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แนะน�ำศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มโี ครงการจัดตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนึ้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2518 เพือ่ เป็นหน่วยงานกลาง
ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลัยใยขณะ
นัน้ ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มฐี านะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
หน้า 1 เล่ม 101 ตอนที่ 55 ลงวันที่ 27 เมษายน 2527 โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุน
งานด้านคอมพิวเตอร์แก่วทิ ยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึง่ ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัดปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง
โดยช่วงแรกมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ส�ำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาระบบค�ำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล
ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน
งานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี โดยบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยคอมพิวเตอร์มที ง้ั ทีส่ งั กัดศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ และสังกัดส�ำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการ
ประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย ดังนั้นโครงการทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่าย และ 1 หน่วยงานภายใน
ดังนี้
* สำ�นักงานแลขานุการ
* ฝ่ายพัฒนาระบบคำ�สั่ง
* ฝ่ายเครื่องจักรกล
* ฝ่ายโปรแกรมระบบ
* ฝ่ายฝึกอบรม
* หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มีการนำ�ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
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ด้านคุณภาพการให้บริการมาประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ใหม่ โดยมีการยุบรวมและขยายงานออกเป็นกลุ่มงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้มีการปรับ
โครงสร้างอีกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับ
โครงสร้างแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวก แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหาร
จัดการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบ
คุณภาพ ISO9001:2008

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการบริหารจัดการและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพร่สู่ระดับประเทศ
3. การบริหารจัดการเครือข่ายได้รับการยอมรับระดับแนวหน้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน

ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3

WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักการทำ�งานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยจิตบริการ
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกำ�หนดค่านิยมหลัก WISH3’ เพื่อ สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นตัวผลักดันปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบ
สนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ
โดย WISH3 จะมุ่งเน้นการดำ�เนินงานใน 6 หลัก ดังนี้
W = wisdom คือ การมีปัญญา มีความรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำ�ในสิ่งควรทำ�และมีจิตสำ�นึกด้วยตนเอง
S = Service mind คือ มีจิตบริการ เช่น เต็มใจให้บริการ
H = Happy คือ การทำ�งานอย่างมีความสุข
		
Healthy คือ มีความสุขกายสบายใจ
		
Harmony คือ มีความพร้อมเพรียงสามัคคี
ทั้งนี้ ค่านิยมหลัก ‘WISH3’ ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า ชาวศูนย์ คอมพิวเตอร์จะทำ�งานเป็น
ทีมอย่างมีความสุขทั้งกายและใจพร้อมให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
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โครงสร้างการบริหาร
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1. รองศาสตราจารย์อิ่มจิต		
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย		
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย		
6. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี		
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ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

1. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร		
3. ดร.สมชัย			
4. นายฉัตรชัย			
5. นายธเนศวร์			
6. นางเนาวรัตน์			
7. นางดนยา			
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เหรียญทอง
หลิมสิโรรัตน์
จันทร์พริ้ม
ศรีไพบูลย์
สอิด		
วราสิทธิชัย
ศรีมนัสรัตน์
มุณีแนม		

ผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าส�ำนักงานเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร

ข้อมูลอัตราก�ำลังของศูนย์คอมพิวเตอร์
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วราสิทธิชัย
จันทสุรัส		
ทองไทย		
ชื่นจิตร		
แสงสมบุญ
สุวรรณเจริญ
ช่วยชูฤทธิ์
สุขสวัสดิ์		
กิ้มเส้ง		
เจ้าประสงค์
วงศ์งาม		

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ/นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการอุดมศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
พนักงานธุรการ ส3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริการวิชาการ
1. นางดนยา		
2. นางรัชภร		
3. นางสาวเนาวรัตน์
4. นายธีรพงศ์		
5. นางศราวดี		
6. นายสุวิทย์		
7. นายโฆษิต		
8. นางกาญจนา		
9. นางสาวศิเนตร		
10. นางสาวพัณณิตา	
11. นายสิทธินัย		

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
2. นายวิบูลย์			

กาญจนะเดชะ
วราสิทธิชัย
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รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
     ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
1. นายปรีชา		
ศรีมนัสรัตน์
2. นายธีรยุทธ์		
ประสมพงศ์
3. นางสาวดวงธิดา		
ชูมาลี		
4. นายพิสัณห์		
ดวงจันทร์		
5. นายวชิรวิชญ์		
จิวานิจ		
6. นางสุปราณี		
อุบลจินดา	
7. นางสาวนภารัตน์		
ห่อทอง		
8. นายโกวิทย์		
แซ่เล้า		
9. นายธนานันต์		
วุฒิสิทธิ์		
10. นางสาววรรณวรางค์ จิตผิวงาม		

หัวหน้ากลุม่ งานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา
1. นางเบญจวรรณ		
สุขหนู		
2. นางรวีวรรณ		
เพ็งอุบล		
3. นายกรวิทย์		
พฤษชัยนิมมิต
4. นายชาตรี		
คู่ณรงค์นันทกุล
5. นางสาวสิริมา		
แซ่เฮีย		
6. นางสาวปานชนก
จิตชาญวิชัย
7. นางสาวทิชาลักษณ์
สุวรรณพฤกษ์
8. นายสุขกมล		
สุขพิศิษฐ์		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลาศึกษาต่อ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ทีมพัฒนาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
1. นายช�ำนาญ		
อินทสโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
2. นายวรพจน์		
คงอรุณ		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายอัษฎายุทธ์		
แซ่ลิ่ม		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นายสุทธิพงษ์		
อุดมประเสริฐกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นายจีรศักดิ์		
สายนาค		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นางสาวปิยนุช		
แซ่ลิ่ว		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาววิไลลักษณ์
ผอมภักดี		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นางสาวศศิธร		
คงหนู		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ
1. นายพงศพัฒน์		
หังสพฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
2. นางวิไลวรรณ		
หังสพฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
3. นางสาวศิริรัรตน์		
กรอดสุย		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาววันวิสาข์		
จิตผิวงาม		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นางขนกกุล		
แซ่ลิ่ม		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นางาสวสุรีย์พร		
อังสุภานิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นายกัมปนาท		
โชติกุล		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นางสาวมลิวัลย์		
แซ่อึ้ง		
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ทีมบริหารจัดการฐานข้อมูลและ Application Service
1. นายจตุพร		
ชูช่วย		
2. นายคณกรณ์		
หอศิริธรรม
3. นายสัมฤทธิ์		
ฤทธิภักดี		
4. นายเกรียงไกร		
หนูทองค�ำ
5. นายสมชาย		
วนะธนศิลป์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
1. นายสงกรานต์		
มุณีแนม		
2. นายสาคร		
หังสพฤกษ์
3. นายเอกณัฏฐ์		
วิทยาสมบูรณ์
4. นายพรพิทักษ์		
สันติภาพถาวร
5. นายสัมพันธ์		
ลิมปิติ		
6. นางสาวทิพาพร		
พัฒนศิริ		
7. นางสาวหฤทัย		
สมบูรณ์รุ่งโรจน์
8. นางสาวสุนทรี		
นภิบาล		
9. นางสาวณัฏฐิกา		
หัตถกรรม
10. นายโกศล		
โภคาอนนต์
11. นายสุกรี		
ศตะรัต		
12. นายมหามัดราฟี
เจ๊ะอุมา		
13. นายชลากร		
ครุพงศ์สิริ		
14. นายสิรภพ		
บุยเลื่อง		
15. นายสมพร		
ศรีโยม		
16. นายจรัส		
เตโชอภิวัฒนกุล
17. นายศุตธนา		
ธานีโต		
18. นายไพโรจน์		
กุลบุตร		
19. นายวิศิษฏ์		
ธเนศธ�ำรง
20. นางยุวดี		
ไชยมณี		

หัวหน้ากลุม่ งานบริการระบบเครือข่ายและสือ่ สาร /วิศวกรช�ำนาญการ
วิศวกรช�ำนาญการ
วิศวกรช�ำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรช�ำนาญการ (ลาศึกษาต่อ)
พนักงานธุรการ ส2
ช่างครุภัณฑ์ ช3
ช่างเทคนิคช�ำนาญงาน
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
พนักงานธุรการ
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งบการเงิน
$

$

$

$
$

$

$

CLICK
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งบการเงิน
ประจ�ำปี 2559
สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2559

การบริการ Help Desk ผลการด�ำเนินการของปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2559 แยกตามวิทยาเขต
ณ วันนที่ 30 กันยายน 2559

$

$

$$

$
$

CLICK
C
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สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2559 แยกตามประเภทรายจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (เปรียบเทียบกับประมาณการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

12

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจ�ำเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

13

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 (เปรียบเทียบกับประมาณการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

14

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559

15

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559

16

เปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2559

17

กราฟเปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 - 2559

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

18

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�ำเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

19

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559

20

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2559

กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างปี 2558 - 2559

21

เปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2559

สรุปงบพัฒนาบุคลากร ณ 30 กันยายน 2559

22

สรุปรายจ่ายพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปรายจ่ายพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2559

23

สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2559

สรุปรายได้สะสม 10 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2550 - 2559

24

สรุปรายได้สะสมสุทธิของศูนย์คอมพิวเตอร์ (รวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2559

25

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2559

26

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบกลุ่มระบบสารสนเทศนักศึกษา

1. ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา (SE-Doc)

กองทะเบียนและประมวลผลมีความต้องการปรับกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา
โดยลดปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานตัวจ�ำนวนมากโดยเฉพาะในส่วน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ เดิมมีความไม่สะดวกหลายประการ การสืบค้นเอกสารยุง่ ยาก รวม
ไปถึงในอนาคตต้องการใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลนักศึกษาจากเอกสารประกอบการรายงาน
ตัว หลังจากทีม่ กี ารรายงานตัวแล้วด้วย และในส่วนรูปถ่ายนักศึกษาจะต้องหาวิธกี ารรวบรวมเพือ่
จัดท�ำบัตรเอทีเอ็มให้ทันในวันรายงานตัวนักศึกษา โดยจะมีการบังคับให้นักศึกษาวิทยาเขต
หาดใหญ่ระดับปริญญาตรี ต้องมีการส่งรูปถ่ายนักศึกษาผ่านระบบ จึงจะสามารถพิมพ์ใบรายงาน
ตัวจากระบบได้
จึงเกิดเป็น “โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น�ำส่งไฟล์เอกสารประกอบการรายงานตัว รวมถึงรูปถ่ายนักศึกษา และพิมพ์ใบรายงานตัวจาก
ระบบนี้
1.1 พัฒนาตั้งแต่ เดือน พ.ค. – ส.ค. 2559 และเนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์
โปรแกรมเมอร์ลาออก ให้คนใหม่การปรับปรุงอีกครั้ง ต.ค.- พ.ย. 59
1.2 อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานของ กองทะเบียนและประมวลผล ในเดือน ธ.ค. 59
โดยมีแผนจะใช้ส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่ก่อน

2. ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Curriculum)

อาศัยเค้าโครงเดิมจากระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงเริม่ ต้นการ
พัฒนา ไม่ให้กระทบกับระบบทีบ่ ว.ใช้งาน จึงออกแบบระบบเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรเฉพาะ
ระดับปริญญาตรี ให้ทั้งโค้ดและฐานข้อมูลแยกจากระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
2.1 พัฒนาและปรับปรุง มกราคม – มีนาคม 2559
2.2 กบศ. ต้องการให้มกี ารพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรโดยกระจายให้คณะเข้า
มาจัดการข้อมูลเอง ยังไม่ทราบรายละเอียดโครงการทีช่ ดั เจน (ยังไม่พฒ
ั นา อยูร่ ะหว่าง
เสนอแผน)
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3. ระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (GSMIS)

ระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาและใช้งานทุกวิทยาเขตแล้วใน
ส่วนระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และจัดการข้อมูลนักศึกษา ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การ
จัดการไฟล์เล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีส่วนคล้ายกับระบบบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ศูนย์คอมพิเตอร์พัฒนาให้อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้ นอกจากนี้มีความต้องการอื่น ๆ ที่ขอมาเพิ่มเติม เช่น ให้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างฐานข้อมูลตามการใช้งานปัจจุบันของบว. ซึ่ง บว.ได้มีการต่อยอดพัฒนาระบบใช้เอง
โดยมองว่าส่วนรายงานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาไปแล้วไม่จ�ำเป็นแล้วเพราะสามารถพัฒนาใช้
เองได้ ต้องการให้คณะสามารถท�ำการเสนอชือ่ หมดวาระของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาได้ผา่ น
ระบบ การจัดการข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ควรจะสามารถรวมทุกวิทยาเขตได้ ฯลฯ กล่าว
คือกระทบกับระบบทีใ่ ช้งานปัจจุบนั จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย2016 เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการท�ำงานสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และ
ถูกต้อง
3.1 ปรัปปรุงและพัฒนา เม.ย.- ส.ค. 2559

4. ระบบจัดท�ำรายงาน มคอ.ออนไลน์ (PSUTQF)

ปัจจุบันได้พัฒนาและเปิดให้ใช้งาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 แล้ว แต่ได้รับ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงจากคณะหน่วยงานต่างๆ รวมถึงมีมติจากคณะท�ำงานพัฒนาระบบ
มคอ. ให้มีการปรับ ยุบ ตัด รวมข้อ ให้มีความกระชับ ในรูปแบบของรายงาน มคอ. 3-6 แล้ว ซึ่ง
จะกระทบทั้งรูปแบบรายงาน โครงสร้างการเก็บข้อมูล และ ฟังก์ชันการ copy มคอ. รวมถึงการ
ใช้งานบนเวอร์ชันใหม่ จะไม่สามารถกลับไปแก้รายงานตามรูปแบบเดิม ได้ แต่จะสามารถเปิดดู
ของเวอร์ชันเก่าได้อย่างเดียว แต่ก็จะท�ำให้สามารถส�ำเนามาใช้ในรูปแบบใหม่ได้ ดังนั้นจึงเปิด
เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ มคอ. ตามปัญหา และความ
ต้องการเพิม่ เติมทีไ่ ด้จากการใช้งานส่วนต่างๆ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด ทัง้ นีก้ ารปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องจัดท�ำคู่มือประกอบการใช้งานใหม่ด้วย จึงเปิดเป็นโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบมคอ.ออนไลน์ เวอร์ชัน 2017
4.1 ปรับปรุงและพัฒนา ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
4.2 มีแผนจะใช้งานระบบเวอร์ชันใหม่ ในภาคปีการศึกษา 3/59

5. ระบบทะเบียนนักศึกษา

5.1 พัฒนาและปรับปรุง กันยายน – พฤศจิกายน 2559
5.2 BackOffice พัฒนาบน framework 4.0 ให้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
Window 8 ขึ้นไป โดยท�ำงานบน Database ตัวเดียวกัน
5.3 ส่วน SIS ยังใช้บนตัวเดิม เพราะอยู่ระหว่างการทดสอบ และยังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการเงินยังไม่สมบูรณ์
5.4 แจ้งกองทะเบียนแล้ว ให้ใช้งาน 2 เวอร์ชันไปก่อน หากมีการปรับแก้จะแก้บน
ตัวใหม่เท่านั้น
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6. ระบบ Inbound-Outbound Student (IOStudent)

เนื่องจากหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ทาง
ศูนย์คอมพิวเตอร์พฒ
ั นาระบสารสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ MOU ระบบ 2) ระบบ Inbound
Outbound ของนักศึกษา 3) ระบบ Inbound Outbound ของบุคลากร โดยทางวิเทศน์สมั พันธ์
ระบุให้พัฒนาระบบ MOU เรียบร้อยแล้ว และในส่วน Inbound Outbound นักศึกษา
6.1 เริ่มพัฒนาเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.2 ปรับแก้ตามความต้องการของ วิเทศน์สัมพันธ์ มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559
และส่งมอบแล้ว

การจัดอบรมระบบสารสนเทศ

1. อบรมเจ้าหน้าที่ มคอ. ณ วข.หาดใหญ่ 1 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ 2 ก.พ. 2559
2. อบรมจัดท�ำรายงานส�ำหรับอาจารย์ ณ วข.หาดใหญ่ 2 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ
14 ก.พ. 2559
3. อบรมหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวม 1 รอบ รอบละ 30 ที่นั่ง เมื่อ 27 เม.ย. 2559
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การพัฒนาระบบกลุ่มระบบสารสนเทศบุคลากร
• บ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่พัฒนา

บ�ำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แก้ไขข้อผิดพลาดที่
พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ระบบ MIS-DSS
2. ระบบ HRMIS (ผลงานวิชาการ/ภาระงาน)
3. ระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR Online
4. ระบบ ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน Competency Online
5. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) และระบบทะเบียนรับ-ส่ง
6. ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ (TimeStamp)
7. ระบบสวัสดิการกองทุนพนักงาน
8. ระบบสมัครงานออนไลน์
9. ระบบ MOU (ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ)
10. ระบบรวมสารสนเทศบุคคล MyPSU

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) เทศบาลคอหงส์
2. ระบบยื่นแบบก่อสร้างเทศบาลคอหงส์
3. ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (PITI System)
อุทยานวิทยาศาสตร์
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• โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ

ทีมบุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ปรับปรุงแก้ไข ระบบประเมินสมรรถนะการปฏิบตั งิ าน Competency Online ตาม
ความต้องการใหม่ มกราคม – มีนาคม 2559
2. พัฒนาระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR Online สายวิชาการ กุมภาพันธ์–
พฤศจิกายน 2559
3. พัฒนาระบบ Track และค�ำนวณอายุงาน เมษายน – สิงหาคม 2559
4. พัฒนาระบบการน�ำเสนอข้อมูล QA และ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558–
2561 ส�ำหรับผู้บริหาร พฤษภาคม – กันยายน 2559
5. พัฒนาระบบผลงานทางวิชาการ/ภาระงาน (HRMIS) ตามความต้องการใหม่ มิถนุ ายน
– สิงหาคม 2559
6. อบรมและเฝ้าระวังการใช้งานระบบ Track, Competency Online, Tor Online
รอบการประเมิน 1/2560 กันยายน – ตุลาคม 2559
7. พัฒนา ระบบใบสมัครกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ Online กันยายน – พฤศจิกายน 2559

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข จัดท�ำคู่มือ และอบรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลสะเดา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

• งานฝีกอบรม

อบรมระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ระบบ E-DOCs ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2559
2. ระบบทะเบียนรับ-ส่งหนังสือให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
3. ระบบ MIS-DSS วันที่ 25 มีนาคม 2559
4. ระบบ track และอายุงาน 27 กรกฎาคม 2559
5. ระบบ Competency Online และ TOR Online ให้การเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
6. ระบบ Competency ที่วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 กันยายน 2559

• อบรมอื่น ๆ

1. ระบบ E-DOCs เทศบาลเมืองคอหงส์ วันที่ 11 มกราคม 2559
2. ระบบ E-DOCs เทศบาลเมืองสะเดา และผู้รับ-ส่งเอกสาร เทศบาลเมืองสะเดา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
3. อบรมระบบ E-DOCs เทศบาลเมืองสะเดา และผู้สั่งการ เทศบาลเมืองสะเดา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
4. ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (PITI System) Phase II
และการจัดการเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วันที่ 1 มีนาคม 2559
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5. อบรม SQL Server Integration Services วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานโครงการ

1. ดูระบบงานระบบสารสนทศ ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน
ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย
(FMIS-Budget)
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มหาวิทยาลัย ได้มกี ารจัดตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รายงานระบบการ
เงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดท�ำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้อง
กับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดท�ำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้
สามารถใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2559 โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์มหี น้าทีใ่ นการน�ำความต้องการ
เพื่อพัฒนาระบบ โดยเริ่มพัฒนาระบบใน เดือน เมษายน 2558 และแล้วเสร็จเพื่อให้คณะ/หน่วย
งาน เริ่มใช้งาน เดือน ตุลาคม 2558
ส�ำหรับการด�ำเนินการ ปีงบประมาณ 2559 ได้ด�ำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

แนะน�ำ และอบรมการใช้งานระบบ

เมื่อการพัฒนาระบบในส่วนการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะ
ท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางการจัดท�ำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำ� เนินการแนะน�ำ และอบรม
การใช้งานระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
การนัดประชุมตัวแทนคณะ/หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง วิทยาสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อชี้แจงขั้นตอน
กระบวนการระบบ และประกาศเริ่มใช้งานระบบ ในปีงบประมาณ 2559 โดยคณะ/หน่วยงาน
สามารถบันทึกข้อมูลระบบได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558
อบรมการใช้งานระบบให้กับตัวแทนคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ณ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
สัญจรวิทยาเขตตรัง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เพื่อแนะน�ำ อบรมการใช้งานระบบ และ
รับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงระบบ
ประชุมหารือ เพื่อก�ำหนดแนวทางในการบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงระบบ ส�ำหรับ
คณะ/หน่วยงานที่มีระบบใช้งานภายในหน่วยงาน ได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนของคณะ/หน่วย
งาน โดยก�ำหนดให้มีการปรับปรุงระบบ เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ตลอดจนวิทยาเขต น�ำข้อมูล
(Import Data) เข้าสู่ระบบ
การเตรียมข้อมูลส�ำหรับระบบทดสอบ โดยคณะ/หน่วยงาน สามารถทดสอบระบบผ่าน
ระบบทดสอบ เพื่อให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบก่อนการใช้งานในระบบจริง โดยข้อมูลค่าเริ่มต้นของ
ระบบทดสอบจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลค่าเริ่มต้นของ ปีงบประมาณ 2559
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พัฒนารายงานของระบบ

คณะท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง
นโยบาย และแนวทางการจัดท�ำงบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการรวบรวม
ความต้องการเกี่ยวกับรายงานจากผู้บริหาร กองคลังวิทยาเขต คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วม
กับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบรายงานดังกล่าว โดยได้พัฒนารายงานระบบ จ�ำนวน
27 รายงาน สามารถแบ่งกลุ่มรายงาน ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม Transaction
1.1 RPT001: รายงาน Transactions ของแผน และเบิกจ่ายแยกตามเดือน
1.2 RPT002: รายงาน Transactions ของแผน และฎีกาแยกตามเดือน
1.3 RPT003: รายงาน Transactions ที่ยกเลิกของแผน และเบิกจ่าย
1.4 RPT004: รายงาน Transactions ที่ยกเลิกของแผน และฎีกา
2. กลุ่มบริหาร
2.1 RPT005: รายงานระดับมหาวิทยาลัยแยกทิศทาง ตามแผน และสถานะของ
การเบิกจ่าย
2.2 RPT006: รายงานแยกวิทยาเขต ทิศทาง ตามแผน และสถานะของการเบิก
จ่าย
2.3 RPT007: รายงานแยกวิทยาเขต นโยบาย ตามแผน และสถานะของการ
เบิกจ่าย
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
3.1 RPT008: รายงานเอกสารฟอร์ม 4.1
3.2 RPT009: รายงานตามฟอร์ม 4.1 ตามสถานะของเอกสารเบิกจ่าย
3.3 RPT010: รายงานเอกสารฟอร์ม 4.1 เพิ่มยอดคงเหลือ ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับวิทยาเขต
3.4 RPT011: รายงานเอกสารฟอร์ม 4.1 เพิ่มยอดคงเหลือ
3.5 RPT012: รายงานเอกสารฟอร์ม 4.1 แสดงตามสถานะของเอกสารเบิกจ่าย
ระดับคณะ
3.6 RPT013: ปรับปรุง รายงานฟอร์ม4.1 จ�ำแนกตามสถานะ
3.7 RPT014: รายงานแผนงบประมาณที่ตั้ง/จ่ายจริง
3.8 RPT015: รายงานแผนงบประมาณที่ตั้ง/จ่ายจริง จ�ำแนกตามสถานะ
3.9 RPT016: รายงานรายจ่ายเงินรายได้จำ� แนกตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ
3.10 RPT017: รายงานรายจ่ายเงินรายได้จ�ำแนกตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ แยกสถานะเบิกจ่าย
3.11 RPT018: รายงานรายจ่ า ยเงิ น รายได้ จ� ำ แนกตามทิ ศ ทางนโยบาย
มหาวิทยาลัยประจ�ำปีงบประมาณ
3.12 RPT019: รายงานรายจ่ า ยเงิ น รายได้ จ� ำ แนกตามทิ ศ ทางนโยบาย
มหาวิทยาลัยประจ�ำปีงบประมาณ แยกสถานะเบิกจ่าย
3.13 RPT020: รายงานแยกหน่วยงานย่อยของคณะ (ภาควิชา/กอง) แผนงาน/
งานในแต่ละเดือน ตามจ�ำนวนเงินตามแผน และจ�ำนวนเงินที่อนุมัติแล้วอยู่
ระหว่างส่งเอกสาร
3.14 RPT021: รายงานแยกคณะ แผนงาน/งานในแต่ละเดือน ตามจ�ำนวนเงิน
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ตามแผน และจ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว
3.15 RPT022: รายงานข้อมูลรายการที่สอดคล้องตามทิศทาง นโยบาย(คณะ)
3.16 RPT027: รายงานรายละเอียดเอกสารเบิกจ่าย/เอกสารฎีกา
4 กลุ่มงานคลัง
4.1 RPT023: รายงานข้อมูลเอกสารเบิกจ่าย สถานะส่งเอกสารเพื่อตัดจ่าย
4.2 RPT024: รายงานข้อมูลเอกสารเบิกจ่าย ที่ตัดจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4.3 RPT025: รายงานการโอนเงิน
4.4 RPT026: เพื่อการเบิกจ่าย และการจ่ายจริง

พัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้ สามารถก�ำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ได้เอง

พัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้ด้วยตนเองทั้งหมด
โดย ด�ำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดการข้อมูลเมนูของระบบ ซึ่งได้แก่ ชื่อระบบ ชื่อกลุ่มเมนู ชื่อเมนู ชื่อฟังก์ชัน
การจัดการเมนู
2. การจัดการสิทธิก์ ารใช้งานระบบ ได้แก่ การก�ำหนดสิทธิร์ ายคน การก�ำหนดสิทธิแ์ บบ
รายกลุ่มโดยใช้ Template
3. การจัดการเมนูค่าเริ่มต้น ต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อธนาคาร จ่ายให้แก่ ต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนาจ
อนุมัติ ประเภทของต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ

การปรับปรุงระบบเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความ
ต้องการ และปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้สะดวก

หลังจากประกาศใช้งานระบบ ได้รับความร่วมมือจากคณะ/หน่วยงานทั้ง 5 วิทยาเขต
ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขต
ภูเก็ต ในการใช้งานระบบในระยะหนึ่ง คณะท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบ
การเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดท�ำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้รวบรวมความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ จากผู้ใช้ โดยได้มีการประชุมและมี
การปรับปรุงกระบวนการระบบเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพในการท�ำงาน เห็นสมควรให้มกี ารปรับปรุง
ระบบตามกระบวนการทีป่ รับปรุงใหม่ นอกจากนีไ้ ด้ทำ� การปรับปรุงระบบเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้ รายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการยกเลิกเอกสารฎีกา หลังจากส่งเอกสารแล้ว
2. กระบวนการยกเลิกเอกสารเบิกจ่าย กรณีทมี่ กี ารถูกยกเลิกหลังจากมีการส่งเอกสาร
เพื่อเบิกจ่าย
3. การน�ำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ส�ำหรับคณะหน่วยงาน/ที่มีระบบใช้งาน (Import Data)
3.1 การ Import ข้อมูลแผน (รายการที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบาย)
3.2 การ Import ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายปกติ
3.3 การ Import ข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายฎีกา
3.4 การ Import ข้อมูลการรวบเอกสารเบิกจ่าย เพื่อจัดท�ำฎีกา
3.5 การจัดท�ำ View รายการที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบาย
4. การปรับปรุงระบบ ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่
4.1 การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น การค้นหาเอกสารเบิกจ่าย เอกสาร
ฎีกา ตาม คณะ/หน่วยงาน เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่ฎีกาคณะ เลขที่
ฎีกากองคลัง เป็นต้น
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4.2 ปรับปรุงเอกสารเบิกจ่าย เพื่อแสดงข้อมูลวันที่เอกสารเบิกจ่าย
4.3 การบันทึกเลขที่เช็ค ตามเลขที่ฎีกาของคณะ
4.4 ให้สามารถแก้ไขจ�ำนวนเงิน ของรายการที่สอดคล้องตามทิศทางนโยบาย
(แผน) และเอกสารเบิกจ่ายที่ไม่ผ่านการอนุมัติได้
4.5 คัดลอก (Copy) รายการที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย (แผน) ของปีที่
ต้องการ
4.6 ปรับปรุงรายงานใบปะหน้าเอกสารเบิกจ่าย ตามรูปแบบเอกสารบันทึก
ข้อความ หลังจากมหาวิทยาลัยประกาศออกนอกระบบ
4.7 เรี ย กดู ข ้ อ มู ล ภาควิ ช า/สาขา คณะ/หน่ ว ยงาน และวิ ท ยาเขตตาม
ปีงบประมาณ
4.8 ปรับปรุงรายงาน ให้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูล ตามตามแหล่งเงิน และ ตาม
แผนงาน/งาน ที่ต้องการได้
5. ปรั บ ปรุ ง หน้ า จอ การเรี ย กรายงาน ตามสิ ท ธิ์ กรณี จ� ำ กั ด สิ ท ธิ์ ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของระบบด้านความเร็วในการค้นหา และแสดงข้อมูลทีป่ ริมาณของรายการจ�ำนวน
มาก ให้ได้ความเร็วในระดับที่พึงพอใจได้

ติดตาม เฝ้าระวังการใช้งาน ให้คำ� ปรึกษา และให้คำ� แนะน�ำในการใช้งานระบบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ทำ� หน้าทีใ่ นการเฝ้าระวังการใช้งานระบบ ให้คำ� ปรึกษา ตลอดจนการ
แนะน�ำ การใช้งานระบบให้กับคณะ/หน่วยงานที่สอบถามเข้ามา โดยผ่านช่องทาง
1. โทรศัพท์ 074-28-2123 (โทรภายใน : 2123) และ 074-28-2081
(โทรภายใน : 2081)
2. Email Support@cc.psu.ac.th
นอกจากนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะท�ำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน
ระบบการเงิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง นโยบาย และแนวทางการจั ด ท� ำ งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมระบบส�ำหรับการใช้งานปีงบประมาณ
2560 และการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายจากแหล่งเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากแหล่งเงินรายได้ เข้าสู่
ระบบต่อไป

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้วยกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บค่า
ธรรมเนียมหอพักให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และกองคลัง ประชุมหารือ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ซึง่ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ น�ำเสนอ
ว่า สามารถน�ำระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ใช้ช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มาใช้
รับช�ำระค่าธรรมเนียมหอพักได้ โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานบางส่วนของผูป้ ฏิบตั ิ และ
ท�ำการปรับปรุงระบบเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้รองรับการรับช�ำระค่าธรรมเนียม
หอพัก โดยระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
2. ขั้นตอนการพิมพ์ bill payment
3. ขั้นตอนการ Reconcile bill payment
4. ขั้นตอนการตรวจสอบการช�ำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
5. รายงานใบเสร็จรับเงิน ช่วงเวลาที่เลือก
ดังนัน้ ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจะเป็นส่วนหนึง่ ในระบบจัดเก็บเงินราย
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ได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (FMIS) โดยกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
ได้น�ำระบบไปใช้งานในวันที่ 18 เมษายน 2559 จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก
ประจ�ำปีการศึกษา 1/2559 ซึ่งในอนาคต จะน�ำระบบนี้ไปใช้ที่วิทยาเขตอื่น ๆ
ต่อไป

ระบบจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (FMIS)

ระบบจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้มีการพัฒนาและเริ่มใช้งานไปแล้ว
ระยะหนึ่ง ซึ่งวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เริ่มใช้งานในปีการศึกษา 1/2556
ในส่วนของวิทยาเขตภูเก็ต และตรัง เริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2/2556 นั้น ส�ำหรับปีงบประมาณ
2559 จะมีการปรับปรุงเพื่อให้ระบบสามารถท�ำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่อง
ทางในการช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยรายละเอียดการปรับปรุงระบบเงินรายได้ค่า
ธรรมเนียมการศึกษามี ดังนี้
1. พัฒนาระบบการรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทาง Counter Service
2. ปรับปรุงรายงานข้อมูลการช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�ำหรับจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel file เพื่อความรวดเร็ว และง่ายต่อการ
ดึงข้อมูล
3. ปรับปรุงระบบ ให้สามารถตรวจสอบและรองรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- ปรับปรุงระบบทุน แสดงรหัสทุน เพื่อให้เจ้าของทุนสามารถช�ำระเงินทุนการ
ศึกษาได้ถูกต้องตามทุนที่ให้ซึ่งบันทึกไปก่อนหน้า ป้องกันปัญหาหนี้ค้างช�ำระ
ของเจ้าของทุน
- ปรับปรุงระบบเงินกู้ ให้ท�ำการตรวจสอบยอดเงินกู้ ซึ่งจะต้องมากกว่า 0
- ปรับปรุงระบบการบันทึกการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้สามารถคืน
เงิน ยอดเป็นทศนิยมได้
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ในการ Update SSL Certificate
ระบบ SCB Payment Gateway ส�ำหรับใช้ในการรับช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ Direct
Pay ( เมื่อมีระบบมีการเปลี่ยนแปลง ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จะแจ้งมาเพื่อให้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงและทดสอบระบบ )
5. ติดตามการใช้งานระบบ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่
วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ไม่มีรหัส
(FMIS-NewStudent)

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ ไม่มรี หัส เป็นระบบทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่
รองรับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับรหัสนักศึกษา ซึ่งคณะ/หน่วยงาน จะท�ำการโอนเงินที่ได้รับไปเป็นค่า
ธรรมเนียมการศึกษาในระบบจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อนักศึกษาได้รับรหัส
นักศึกษา
ระบบนี้ เริ่มใช้งานในปีการศึกษา 1/2557 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัย
นานาชาติ, คณะนิติศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต
ต่อมาในปีการศึกษา 1/2558 มีคณะที่เข้าร่วมใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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และปัจจุบัน ปีการศึกษา 1/2559 คณะที่เข้าร่วมใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้ท�ำการปรับปรุง User Interface ของระบบ เมนู และข้อความ
ต่าง ๆ ในระบบ ให้สามารถแสดงผลในภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
• ระบบสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จแล้ว

บ�ำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แก้ไขข้อผิดพลาดที่
พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับแจ้งในแต่ระบบดังนี้
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Windows based application)
2. ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเว็บ (Web OPAC)
3. ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์พกพา (ALIST Mobile application)
4. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Cataloging Module)
5. ส่วนงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง (Self-check via SIP2 Protocol)
6. ส่วนงานเชื่อมต่อการสืบค้นผ่านมาตรฐาน Z39.50
7. ส่วนงานเชื่อมต่อคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Knowledge bank)
8. ส่วนงานส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลรวม EBSCO
9. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Student database,
Staff database)

• โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
ดังนี้

ทีมห้องสมุดได้ปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ เพือ่ ให้ดขี นึ้ หรือตามความต้องการของสกอ.
1. ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด ALIST Web-based หลังการประชุมตรวจรับระบบ
สิงหาคม 2559 – กันยายน 2559
2. พัฒนาโปรแกรม ALIST Web-based Application Phase 2 ส่วน
Admin module กันยายน 2558 – ตุลาคม 2558
3. พัฒนาโปรแกรม ALIST Web-based Application Phase 3, 4, 5 พฤศจิกายน
2558 – พฤษภาคม 2559
4. ปรับปรุงโปรแกรม ALIST Web-based Application หลังการตรวจรับระบบ
สิงหาคม – กันยายน 2559
5. ปรับปรุงโปรแกรมส่วนยืมคืน Offline Circulation กันยายน – ตุลาคม 2558

• งานติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

1. ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ม.แม่โจ้
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2559 - 18 เมษายน 2559
2. ติดตั้งระบบ ม.ราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559
3. ติดตั้งระบบ ม.ราชภัฏล�ำปาง
ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2559 – 13 กันยายน 2559

36

• งานอบรม/พบลูกค้าผู้ใช้งาน

1. เข้าร่วมประชุมและพบลูกค้าในงาน WUNCA ครั้งที่ 32 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559
2. เข้าร่วมประชุมและพบลูกค้าในงาน WUNCA ครัง้ ที่ 33 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559
3. เข้าเยี่ยมลูกค้า ม.แม่โจ้ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2559 – 13 กันยายน 2559

การพัฒนาระบบ Database and Application Service
ระบบ Hosting, Monitor, Backup

พฤศจิกายน 58 - ธันวาคม 58 : การพัฒนาส่งเสริมการใช้งานเว็บไซด์ด้วย CMSMS
มกราคม 59 – กุมภาพันธ์ 59 : ศึกษา ติดตั้ง ทดสอบ CMS Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบัน
มีนาคม 59 - เมษายน 59 : ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและเว็บไซด์
พฤษภาคม 59 - กรกฎาคม 59 : ศึกษาชุดโปรแกรม MS Expression
สิงหาคม 59 – ตุลาคม 59 : App Mobile Web Hosting

ระบบ Database Service
Time

พฤศจิกายน 58 – มกราคม 59 : ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบ Real
กุมภาพันธ์ 59 – เมษายน 59 : เฝ้าระวังฐานข้อมูล Oracle
พฤษภาคม 59 - กรกฎาคม 59 : Security Oracle 12cR1
สิงหาคม 59 – 31 ตุลาคม 59 : SQL Server Cluster

ระบบ Passport, Grid

ระบบ

พฤศจิกายน 58 : ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการใช้งาน IPV6
ธันวาคม 58 - มกราคม 59 : ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ PSU Passport
กุมภาพันธ์ 59 – มีนาคม 59 : ระบบยืนยันตัวตนแบบศูนย์กลางสองขั้นตอน
เมษายน 59 – พฤษภาคม 59 : ศึกษาระบบ Public Cloud Server
มิถุนายน 59 – กรกฎาคม 59 : ศึกษาการใช้งาน Office 365 ส�ำหรับผู้ดูแลระบบ
สิงหาคม 59 – ตุลาคม 59 : ศึกษาการบริหารจัดการ Remote Apps ส�ำหรับผู้ดูแล

ระบบ Mail, Google Apps

กันยายน 58 - พฤศจิกายน 58 : การประยุกต์ใช้งาน Google Classroom ใน
มหาวิทยาลัย
ธันวาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59 : วิธีการบริหารจัดการ Google Apps ระดับหน่วยงาน
มีนาคม 59 - เมษายน 59 : ปรับปรุงระบบกรองอีเมล์ขยะ
พฤษภาคม 59 – กรกฎาคม 59 : ศึกษาความปลอดภัยบน Windows Server
สิงหาคม 59 – ตุลาคม 59 : ศึกษาการใช้งาน Kali Linux เพื่อการตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัย
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การจัดซื้อจัดจ้างระบบ Virtual Server ช่วงปีงบประมาณ 2559

- พฤศจิกายน 2558 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ VMware Vsphere with Operation Manager Enterprise Plus 6.0 และ Veeam Backup& Replicate Enterprise 9.0 จ�ำนวนอย่าง
ละ 8 License ใช้เพื่อเป็นโปรแกรมระบบจัดการ Virtual Server และใช้ส�ำหรับส�ำรองข้อมูล
Virtual Server โดยส�ำรองวันละ 1 ครั้ง
- พฤศจิกายน 2558 ลิขสิทธิ์ Microsoft Campus จ�ำนวน 600 ชุด ส�ำหรับให้บริการ
โปรแกรม Windows ส�ำหรับบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงโปรแกรม Office ส�ำหรับบุคลากร
- มีนาคม 2559 จัดซื้อตู้ Rack จ�ำนวน 2 ตู้ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมที่ตึก LRC ส�ำหรับรองรับ
การย้ายเครื่องที่ยังสภาพดีแต่หมดประกัน น�ำไปใช้ส�ำหรับทดสอบและเป็น Site ส�ำรองในกรณี
ฉุกเฉิน
- มิถุนายน 2559 จัดซื้อ RAM เพิ่มเติม 165GB เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้
บริการ Virtual Server ให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น
- กรกฎาคม 2559 จัดซื้อ HDD ประเภท SSD ขนาด 800G จ�ำนวน 12 ลูก เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการงานที่ต้องการความเร็วสูง เช่นระบบเอกสารอิเล็คทรอนิค
(Edoc), ระบบแชร์เอกสาร (Sharepoint), ระบบ Blog (Share), ระบบฐานข้อมูล

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ วันที่ 09/03/60
• Rack Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 46 เครื่อง
• Blade Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 5 เครื่อง
• PC Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง

รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง Virtual Server

• เครือ่ ง Physical VMware Server ส�ำหรับให้บริการเครือ่ ง Virtual Server มีทงั้ หมด
13 เครือ่ ง เครือ่ งทีส่ ภาพสมบูรณ์ ประสิทธิภาพดีจะถูกน�ำมาใช้งานในระบบ Production จ�ำนวน
ทั้งหมด 7 เครื่อง ติดตั้งไว้ที่ตึกศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องที่ยังสามารถใช้งานได้ถูกน�ำมาใช้
งานในระบบ Development เพื่อทดสอบและพัฒนาระบบสารสนเทศ จ�ำนวนทั้งหมด 6 เครื่อง
• สามารถให้บริการในส่วนของเครื่อง Production ดังนี้
- รองรับการท�ำงาน 160 Core (371.26 GHz)
- เนื้อที่ใช้งานทั้งหมด 45.14 TB (นับเฉพาะใช้งาน)
- หน่วยความจ�ำทั้งหมด 1.91 TB
• ระบบส�ำรองข้อมูล ส�ำรองได้สูงสุด 30 วัน

สถิติการใช้งาน Virtual Server

• Virtual Server มีจ�ำนวนทั้งหมด 310 เครื่อง
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 243 เครื่อง
- หน่วยงานอื่น ๆ มีทั้งหมด 67 เครื่อง

สถิติการขอใช้งาน Virtual Server 4 ปีที่ผ่านมา

• 30 ตุลา 56 จ�ำนวน 191 เครื่อง
• 30 ตุลา 57 จ�ำนวน 213 เครื่อง เพี่มขึ้น 22 เครื่อง จากปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 11%
• 1 ธันวา 58 จ�ำนวน 242 เครื่อง เพิ่มขึ้น 29 เครื่อง จากปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 13%
• 9 มีนาคม 60 จ�ำนวน 310 เครื่อง เพิ่มขึ้น 68 เครื่อง จากปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 28% (นับช่วงเวลา 1 ปี 3 เดือน)
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รายละเอียดการขอใช้งานของหน่วยงานภายนอก

Virtual Server หน่วยงานภายนอก ให้บริการทั้ง 5 วิทยาเขต ทั้งหมด 47 หน่วยงาน
จ�ำนวน 66 เครื่อง ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้า (47 เครื่อง) จ�ำนวน 19 เครื่องคิดเป็นเพิ่มขึ้น 40%
วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 37 หน่วยงาน ดังนี้
1. กองการเจ้าหน้าที่
2. กองกิจการนักศึกษา
3. กองคลัง
4. กองบริการการศึกษา
5. กองทะเบียนและประมวลผล
6. กองอาคารและสถานที่
7. กองแผนงาน
8. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
10. คณะทันตแพทยศาสตร์
11. คณะพยาบาลศาสตร์
12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะวิทยาศาสตร์
14. คณะศิลปะศาสตร์
15. คณะสัตวแพทยศาสตร์
16. คณะอุตสากรรมเกษตร
17. คณะเทคนิคการแพทย์
18. คณะเภสัชศาสตร์
19. คณะเศรษฐศาสตร์
20. คณะแพทย์แผนไทย
21. บัณฑิตวิทยาลัย
22. วิทยาลัยนานาชาติ
23. ศูนย์บริการวิชาการ
24. ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน
25. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
26. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
28. สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
29. สถาบันสันติศึกษา
30. สถาบันฮาลาล
31. ส�ำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์
32. ส�ำนักงานหอประวัติ
33. ส�ำนักงานอธิการบดี
34. ส�ำนักทรัพยากรการเรียนเรียนรู้คุณหญิงหลง
35. ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
36. หน่วยตรวจสอบภายใน
37. อุทยานวิทยาศาสตร์

39

วิทยาเขตปัตตานี จ�ำนวน 3 หน่วยงาน
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
วิทยาเขตตรัง จ�ำนวน 2 หน่วยงาน
1. คณะสถาปัตกรรมศาสตร์
2. ส�ำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต จ�ำนวน 4 หน่วยงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะวิเทศศึกษา
3. ศูนย์การเรียนรู้
4. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 1 หน่วยงาน
1. ส�ำนักงานอธิการบดี

แผนด�ำเนินการปีงบประมาณ 60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้งาน Web Hosting
ระบบยืนยันตัวตน OAuth2 ด้วย Rest Service
ระบบ Cluster Database
ระบบฐานข้อมูล NoSQL
ระบบ Private Cloud (Docker, Lxd)
ระบบ Syslog Analytic
การประยุกต์ใช้ Machine Learning – Big Data
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งานวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา จัดท�ำขึ้นโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งกลุ่มงานนี้มีภารกิจหลัก คือ สกัดความรู้ด้านไอทีที่จ�ำเป็น
และเหมาะสมกับวิชาชีพของนักไอทีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ำออกมาเผยแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก่บคุ ลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดว้ ยกัน รวมทัง้ เผยแพร่แบ่งปันต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ ดั นอกมหาวิทยาลัย
กลุม่ งานวิจยั และพัฒนาเน้นคุณภาพของงาน โดยคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี่สมัครใจร่วมงานเท่านัน้ ท�ำให้ปจั จุบนั กลุ่มงานยังคง
มีบุคลากรเพียงคนเดียว กลุ่มงานฯ เน้นการประยุกต์โอเพนซอร์สเป็นแนวทาง เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาวิจัยต่อยอดและลดปัญหา
ความเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ด้วย

ผลงาน

• บันทึกคลังความรู้บนเว็บไซต์แบบวิกิ น�ำเสนอผลงานและความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงและทันต่อเหตุการณ์ บริการ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th และแฟ้มข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อยู่ที่
เว็บไซต์ http://ftp.psu.ac.th
• ถามตอบสาธารณะและประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการตลอดเวลา
24 ชั่วโมง อยู่ที่เว็บไซต์ http://www.facebook.com/groups/psulug
• บันทึกเล่าเรื่องของชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ที่เว็บไซต์ http://sysadmin.psu.
ac.th (ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2559 จ�ำนวน 82 เรื่อง)
• จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT จ�ำนวน 6 ครั้ง (http://sysadmin.psu.ac.th/cop-psu-it/event2559/)
• จัดกิจกรรมเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน 1 ครั้ง (WUNCA ครั้งที่ 33)
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน PSU Open Server เป็นระบบงานที่ออกแบบเพื่อใช้งานภายใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเผยแพร่แบ่งปันความรู้ต่อสาธารณะตามแนวทางโอเพนซอร์สและฟรีแวร์
ดังนี้ (ข้อมูลตามเว็บไซต์ http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server)
		
- ปรับปรุง PSU12-Sritrang Server เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ 2016-10-17
		
(http://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/sysresccd-4.8.3-16.04-dvd-psu12-sritrang-server-au
		
topartition-offline-2016-10-17.iso)
		
- จ�ำนวนหน่วยงานที่น�ำระบบ PSU12-Sritrang Server ไปใช้งาน 15 หน่วยงาน
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ผลการด�ำเนินการ
การบริการ Help Desk
ประจ�ำปี 2559

บริการ Help Desk เป็นบริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแนะน�ำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศออนไลน์ และระบบการสือ่ สารเพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถใช้งานบริการระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยสะดวก เช่น
* แนะน�ำการใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
* ตั้งค่า PSU WiFi เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
* ตัง้ ค่า PSU VPN เพือ่ การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จากภายนอก
* ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การบริการ Help Desk ผลการด�ำเนินการของปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน Help Desk
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กิจกรรม
ในรอบปี
2559
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กิจกรรมในรอบปี 2559
กิจกรรมเพื่อสังคม
* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 37 หลักสูตร สื่อสาร
ฉับไวภายในภาพเดียว (Infographic) เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียน และครูสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ�ำนวน 6 โรงเรียน 52 คน

44

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ฟรี หลักสูตร
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจ�ำกัดด้วย Google Classroom รุ่นที่ 3 ส�ำหรับคุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับโรงเรียน
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ww* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม
โครงการคอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง รุน่ ที่ 38 หลักสูตร สือ่ สารฉับไวภายในภาพเดียว
(Infographic) เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
นักเรียน และครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
จ�ำนวน 5 โรงเรียน 52 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดประตูเขียน โรงเรียนประตูไชย
โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียนวัดมะขามลาน โรงเรียนวัดเลียบ
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 39 หลักสูตร สื่อสารฉับไว
ภายในภาพเดียว (Infographic) เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 โดยผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียน และครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำ�นวน 5 โรงเรียน 52 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โรงเรียนบ้านควนแตน โรงเรียนบ้านป่า
บอน โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) โรงเรียนวัดสุนทรีวารี
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กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยศึกษา
ดูงานระบบงานสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้ซอฟต์แวร์ Opensource และการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานการใช้งานระบบ SharePoint ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์
คอมพิวเตอร์

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยศึกษาดู
งานในหัวข้อโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหาร
การเงินและบัญชีของศูนย์คอมพิวเตอร์

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะดูงานจากสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติและสำ�นักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมาศึกษาดูงานในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยด้านระบบเครือ
ข่ายและระบบสารสนเทศ

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงานด้าน VDO Conference และระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอนของศูนย์คอมพิวเตอร์
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบัน
การอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 ซึ่งศึกษาดูงานในเรื่องระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

กิจกรรมอื่นๆ

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันทำ�กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตร ESB พฤติกรรมบริการ
เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) โดยมีอาจารย์ชลธร บุญศรี วิทยากรเฉพาะทางด้านการบริการ จาก ESB Service Training
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติ
การ จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่ เรื่อง “การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (โรคออฟฟิศซินโดรม)” โดยมีทีมวิทยากรจากภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิติกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และเรื่อง “งานได้ผล คนเป็นสุข : งานพลังกลุ่ม
และความสุข” โดยมีนายเจริญ สังข์ทอง อดีตอาจารย์สถาบันศึกษา และนางราเจล วิทยวีรศักดิ์ บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมทางด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำ�ปี 2559 โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการฟรี จำ�นวน 2 รุ่น ในหัวข้อ “เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยมือถือเครื่องเดียว” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
โดยมีนายนรินทร์ อินทร์ยอด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำ�กัด 37 คอนซัลแทนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย และทีมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น
วิทยากรฝึกปฏิบัติ

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินสายสัญจรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ยังคณะต่างๆ ได้แก่
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย เพื่อแนะนำ�ข้อมูลการใช้บริการ IT พื้นฐานสำ�หรับนักศึกษาและบริการ
ต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
หัวข้อ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” โดมีคุณจตุพร ชูช่วย , คุณปานชนก จิตชาญวิชัย , คุณขนกกุล แซ่โค้ว , คุณเนาวรัตน์ ทอง
ไทย และคุณสงกรานต์ มุณีแนม บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

* เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เข้าตรวจประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ยื่นคำ�ขอการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2554 (ISO9001:2008)
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำ�หนดจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำ�คุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ จำ�นวน 1 ท่าน คือ คุณสุกัญญา มณีพฤกษ์ ตำ�แหน่ง นักวิชาการพัสดุชำ�นาญการ
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