่ลว้หำกมีแลว้ก็ขออภยัดว้ยค่ะ 

– ระบบดีอยูแ่ลว้ 

– ควรวำงไวห้นำ้เวบท่ีตรวจสอบไดง่้ำยค่ะ 
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– เป็นไปไดห้รือไม่หำกกำรพฒันำระบบจะน ำไปไวใ้นฐำนขอ้มูลเดียวกนั โดย Login เพียงคร้ัง

เดียวมีขมูทุกอยำ่ง (One stop service) เช่น รวมในระบบ MIS DSS เป็นตน้ 

– อยำกใหคื้นอตัรำ 1.7 แลว้ไปรักษำพยำบำลกนัเองดีกวำ่ 

– ควรใหท้ ำกำรเบิกจ่ำยผำ่นระบบออนไลน์ไดเ้ลย เพื่อจะไดติ้ดตำมขอ้มูลไดต้ั้งแต่ตน้น ้ำและเป็น

กำรประหยดัทรัพยำกรกระดำษดว้ย 

– หำกท่ำนเปรียบพนกังำนมหำวทิยำลยัเทียบเท่ำขำ้รำชกำร ก็ควรใหสิ้ทธิท่ีเหมือนกนัจริงๆ มิใช่

ไดบ้ำ้งไม่ไดบ้ำ้ง 

– อยำกใหเ้บิกไดใ้นกรณีรักษำในโรงพยำบำลเอกชนบำ้ง 

– อยำกใหมี้กำรแจง้สิทธิใหช้ดัเจนมำกกวำ่น้ี 

 

ระบบบริหารจัดการการเงิน 

ระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ปรับปรุงระบบเงินรำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรกระบวนกำรต่ำงๆ 

ผำ่นระบบไดเ้อง ไดแ้ก่ 

1) กำรช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผำ่นเคำน์เตอร์รับช ำระเงินของ

มหำวทิยำลยั 

2) กำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ กรณีจ่ำยเกิน โดยกำรคืนเงินผำ่นผำ่นบญัชีธนำคำรของ

นกัศึกษำ เพิ่มเติมจำกกำรคืนเงินสด โดยมีขั้นตอนกำรบนัทึกค ำร้องขอคืนเงิน กำรเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัท ำ txt file 

เพื่อน ำส่งธนำคำร และกำร Reconciled หลงัจำกธนำคำรไดท้  ำกำรโอนเงินใหก้บันกัศึกษำไปแลว้ 

3) กำรยกเลิกกำรช ำระเงิน และยกเลิกกำรคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

4) ก ำหนดกำรเปิด-ปิด กำรใหใ้ชง้ำนระบบทุน เงินกู ้ผอ่นผนั โดยในกรณีปิดระบบ จะไม่อนุญำต

ไม่ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท่ีเคยมีสิทธ์ิสำมำรถเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลใดๆ ได ้ยกเวน้ผูท่ี้มีสิทธิในกำรเปิด-ปิดระบบ

เท่ำนั้น 
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5) ปรับปรุงระบบส ำหรับกำรจดัสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ โดยใหเ้จำ้หนำ้ท่ีกำรเงินสำมำรถ

ก ำหนดรอบเพื่อรวบรวมขอ้มูลจดัสรรค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และเรียกรำยงำนรำยละเอียดเพื่อน ำไปจดัสรร

ต่อไป 

6) จดัท ำรำยงำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

• รำยงำนติดตำมหน้ีสินนกัศึกษำในแต่ละประเภท ไดแ้ก่ นกัศึกษำทุน นกัศึกษำเงินกู ้นกัศึกษำ

ผอ่นผนั และนกัศึกษำทัว่ไป 

• รำยงำนสถิติกำรลงทะเบียนเรียนและสถิติกำรช ำระเงิน ในแต่ละประเภทของนกัศึกษำ และ

สถิติ ไดแ้ก่ นกัศึกษำทุน นกัศึกษำเงินกู ้นกัศึกษำผอ่นผนั และนกัศึกษำทัว่ไป 

7) ติดตำมกำรใชง้ำนระบบทั้ง 4 วทิยำเขต คือ หำดใหญ่ สุรำษฎร์ธำนี ตรัง และภูเก็ต 

 

พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานระบบการเงินทีส่อดคล้องกบัทศิทางนโยบาย 

 มหำวทิยำลบั โดยมีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคลอ้ง

กบัทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจดัท ำ

งบประมำณของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดใ้นปีงบประมำณ 2559 โดยทำงศูนย์

คอมพิวเตอร์มีหนำ้ท่ีในกำรน ำควำมตอ้งกำรเพื่อพฒันำระบบ โดยเร่ิมพฒันำระบบใน เดือน เมษำยน 2558 

ก ำหนดใหส้ำมำรถใชง้ำนจริงทั้ง 5 วทิยำเขต ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 

 ระบบคลอบคลุมรำยละเอียดดงัน้ี 

1) ก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ระบบ ไดแ้ก่ขอ้มูล 

• ทิศทำง 

• นโยบำยมหำวทิยำลยั และนโยบำยส่วนของคณะ/หน่วยงำน 

• แผน/งำน 

• หมวดรำยจ่ำย/รำยจ่ำยยอ่ย 
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• รำยกำร/รำยกำรยอ่ย ทั้งส่วนของมหำวทิยำลยัและส่วนของคณะ/หน่วยงำน 

• รหสั GFMIS 

2) ก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ส ำหรับปีงบประมำณ โดยทุกปีงบประมำณจะตอ้งมีกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ 

เพื่อใหค้ณะ/หน่วยงำนบนัทึกแผนและเบิกจ่ำยต่อไป มีรำยละเอียดดงัน้ี 

• หน่วยงำน ไดแ้ก่ วทิยำเขต คณะ ภำควชิำ/สำขำ 

• ทิศทำง 

• นโยบำยมหำวทิยำลยั และนโยบำยส่วนของคณะ/หน่วยงำน 

• แผน/งำน 

• หมวดรำยจ่ำย/รำยจ่ำยยอ่ย 

• รำยกำร/รำยกำรยอ่ย ทั้งส่วนของมหำวทิยำลยัและส่วนของคณะ/หน่วยงำน 

• รหสั GFMIS 

3) กำรวำงแผนประมำณกำรจ่ำยเงินรำยได ้ซ่ึงคณะ/หน่วยงำน จะตอ้งบนัทึกแผนในแต่ละ

ปีงบประมำณ ก่อนจะมีกำรเบิกจ่ำยจริง 

4) กำรเบิกจ่ำย ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ 

• กำรเบิกจ่ำยปกติ 

• กำรเบิกจ่ำย ดว้ยฎีกำ 

5) พฒันำกำรน ำเขำ้ขอ้มูลส ำหรับคณะ/หน่วยงำนท่ีมีระบบใชง้ำน เป็นเคร่ืองมือในกำรรวบรวม

ขอ้มูลจำกคณะ/หน่วยงำนท่ีมีกำรพฒันำระบบ หรือมีระบบใชง้ำนในคณะ/หน่วยงำน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี

ครบถว้นสมบูรณ์ น ำไปสู่รำยงำนกำรเบิกจ่ำยในภำพของมหำวทิยำลยัตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดว้ำงไว ้
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ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 

 ในปีงบประมำณ 2558 ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ไดมี้กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรม ดงัน้ี 

1. ประชุม WUNCA คร้ังท่ี 30 มหำวทิยำลยัรำชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยธุยำ 

2. อบรมกำรใชง้ำนระบบ ALIST (OPAC 2.0 และ ACQ) ม.รำชภฏัร้อยเอ็ด (มี.ค.) 

3. ประชุม ALIST User Group คร้ังท่ี 8  จ.ภูเก็ต 

4. ประชุม WUNCA คร้ังท่ี 31 มหำวทิยำลยัรำชภฎัสงขลำ จ.สงขลำ 

5. ท ำสัญญำ TOR ร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อพฒันำโปรแกรมระบบ

หอ้งสมุด ALIST Web-based Application 

6. ประชุม PSULINET ท่ี มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตสุรำษฎร์ธำนี 

7. พฒันำปรับปรุงระบบห้องสมุดส่วนงำนใหบ้ริกำรยมืคืน Offline Circulation 

8. ตรวจเยีย่มกำรใชง้ำนระบบห้องสมุด สถำบนัอญัมณี 

9. สำธิตระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ม.รังสิต  

10. ตรวจเยีย่มกำรใชง้ำนระบบห้องสมุด มทร.กรุงเทพฯ 
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งาน Database and Application Service 

งานโครงการพฒันา 

ระบบ PSU Passport 

เดือนทีจั่ดท า ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินการ ผลการจัดท าโครงการ 
พ .ย. -ธ .ค . 57 ระบบกำรจดักำรบญัชีผูใ้ช้

ชัว่ครำว 
จตุพร ไดท้  ำกำรพฒันำ Web Site ท่ีใชใ้นกำรจดักำรบญัชี

ผูใ้ชช้ัว่ครำว และไดมี้lกำรทดลองใชง้ำนจนถึง
ปัจจุบนั โดนมีก ำหนดกำรใชง้ำนจริงตน้ปี 59 
ต่อไป 

ม .ค. -ก .พ . 58 เพิ่มช่องทำงในกำรเปล่ียน
รหสัผำ่น PSU Passport 

จตุพร ไดด้ ำเนินกำรเพิ่มช่องทำงกำรเปล่ียนรหสัผำ่นดว้ย 
E-mail ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนไม่ตอ้งเดินทำงมำดว้ยตวัเอง 
โดยเฉพำะในกรณีท่ีก ำลงัฝึกงำนต่ำงจงัหวดั หรือ
ก ำลงัอยูใ่นต่ำงประเทศ 

มี .ค. -พ .ค . 58 ปรับปรุงระบบเก็บขอ้มูล
ผูใ้ช ้PSU Passport 

จตุพร ท ำกำรจดัท ำระบบเก็บขอ้มูลผูใ้ช ้PSU Passport ให้
อยูใ่นรูปแบบฐำนขอ้มูล เพื่อง่ำยต่อกำรสืบคน้ 
รวมถึงสำมำรถเคลียร์บญัชีท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน และ
บญัชีท่ีควรถูกยกเลิก 

มิ .ย. -ส .ค . 58 ระบบจดักำร RFID จตุพร ไดท้  ำกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลกำรเก็บ RFID และ
ตรวจสอบกำรน ำเขำ้ขอ้มูล โดยในส่วนของ
นกัศึกษำไดข้อ้มูลจำกธนำคำร ในส่วนของ
บุคลำกรจะไดข้อ้มูลจำกกำรท ำบตัรพนกังำน 

ก .ย . 58 ทบทวนกระบวนกำรออก
บญัชี PSU Passport 

จตุพร ท ำกำรทบทวนกำรออกบญัชี PSU Passport ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั และปรับปรุงเอกสำรคุณภำพในส่วนของ
กำรออกบญัชีผูใ้ชง้ำนชัว่ครำว 
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E-mail 

เดือนที่
จัดท า 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินการ ผลการจัดท าโครงการ 

พ .ย. -ธ .ค . 57 ทบทวนควำมรู้ Google Apps คณกรณ์, 
ณฐัพล 

ท ำกำรทบทวนควำมรู้ในระบบกำรจดักำรและ
พฒันำ Google Apps for Education เพื่อใหก้ำรใช้
งำนไดป้ระสิทธิภำพสูงสุด 

ม .ค. -มี .ค  58 ประยกุตก์ำรใชง้ำน Google 
Apps ในส ำนกังำน 

คณกรณ์, 
ณฐัพล 

ท ำกำรศึกษำ พฒันำ และทดสอบตน้แบบ
ประยกุตใ์ช ้Google Apps for Education ใน
ระบบงำนส ำนกังำน โดยเร่ิมทดสอบใชง้ำนท่ี
ส ำนกังำนเลขำนุกำรศูนยค์อมพิวเตอร์ 

เม .ย. -พ .ค .
58 

ปรับปรุงตน้แบบ Google 
Apps for Education ส ำหรับ
ส ำนกังำน 

คณกรณ์, 
ณฐัพล 

เป็นโครงกำรท่ีเสริมจำกโครงกำรก่อนหนำ้น้ี โดย
ท ำกำรพฒันำตน้แบบปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมให้
เหมำะกบักำรใชง้ำนจริง พร้อมแนวทำงกำรพฒันำ
เพิ่มเติมในอนำคต 

มิ .ย. -ก .ค . 58 ปรับปรุงระบบกระจำย
ข่ำวสำรของมหำวทิยำลยั 

คณกรณ์, 
ณฐัพล 

ท ำกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของงำนสำรบรรณ 
กองกลำง และปรับปรุงระบบ psu-all-unit ให้
สำมำรถใชง้ำนง่ำยข้ึน ร่วมถึงใหส้ำมำรถกระจำย
ข่ำวสำรไดท้ัว่ถึงมำกข้ึน 

ส .ค . 58 จดักำรระบบตั้งรหสัผำ่น 
Webmail และ Google Apps 

คณกรณ์ ปรับปรุงใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเลือกไดว้ำ่ตอ้งกำรเปล่ียน
รหสัผำ่น Webmail หรือ Google Apps และ
สำมำรถเลือกไดว้ำ่ตอ้งกำรใชบ้ริกำร Google Apps 
หรือไม่ 
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Database 

เดือนที่
จัดท า 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินการ ผลการจัดท าโครงการ 

ต .ค. -พ .ย .
57 

ศึกษำระบบกำรส่ง SMS ผำ่น
ทำง Google Calendar 

เกรียงไกร ในปัจจุบนัจะไม่สำมำรถเพิ่มขอ้มูลใน Google 
Calendar ดว้ย GoogleCL ไดแ้ลว้ เพรำะ Google 
ยกเลิกใหบ้ริกำรพอดี แต่อนำคตจะยงัสำมำรถ
ใชไ้ดแ้ต่ตอ้งศึกษำ Google API เพิ่มเติม 

ธ .ค.  57-
ม .ค . 58 

กำรบริหำรจดักำร
หอ้งปฏิบติักำรให ้OS 
สำมำรถ Active ผำ่นทำง 
KMS 

เกรียงไกร จำกกำรศึกษำพบวำ่เม่ือติดตั้งระบบปฏิบติักำรใหม่ 
ถำ้ไม่ Activate ใน 30 วนัจะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้
จึงตอ้งเขียน Script เพื่อมีกำร Auto Activate 

ก .พ. -เม .ย . 
58 

กำรจดักำร Backup และ 
Restore  Oracle Database 
ผำ่น GUI 

เกรียงไกร สำมำรถสั่ง Backup และ Restore Oracle Database 
ผำ่นทำง Dialogue Console บน Linux สำมำรถ
ท ำงำนไดร้วดเร็วมำกยิง่ข้ึน 

พ .ค. -ก .ค .
58 

กำรจดักำรฐำนขอ้มูลใหมี้
กำร Update ขอ้มูลระหวำ่ง 
Server แบบ Real Time 

เกรียงไกร เป็นโครงกำรศึกษำกำรโอนถ่ำยขอ้มูล Oracle 
Database แบบ Real Time ซ่ึงยงัไม่ไดน้ ำไปใชจ้ริง 
เพรำะตอ้งมีกำร Upgrade ฐำนขอ้มูลเป็น Oracle 
Version 12c ก่อน 

 

Hosting 

เดือนที่
จัดท า 

ช่ือโครงการ ผู้ด าเนินการ ผลการจัดท าโครงการ 

ต .ค. -พ .ย .
57 

ปรับขอ้มูลใน 
Webhost.psu.ac.th 

สัมฤทธ์ิ, 
สมชำย 

ปรับปรุงฐำนขอ้มูลลูกคำ้ท่ีใชง้ำน Hosting ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

ธ .ค.  57- 
ก .พ . 58 

ศึกษำเคร่ืองบริหำรจดักำร 
Web 

สัมฤทธ์ิ, 
สมชำย 

กำรจำกกำรศึกษำไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือบริหำร
จดักำร Web ท่ีเป็น Open Source ช่ือ WSP ซ่ึง
ติดตั้งบน Windows 2012R2 
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มี .ค. -เม .ย .
58 

ส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำร
สร้ำง Web Site 

สัมฤทธ์ิ, 
สมชำย 

ท ำกำรส่งแบบส ำรวจทิศทำงและแนวโนม้กำร
จดัท ำเวบ็ไซด ์รวมถึงกำรให้บริกำรเวบ็ไซด ์
เพื่อใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรในอนำคต 

พ .ค. -มิ .ย .
58 

ศึกษำ CMS ใหม่ สัมฤทธ์ิ, 
สมชำย 

จำกกำรศึกษำไดเ้ลือกใช ้CMSMS ในกำรใชง้ำน 
โดยเป็น CMS ท่ีท  ำงำนอยูบ่นฐำนขอ้มูลทั้งหมด 
พบวำ่กำรใชง้ำนไม่ยำก และรวดเร็วดี 

ก .ค. -ส .ค .
58 

ปรับปรุงระบบกำรจดักำรเวบ็
ไซด ์

สัมฤทธ์ิ, 
สมชำย 

ท ำกำรยำ้ย Web Site ท่ีมีช่องโหวบ่น Dynamic 
มำยงั Hosing ใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหำช่องโหว ่และ
กำรบริกำรท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รองรับ 
Version กำรใชง้ำนท่ีสูงข้ึน 

 

งานอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลยั 

วนัทีจั่ด ช่ือโครงการ วทิยากร จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ผลการจัดอบรม 

12/12/57 กำรบริหำรจดักำร 
Windows Server 
2012/2012R2 

จตุพร 50 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถน ำไปใชง้ำนและเขำ้ใจถึง
ระบบ Windows Server 2012/2012R2 เพื่อ
น ำไปใชง้ำนทั้งในส่วน Web Server,Share 
File,Mail Relay เป็นตน้ 

15/12/57 กำรใชง้ำน Google 
Drive 

คณกรณ์ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถประยกุตใ์ชง้ำน Google Drive 
กบัส ำนกังำนเพื่อใชง้ำนส ำหรับจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบต่ำง ๆ  

16/12/57 กำรใชง้ำน Google 
Site 

คณกรณ์ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถประยกุตใ์ชง้ำน Google Site 
ในกำรสร้ำง Web Site ท่ีใชภ้ำยในส ำนกังำน หรือ 
เพื่อใชใ้นกำรประชำสัมพนัธ์หน่วยงำนไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีควำมรู้ในดำ้นกำรเขียนโปรแกรม 

17/02/58 เคร่ืองมือในกำรดูแล
และบริหำร Web 

สัมฤทธ์ิ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถน ำเคร่ืองมือในกำรดูแลและ
บริหำร Web Site ท่ีใชง้ำนระบบปฏิบติักำร 
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Site ดว้ย Direct 
Admin 

Linux น ำไปใชใ้นกำรดูแล Web Site หน่วยงำน
ไดอ้ยำ่งง่ำย และสะดวก 

17/03/58 เคร่ืองมือในกำรดูแล
และบริหำร Web 
Site ดว้ย WSP 

สัมฤทธ์ิ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถน ำเคร่ืองมือในกำรดูแลและ
บริหำร Web Site ท่ีใชง้ำนระบบปฏิบติักำร 
Windows น ำไปใชใ้นกำรดูแล Web Site 
หน่วยงำนไดอ้ยำ่งง่ำย และสะดวก 

19/05/58 กำรจองหอ้งประชุม
ดว้ย Sharepoint 

ปรีชำ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถสร้ำงตำรำงกำรจองหอ้ง
ประชุม/สัมมนำ และใช ้Workflow เพื่อ
มอบหมำยงำน และติดตำมกำรรับทรำบกำรแจง้
ควำมตอ้งกำรของผูข้อใชบ้ริกำร เพื่อน ำไปใชใ้น
งำนส ำนกังำน 

8-9/06/58 กำรจดักำรระบบ
เอกสำรดว้ย 
Sharepoint 

สัมฤทธ์ิ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรจดักำรงำน
ระบบเอกสำรต่ำง ๆ ภำยในส ำนกังำนร่วมกนั
ผำ่นเวบ็ไซต ์และสำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึง
เอกสำรไดด้ว้ยตวัเอง 

18-19/06/58  แบบส ำรวจ Online 
ดว้ย LimeSurvey 

สมชำย 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถสร้ำงแบบสอบถำม Online 
เพื่อลดกำรใชง้ำนกระดำษในส ำนกังำน 

16/07/58 กำรบริหำรจดักำร
โครงกำรดว้ย 
Sharepoint 

ปรีชำ 25 ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถบริหำรจดักำรและติดตำม
โครงกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพดว้ยกำร
ประยกุตใ์ชง้ำน Sharepoint 
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งานวจัิยและพฒันา 
งำนวจิยัและพฒันำ จดัท ำข้ึนโดยกลุ่มงำนวจิยัและพฒันำ ซ่ึงกลุ่มงำนน้ีมีภำรกิจหลกั คือ สกดัควำมรู้

ดำ้นไอทีท่ีจ  ำเป็นและเหมำะสมกบัวชิำชีพของนกัไอทีในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ น ำออกมำเผยแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่บุคลำกร นกัศึกษำ ของมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ดว้ยกนั รวมทั้งเผยแพร่แบ่งปันต่อ
สำธำรณะผำ่นเวบ็ไซตแ์ละกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจดันอกมหำวิทยำลยั 

กลุ่มงำนวจิยัและพฒันำเนน้คุณภำพของงำน โดยคดัเลือกเฉพำะผูท่ี้สมคัรใจร่วมงำนเท่ำนั้น ท ำให้
ปัจจุบนักลุ่มงำนยงัคงมีบุคลำกรเพียงคนเดียว กลุ่มงำนฯ เนน้กำรประยกุตโ์อเพนซอร์สเป็นแนวทำง เพื่อศึกษำ
คน้ควำ้พฒันำวจิยัต่อยอดและลดปัญหำควำมเส่ียงต่อกำรละเมิดลิขสิทธ์ิในกำรเผยแพร่ดว้ย 
ผลงาน 

 บนัทึกคลงัควำมรู้บนเวบ็ไซตแ์บบวกิิ น ำเสนอผลงำนและควำมรู้ท่ีสำมำรถใชง้ำนไดจ้ริงและทนัต่อ
เหตุกำรณ์ บริกำรตลอดเวลำ 24 ชัว่โมง อยูท่ี่เวบ็ไซต ์http://opensource.cc.psu.ac.th และแฟ้มขอ้มูลท่ี
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ อยูท่ี่เวบ็ไซต ์http://ftp.psu.ac.th 

• ถำมตอบสำธำรณะและประชำสัมพนัธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
บริกำรตลอดเวลำ 24 ชัว่โมง อยูท่ี่เวบ็ไซต ์http://www.facebook.com/groups/psulug 

• บนัทึกเล่ำเร่ืองของชุมชนเครือข่ำยผูป้ฏิบติังำน IT มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อยูท่ี่เวบ็ไซต ์ 
http://sysadmin.psu.ac.th  

• จดักิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ภำยใตช่ื้อกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนเครือข่ำยผูป้ฏิบติังำน IT จ ำนวน 12 คร้ัง (http://sysadmin.psu.ac.th/cop-psu-
it/event2558/) 

• จดักิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยนอกมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ จ ำนวน 3 คร้ัง 
• ปรับปรุงผลิตภณัฑพ์ร้อมใชง้ำน PSU Open Server เป็นระบบงำนท่ีออกแบบเพื่อใชง้ำนภำยใน 

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันควำมรู้ต่อสำธำรณะตำมแนวทำงโอเพนซอร์สและ
ฟรีแวร์ 
ดงัน้ี (ขอ้มูลตำมเวบ็ไซต ์http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server)  

- ปรับปรุง PSU12-Sritrang Server เวอร์ชัน่ปัจจุบนัคือ 2015-09-03 
- จ ำนวนหน่วยงำนท่ีน ำระบบ PSU12-Sritrang Server ไปใชง้ำน 13 หน่วยงำน  
- PSU12-Sritrang Server ไดรั้บรำงวลัท่ี 3 ประเภทนวตักรรม ในงำน เวทีเสวนำแลกเปล่ียน

เรียนรู้โครงกำรพฒันำงำน ประจ ำปี 2558 จดัโดยมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
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สรุปข้อมูลการใช้บริการ  Help  Desk  ประจ าปี 2558 
 

เดือน  จ านวนผู้ใช้มาบริการ รวม 

  นักศึกษา บุคลากร   

ตุลำคม 2557 93 3 96 

พฤศจิกำยน 2557 147 4 151 

ธนัวำคม 2557 45 2 47 

มกรำคม 2558 89 7 96 

กุมภำพนัธ์ 2558 65 7 72 

มีนำคม 2558 34 7 46 

เมษำยน 2558 43 5 48 

พฤษภำคม 2558 45 2 47 

มิถุนำยน 2558 35 6 41 

กรกฎำคม 2558 47 7 54 

สิงหำคม 2558 132 7 139 

กนัยำยน 2558 221 2 223 

รวม 1,060 
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กจิกรรมในรอบปี 2558 

กจิกรรมเพ่ือสังคม 

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ จดักิจกรรมเพื่อสังคม อบรม InfoGraphic ใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนโสตศึกษำจงัหวดัสงขลำ 

  
* ศูนยค์อมพิวเตอร์จดัอบรมฟรีใหแ้ก่ครูภำคใตเ้พื่อเรียนรู้กำรสร้ำง Infographic ดว้ยโปรแกรม illustrator 

   

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. จดักิจกรรมเพื่อสังคม อบรม InfoGraphic ในโครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง รุ่นท่ี 34 

   
* กิจกรรมโครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง รุ่นท่ี 36 อบรมหลกัสูตรส่ืสำรฉบัไวภำยในภำพเดียว (Infographic) 

ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร คือ นกัเรียนและครูสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพทัลุง เขต 2 จ ำนวน 6 
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โรงเรียน 52 คน 

  

กจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน   

* ตอ้นรับคณะผูบ้ริหำรและบุคลำกรจำก Jiangxi University of Science and Technology ดูงำนภำรกิจของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

   
* ตอ้นรับคณะนกัศึกษำและอำจำรยจ์ำก มหำรำชภฏัยะลำเยีย่มชมหอ้ง Data Center 

  

*ตอ้นรับคณะนกัศึกษำดูงำนจำกวทิยำลยัอำชีวศึกษำออมสินสมโภช 99 ปีวทิยำนุสรณ์  

   
* ตอ้นรับคณะบุคลำกรดูงำนจำกมหำวทิยำลยัขอนแก่นศึกษำดูงำน - แลกเปล่ียนเรียนรู้ภำรกิจงำนดำ้นต่ำงๆ 

http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/669--jiangxi-university-of-science-and-technology.html
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ของศูนยค์อมพิวเตอร์ 

  

*ตอ้นรับคณะบุคลำกรดูงำนจำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชยัสงขลำ เยีย่มชมดูงำนกำรพฒันำระบบ

กำรออกใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนเรียนของ ม.อ. 

  

* ตอ้นรับคณะบุคลำกรดูงำนจำกส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ดูงำนดำ้นกำร

ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน ISO 
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* ตอ้นรับบุคลำกรดูงำนจำกโรงเรียน มอ.วทิยำนุสรณ์ ดูงำนดำ้นระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสำร

บรรณ ของศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. 

 

* ตอ้นรับคณะศึกษำดูงำนจำกวทิยำลยัสำรพดัช่ำงสุรำษฎร์ธำนี 

 

* ตอ้นรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวทิยำลยัมหำสำรคำม 

   

 

กจิกรรมอ่ืนๆ 

* ศูนยค์อมพิวเตอร์จดัปฐมนิเทศควำมรู้ “กำรใชง้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ใน ม.อ.” ใหแ้ก่นกัศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 
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* ศูนยค์อมพิวเตอร์ จดัประชุม/อบรม กำรใชง้ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-doc) ใหแ้ก่เทศบำลเมือง

คลองแห 

   
* นำยไกรวฒิุ  ล่ิมเจริญชำติ บุคลำกรศูนยค์อมพิวเตอร์ ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ในโครงกำร NETGEN 

 
* ผูอ้  ำนวยกำรศูนยค์อมพิวเตอร์รับมอบกระเชำ้และของท่ีระลึกสวสัดีปีใหม่ จำกผูบ้ริหำรธนำคำรแห่งประเทศ

ไทย ส ำนกังำนภำคใต ้

 
* ศูนยค์อมพิวเตอร์จดัโครงกำรพฒันำบุคลำกร “เพิ่มพลงัชีวติดว้ยกำรคิดบวก” รุ่นท่ี 1 
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* บุคลำกรศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรมออกบูธ-เปิดWorkshop ดำ้น ITในงำน WUNCA 30 

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจดักำรส ำนกังำนเลขำนุกำร คณะพยำบำลศำสตร์ ม.อ. 

   

* คุณครูโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำลยั 2 อบรมคอมพิวเตอร์ หลกัสูตร Google Apps for Education 

   

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. จดัโครงกำรพฒันำบุคลำกร “กำรติดต่อส่ือสำรภำยในองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ” 

  

* เทศบำลเมืองคอหงส์ จ.สงขลำ และศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. ร่วมลงนำมสัญญำจำ้งพฒันำระบบยืน่แบบก่อสร้ำง 
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* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. สัญจรเขำ้พบผูบ้ริหำรกองกำรเจำ้หนำ้ท่ีม.อ.เพื่อรับทรำบควำมตอ้งกำรในกำรใชบ้ริกำร

IT 

 

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. จดักิจกรรมในงำน ม.อ. วชิำกำร ประจ ำปี 2558 ไดแ้ก่  

1. จดักิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีใหแ้ก่คุณครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หลกัสูตร  กำรจดักำรศึกษำใน

ศตวรรษท่ี 21 ดว้ย Google Classroom   

2. จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะทำงปัญญำ แข่งขนัเกมส์ IQ 180 ใหแ้ก่นกัเรียน  

  
 

* ศูนยค์อมพิวเตอร์ ม.อ. จดักิจรรมปฐมนิเทศประจ ำปี 2558  “กำรใชง้ำนระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ให้แก่

นกัศึกษำ 
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