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<< ข้อมลูเบื้องต้นของหน่วยงาน >> 

.. แนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรไ์ด้มโีครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหาวิทยาลัยใยขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจดัตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 101 ตอนท่ี 55 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2527 โดยมภีารกิจหลัก
ด้านการให้บริการคอมพิวเตอรส์นบัสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุนงานด้าน
คอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีจังหวัดปัตตานี ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี และตรัง โดยช่วงแรกมีการแบง่ส่วนราชการ
ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝา่ยพัฒนาระบบคำสั่ง ฝ่ายเครื่องจักรกล 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มกีารจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อทำหน้าที่สนบัสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขต
ปัตตานี โดยบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในหน่วยคอมพิวเตอรม์ีทั้งที่สังกัดศนูย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ และสังกัดสำนักงานอธิการบดีวทิยาเขตปัตตานี 
ปีงบประมาณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับการประกาศการแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่าย ดังนั้นโครงการทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่าย และ 1 
หน่วยงานภายใน ดังนี ้
           *  สำนักงานแลขานุการ 
           *  ฝ่ายพัฒนาระบบคำสัง่ 
           *  ฝ่ายเครื่องจักรกล 
           *  ฝ่ายโปรแกรมระบบ 
           *  ฝ่ายฝึกอบรม 
           *  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ต่อมาในปีงบประมาณ 2542 ได้มกีารนำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการมา
ประยุกต์ใช้ ทางทีมบริหารจึงได้มกีารปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ใหม่ โดยมกีารยุบรวมและ
ขยายงานออกเป็นกลุ่มงานใหส้อดคล้องกับภารกิจท่ีรับผดิชอบ หลังจากนั้นไดม้ีการปรับโครงสร้างอีกหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างแต่ละครั้งมีวตัถุประสงค์เพื่อความสะดวก แก้ปญัหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน เพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการ และเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มคา่ และยังคงรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยปัจุบันได้รับการรับรองตามระบบคณุภาพ ISO9001:2008 
 
.. วิสัยทัศน์ (Vision) .. 
        ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
 
.. พันธกิจ (Mission) .. 
       แสวงหา พัฒนา และให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
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.. เป้าประสงค์ .. 
1. พัฒนาการบริหารจดัการและบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสูม่าตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากลเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยและพร้อมเผยแพรสู่่ระดับประเทศ 
3. การบริหารจัดการเครือข่ายไดร้บัการยอมรบัระดับแนวหน้าของประเทศ 
4. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน   

.. ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3  ...   

WISH3 ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักการทำงานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้วยจิตบริการ 

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกำหนดค่านยิมหลัก WISH3'  เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นตัวผลักดันปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
เพื่อก้าวไปสู่องค์กรทีไ่ด้รับความเชือ่ถือและการยอมรับ  

โดย   WISH3  จะมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 6 หลัก ดังนี ้
W = wisdom คือ การมีปญัญา มีความรู้ มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท ้
I = Integrity คือ มีจรยิธรรมและมีคุณธรรม ลงมือทำในสิ่งควรทำและมีจติสำนึกด้วยตนเอง 
S = Service mind คือ มีจิตบรกิาร เช่น เต็มใจให้บริการ 
H = Happy คือ การทำงานอย่างมีความสุข 

             Healthy คือ มีความสุขกายสบายใจ 
             Harmony คือ มีความพร้อมเพรยีงสามัคค ี

ทัง้นี ้ ค่านิยมหลัก 'WISH3'  ของศูนย์คอมพิวเตอรจ์ึงมีความหมายโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่า  ชาวศูนย ์คอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขท้ัง
กายและใจพร้อมให้บริการด้าน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ พึงพอใจของผู้รับบริการ  
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.. โครงสร้างการบริหาร .. 

                                            
 
.. คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 

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

 
.. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ ์  เตชะดำรงสิน  ปี 2528 – 2535 
2. อาจารย์ปราโมทย ์   จูฑาพร   ปี 2536 – 2541 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2542 – 2546 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล  ปี 2547 – 2554 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2555 – 2555 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตร ี  กาญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2560 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตร ี  กาญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2561 

 
.. ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 

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

1. นางเนาวรัตน ์  สอิด  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/นักวิชาการชำนาญการพิเศษ 

2. นางอรทัย  บุญม ี  นักวิเคราะห์นโยบายแผนและแผนชำนาญการพิเศษ 

3. นางยุพดี  พิมพ์พงศ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการ 

4. นางสุกัญญา  มณีพฤกษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

5. นางปรีดา  นาคสวาสดิ ์ นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 

6. นางสาวพนิดา  องค์ศิลปรัศม ี นักวิชาการเงินและบญัชี 

7. นางสาวสุรรีัตน ์ อำพันสุข  นักวิชาการอุดมศึกษา 

8. นางสาวจารณุ ี โลกะธาดา นักวิชาการอุดมศึกษา 

9. นางสาวกัญญา  บัวคีร ี  พนักงานพิมพ์ ส3 และเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

10. นางจรวย  นวลบุญ  พนักงานเข้าเล่ม บ2 

11. นางเสง่ียม  อ้วนเส้ง  แม่บ้าน บ1 

12. นางลออรัตน ์  บุญศร ี  พนักงานเข้าเล่ม บ2 

13. นางอังกาบ  การกรณ ์  นักวิชาการอุดมศึกษา 

14. นางสาวสุธิดา  ธรรมโพธิกลุ นักวิชาการอุดมศึกษา 

15. นางสาวเจนณิพิฐญ ์ ยังสมบูรณ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

16. นายอนุศักดิ ์  ไข่แก้ว  พนักงานขับรถยนต ์
 
กลุ่มงานบริการวิชาการ 

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

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

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

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

 
ทีมพัฒนาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 

1. นายชำนาญ  อินทสโร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
2. นายวรพจน ์  คงอรุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นายอัษฎายุทธ์  แซ่ลิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นายสุทธิพงษ ์  อุดมประเสริฐกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นายจีรศักดิ ์  สายนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นางสาววิไลลักษณ ์ ไชยเสน  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวศศิธร  คงหน ู  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ 
1. นายพงศพัฒน ์ หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
2. นางสาวศิริรรัตน ์ กรอดสุย  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3. นางสาววันวิสาข ์ จิตผิวงาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4. นางขนกกุล  แซ่ลิ่ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. นางสาวสุรยี์พร อังสุภานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นายกัมปนาท  โชติกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวมลิวลัย ์ แซ่อึ้ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
8. นายณัฐพล  เพชรจิระวรพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

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

 
Support กลาง 

1.นางวิไลวรรณ  หังสพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
1. นายสงกรานต ์ มุณีแนม  หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร/วิศวกรชำนาญการ 
2. นายสาคร  หังสพฤกษ์ วิศวกรชำนาญการ 
3. นายเอกณฏัฐ ์  วิทยาสมบูรณ ์ วิศวกรชำนาญการ 
4. นายพรพิทักษ์  สันติภาพถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
5. นายสัมพันธ์  ลิมปิต ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นางสาวทิพาพร พัฒนศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวหฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
8. นางสาวสุนทร ี นภิบาล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
9. นางสาวณัฏฐิกา หัตถกรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
10. นายโกศล  โภคาอนนต ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
11. นายมหามดัราฟ ี เจ๊ะอุมา  นายช่างอิเล็กทรอนิกส ์
12. นายศุภกร  บุญเลื่อง  พนักงานธุรการ ส2 
13. นายสมพร  ศรีโยม  ช่างครุภัณฑ์ ช3 
14. นายศุตธนา  ธานีโต  นักวิชาการอุดมศึกษา 
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15. นายไพโรจน ์  กุลบุตร  นักวิชาการอุดมศึกษา 
16. นายประทีป  โคตัน  นายช่างเทคนิค 
17. นายวิศิษฏ ์  ธเนศธำรง นายช่างเทคนิค 
18. นางยุวดี  ไชยมณ ี  พนักงานธุรการ 
19. นายณัฐธัญ  พูนนวล  นักวิชาการอุดมศึกษา 
20. นายณัฐวุฒิ  วิจิตร ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและบุคลากร 
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 

 บำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสรจ็ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แกไ้ขข้อผิดพลาดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 

ตามที่ได้รับแจ้ง โดยแบ่งเป็น 2 สว่นดังนี้ 

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบ MIS-DSS       

2. ระบบ HRMIS (ผลงานวิชาการ/ภาระงาน) 

3. ระบบ ประเมินผลการปฏิบตัิงาน TOR Online 

4. ระบบ ประเมินสมรรถนะการปฏิบตัิงาน Competency Online 

5. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) และระบบทะเบียนรับ-ส่ง 

6. ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ (TimeStamp) 

7. ระบบสวสัดิการกองทุนพนักงาน 

8. ระบบสมัครงานออนไลน ์

9. ระบบ MOU (ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ) 

10. ระบบรวมสารสนเทศบุคคล MyPSU 

11. ระบบโบนสัสำหรับสายวิชาการ 

12. ระบบรายงานสำหรับผูบ้ริหาร EIS 

13. ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) เทศบาลคอหงส ์

2. ระบบยื่นแบบก่อสร้างเทศบาลคอหงส์ 

3. ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (PITI System) อุทยานวิทยาศาสตร ์

 

โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 

 ทีมบุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้ 

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ปรับปรุงแก้ไขระบบ TOR Online, HRMIS และ Competency Online ใหร้องรับการประเมิน บุคลากรสายวิชาการ ในรอบปี 2561 

และ 2562 สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 
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2. ปรับปรุงพัฒนาระบบรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558– 2561 และอื่น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน ตุลาคม – 

พฤศจิกายน 2560 

3. ปรับปรุงพัฒนาระบบสวสัดิการกองทุนพนักงาน ตามความต้องการใหม่ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 

4. ปรับปรุงพัฒนาระบบ TOR Online สำหรบัการประเมิน บุคลากรสายวิชาการ  

5. และเฝ้าระวังการใช้งานในรอบปี 1/2561 ธันาวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 

6. ปรับปรุงพัฒนาระบบ TOR Online บุคลากรสายวิชาการ (การรายงานผลปฏิบัติงานการเป็นที่ปรึกษาหลักคุมวิทยานิพนธ์) และเฝา้

ระวังการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ การทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากร มีนาคม 2561 – เมษายน 2561 

7. พัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online Phase II เมษายน –  กรกฏาคม 2561 

8. ปรับปรุงคู่มือและเฝ้าระวังการใช้งานระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Online Phase II สิงหาคม – กันยายน 2561 

9. อบรม ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการ และเฝ้าระวังการใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ Phase I ตุลาคม 2561 – มกราคม 

2562 

 

งานฝีกอบรม 

อบรมระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แนะนำการใช้งาน “ระบบ Competency Online และ TOR Online” สำหรับผู้ใช้งาน ณ วิทยาเขตตรัง วันท่ี 06/10/2560 

2. แนะนำการใช้งาน “ระบบ MOU” ให้ผู้ใช้งานทุกวิทยาเขต  วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

3. แนะนำการใช้งาน “ระบบ MOU” ให้ผู้ใช้งานทุกวิทยาเขต  วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 

ผลจากการออกแบบสำรวจความพึงพอใจในระบบท่ีพัฒนาและใช้งานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบสวัสดิการกองทุนพนกังาน 

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีคะแนนเท่ากับ 4.09   

ปัญหา 

– สถานะไม่ค่อยอัพเดท บางครั้ง เงินเข้าแล้ว แต่ตรงสถานะยังเป็นตรวจสอบอยู่เลย 

– เบิกจ่ายลา่ช้า และเงินท่ีได้โอนเข้าบัญชี  แต่ทางเจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้แจ้งยอดรายการที่โอนเงินเข้าบัญช ี

– ไม่ชอบท่ีหน้าจอมีข้อมลูเก่าปรากฏด้วยทุกครั้งท่ีเข้าใช้ ควรมเีฉพาะปีปัจจุบัน 

– รายการไมเ่รียงลำดับวันท่ี ทำให้หารายการทีต่้องการตรวจสอบยาก 

– เป็นเรื่องที่ตลกร้าย ท่ีการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน (บางวัน) ยกไปเป็นการเบิกจ่ายในปตี่อไป ถ้าเทียบกับเอกชน จะไม่มี

ประเด็นในส่วนน้ี งบประมาณการสนับสนุนจะเป็นท่ีรู้กันชัดเจนในทุกช่วงปีว่ามีจำนวนเท่าไหร่ในช่วงเวลาใด ไม่ขึ้นอยู่กับ

ความจำเป็นในการต้องทำเอกสารของเจ้าหน้าท่ี (ทั้งที่ทราบกันในเบื้องต้นว่าเป็นการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ) ถ้า



 

12 
 

                                                                                                         รายงานประจำปี 2561 ศนูย์คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

เทียบกับราชการ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวเลข แมจ้ะเบิกในปีต่อไป ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ดังนั้น ในจุดนี้ เราด้อยกว่า

ทั้งกับเอกชนและกับราชการ 

– บางครั้งสับสนไม่ทราบจะเบิกจากงบไหน 

– สะดวกในการตรวจสอบการจ่ายเงิน 

– ไม่รู้ว่าโอนเงินเข้าวันไหน 

– ได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง 

– การเงิกจ่ายแตล่ะครั้งค่อนข้างช้า บางครั้งเป็นเดือนถึงได้ 

– การประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธ์ิสวสัดิการอาจจะยังไม่ทั่วถึง 

– การไดร้ับเงินโอนจากการเบิกจา่ยค่อนข้างล่าช้า 

– ระเบียบบางอย่างยังไม่ครอบคลมุ โดยเฉพาะเรื่องฟัน 

– สามารถใช้งานได้ดี ไม่พบปัญหาอะไร 

– ควรการแจ้งเมล์บอกการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ใช้บริการทราบ  รวมทั้งการเบิกค่ารักษารากฟัน ไม่ไดต้ามสทิธิจริง 

– ต้องคีย์เลขท่ีบัญชีทุกครั้ง พนักงานบางท่านข้อมูลเลขท่ีบญัชีไม่แสดงให้เห็น แม้ว่าจะเคยกรอกข้อมูลมาหลายครั้งแล้วก็

ตาม 

– น่าจะมียอดยกมาจากปีท่ีแล้วรวมยอดมาด้วย และมียอดคงเหลือท่ีเบิกได ้

– ไม่มีความสะดวกในการใช้บริการเนื่องจากไม่มีการแจ้งยอดเงินและวันเวลาในการโอนเงินคืนที่ชัดเจน 

– การกรอกแบบฟอร์ม ไม่แน่ใจว่าตอ้งการยอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ตามใบเสรจ็หรือตามจริง แล้วกองคลังไปตัดเองตามสิทธิ 

– การบันทึกขอ้มูลขอแตล่ะเอกสาร ที่บันทึกไม่ถูกล้างข้อมูล ทำใหส้ับสนเวลาจะบันทึกข้อมูล 

–  การจัดเรียงข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการ เพราะหลักๆ ต้องการดูขอ้มูลว่าเงินจะเข้าบัญชีวันไหน ประกอบด้วยรายการ

อะไรบ้าง จึงอยากให้เรียงข้อมูลตามวันท่ีฏีกา หรือเพิ่มฟังก์ช่ันเลือกจัดเรยีงข้อมูลตามความต้องการ 

– เปลี่ยนคำว่า"วันท่ีฎีกา" เป็นคำว่า"วันท่ีโอนเงินเข้าบัญชี" เพื่อให้เข้าใจง่าย  

–  

ข้อเสนอแนะ 

– อยากให้เรียงลำดับตามเหตุการณท์ี่ยื่น แล้วรันต่อไปเรื่อยๆ อันที่ล่าสุดก็อยู่ด้านบนสุด 

– น่าจะทำมาตรฐานการทำงานให้ชัดเจน ว่าเบิกเงินกี่วันถึงจะได้รับเงิน  เพื่่อแจ้งให้ทุกคนทราบ ท่ัวกัน  

– แต่ละขั้นตอนอยากให้รวดเร็วกว่านี้ ใช้เวลาในการตรวจสอบนาน 

– อยากให้ข้อมูลหน้าจอท่ีแสดงมีเฉพาพปีปัจจุบันเท่าน้ัน  ตอนนี้ข้ึนมาหมดทั้งข้อมูลในอดตีและปัจจุบัน มันเต็มจอเกิน

จำเป็น หากใครอยากทราบข้อมูลเก่าเดี่ยวเคา้จะใช้วิธีค้นหาเฉพาะปเีอง 

– เป็นโปรแกรมที่ดมีาก และสะดวกมาก อยากให้พัฒนาโปรมแกรมลกัษณะนี้ ให้มาก ๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

– ควรให้รายการล่าลุดแสดงผลอยู่บนสุด โดยเรยีงลำดบัตามวันท่ีเบิกจ่ายล่าสุดลงมา 
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– เจ้าหน้าท่ีควรแนะนำการเบิกพร้อมอธิบายช้ีชัดว่าเบิกจากงบไหนดีกว่ากัน เพราะแตล่ะคนสถานะความจำเป็นไม่

เหมือนกัน 

– ควร update ข้อมูลสถานะการเบกิให้เป็นปัจจุบันท่ีสดุ 

– อยากให้มีการประชาสมัพันธ์การใช้สิทธ์อย่างสม่ำเสมอ 

– อยากให้ระบุวันโอนเงินเข้าบัญช ี

– ควรมีระบบแจ้งผ่านระบบ E-mail ของแต่ละบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

– ในกรณีได้รับเงินเบิกจ่ายแล้ว  เหมือนระบบเงินเดือนเข้าในแตล่ะเดอืน 

– มีการประชาสัมพันธ์มากข้ึน 

– ต้องการให้เพิ่มตัวเลือกค้นหาตามค่าอื่นๆ หรือให้แบ่งกลุ่ม/ประเภทได้ และต้องการให้เลือกเรยีงตามวนัท่ีเก่าขึ้นก่อน/

ใหมข่ึ้นก่อนได ้

– หากมีวงเงินคงเหลือท่ีสามารถใช้สทิธ์ิได้ จะทำให้ผู้ที่จะใช้สิทธ์ิวางแผนการใช้ได ้

– การเพิ่มวงเงินสำหรับญาตสิายตรง กรณีที่มีญาติเจ็บป่วยท่ีต้องรักษาต่อเนื่อง เงินส่วนนี้จะช่วยได้มาก ซึ่ง 20,000/ปี ถือ

ว่าน้อยมาก 

– ดีแล้ว มีระบบให้ตรวจสอบวันท่ีโอนและยอดเงินคงเหลือได้ ทำให้ตรวจสอบง่าย 

– เงินท่ีเหลือในแต่ละปีควรจะเอาไปทบได้ในปีถัดไป 

– ระบุในประกาศให้ชัดเจนเลยว่าการสนับสนุนงบประมาณในแตล่ะปี เริ่มและจบในวันท่ีเท่าใด และยึดคำสั่งที่ประกาศนั้น

ตลอดไป จนกว่าจะมีเหตจุำเป็นให้ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ  

– อยากให้กรองข้อมูลตามสถานะการเบิก / สิทธ์ิการเบิก / ยอดเงิน ได้ 

– ควรแยกข้อมูลเป็นปีงบประมาณนัน้ๆ แยกปีงบประมาณให้ชัดเจนจะดูง่ายขึ้น 

– ควรการทำขั้นตอนการเบิกจ่ายให้พนักงานทราบ ในกรณีต่างๆ เพื่อการสะดวกในการส่งเอกสารเบิกจา่ยเนื่องจาก 

การเงินคณะไม่ทราบข้อมลูชัดเจน หรืออธิบายไดไ้ม่ชัดเจน   

– ควรมีการปรับระบบโดยการซิงข์เลขบัญชีเฉพาะบุคคล 

– ควรมีการอเีมลแจ้งรายละเอียดยอดเงินและวันเวลาในการโอนเงินคนืท่ีชัดเจนเป็นรายบุคคล 

– ระบบทำงานได้ดี แตต่ิดที่ส่งเรื่องไปต้องรอนานมากๆๆๆ รอกันเป็นเดือนๆ กว่าจะมีข้อมลูในระะบ 

– เป็นระบบที่ดมีาก รวดเร็วมาก ประทับใจ 

– ควรประชาสัมพันธ์ระบบเบิกเงินสวัสดิการให้ท่ัวถึง 

– ควรมีระบบ (แอพพลิเคชั่น) ท่ีให้สมาชิกกองทุน log in เพื่อส่งแบบฟอร์มฯ, ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่า

รักษาพยาบาล โดยการถ่ายรูปส่งด้วยตนเอง เหมือนกับ application ของบริษัทประกันชีวิตหลายๆ บริษัท และไม่มี

ความจำเป็นจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบญัชาลงนามรบัรอง เพราะการเบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็น

สิทธ์ิที่สมาชิกกองทุนพึงได้พึงมีจากการชำระเงินสมทบ 

– น่าจะเพิ่มวงเงินญาตสายตรง เบิกได้ 50000 บาทต่อปี 
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– อยากให้การเบิกเงิน ครอบคลุม การเจาะน้ำคล่ำ ของบุคลากรที่อายเุกิน 35 ปี และวัคซีนเด็กที่ฉีดท่ีคลีนิค เพราะอย่างไร

บุคลากรกเ็บิกได้ตามวงเงินท่ีจำกดัอยู่แล้ว 

– ควรเรียงลำดับตามสถานะการเบิก  

– อยากให้มีช่องสวัสดิการนี้ต่อไป 

– แบบฟอร์ม กทพ.01 และ กทพ.02 ควรจะมีช่องระบุรหัสบุคลากรและเลขท่ีบัญชี เนื่องจาก ระบบเบกิเงินสวัสดิการ

กองทุนพนักงาน ต้องใช้รหัสบุคลกร และ เลขท่ีบัญชี ในการคีย์ข้อมูล 

– ควรจะมีข้อมลูแสดงให้เห็นว่ายอดที่สามารถเบิกได้จริงทั้งหมด ณ ปจัจุบันคือเท่าไร  กรณีหากมีการยกยอดสะสมคงเหลือ

เข้ามาจากปีก่อน 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศกึษา 

ระบบสารสนเทศท่ีรับผิดชอบ 

1. ระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

1.1. ระบบข้ึนทะเบยีน และรายงานตัวนักศึกษา (PSU1-2) 

1.2. ระบบจัดเก็บไฟล์นักศึกษาสำหรับการรายงานตัว  (SE-Doc) 

1.3. ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (Back Office Registrar) 

1.4. ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS (Student Information System) 

1.5. ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ (WebGradSubmission) 

1.6. ระบบตดิตั้งระบบสารสนเทศนักศกึษา (registInstall2016) 

2. ระบบ   Inbound-Outbound Student (IOStudent) 

3. ระบบการจัดการสารสนเทศบัณฑติวิทยาลัย (GSMIS) 

3.1. ระบบย่อย คือระบบจดัการข้อมลูนักศึกษา (GradStudent) 

3.2. ระบบฐานข้อมลูอาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา (GradTeacher) 

3.3. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา (GradCurriculum) 

4. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูรระดบัปริญญาตรี (Curriculum) 

5. ระบบบรหิารจดัการหลักสตูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUCurriculum) 

6. ระบบจัดทำรายงาน มคอ.ออนไลน์ (PSUTQF)  

7. ระบบฝึกอบรม (CCTAS) 

8. บริการข้อมลูสารสนเทศนักศึกษา (WebAPI) 

9. ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบในกลุ่มสารสนเทศนักศึกษา หรือ RAM (Regist Account Manager) 

10. ระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย (PCCMS) 

10.1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (PCCMS Admission Information System) 
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10.2. ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (PCCMS Back Office Registrar) 

10.3. ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS (PCCMS Student Information System) 

10.4. ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา หรือ RAM (PCCMS Regist Account Manager) 

งานโครงการที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2561 

1. เฝ้าระวังการใช้งานระบบ IO Student ระยะ2 (1 กันยายน  – 30 พฤศจิกายน 2560) 

เนื่องจากหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดม้อบหมายให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ 3 ระบบ 

ได้แก่ 1) ระบบ MOU ระบบ 2) ระบบ Inbound Outbound ของนักศึกษา 3) ระบบ Inbound Outbound ของบุคลากร โดยทางวิเทศน์

สัมพันธ์ระบุให้พัฒนาระบบ MOU เป็นลำดับแรก และมีระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 3 เดือน หลงัจากทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งได้มีการเก็บ

วิเคราะหค์วามต้องการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างพัฒนาระบบ โดยโครงการถัดมาจะเป็น ระบบ   Inbound Outbound   นักศึกษา เริ่ม

พัฒนาเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ปรับแก้ตามความต้องการของ วิเทศน์สมัพนัธ์ มีนาคม  – เมษายน พ.ศ. 2559 และส่ง

มอบแล้ว 

ทั้งนี้ท่ีประชุมกรรมการ ICT ของมหาวิทยาลัย ได้ตดิตามและต้องการให้มีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในส่วนกลาง วิทยาเขต

หาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ ด้วย เพื่อความมั่นใจในการใช้งาน ขณะนี้ งานวิเทศน์กำลังทดสอบการใช้งาน โดยรวบรวมข้อบกพร่องที่พบ รวมถึง

ความต้องการที่ต้องการเพิ่มเตมิ ให้ทีมพัฒนาได้ปรับปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์แบบยิ่งข้ึน จึงต้องเปิดโครงการเพื่อให้ทางทีมงาน พัฒนา ติดตัง้ ทดสอบ 

ปรับปรุงแก้ไข จดัทำคู่มือระบบ รวมถึงการจัดอบรมให้กับบุคลากรของวิเทศน์สัมพันธ์ 

ผลดำเนินการ :   

ส่งมอบระบบได้ช้าประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะต้องใช้เวลาศึกษาโคด้ที่คนเก่าพัฒนาไว ้

และ นัดรีวิวกับลูกค้าได้ 12 ธันวาคม 2560 เนื่องจากหาเวลาที่สะดวกระหว่างทีม กับผู้เกีย่วข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารของวิเทศสัมพันธ์ 

2. เฝ้าระวังการใช้งานระบบ IO Student ระยะ 3 (1 ธันวาคม 2560  – 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

โครงการเฝ้าระวังการใช้งานระบบฯ ได้ดำเนินการ ระยะที่ 1 , ระยะที่ 2  ซึ่งติดตั้งใช้งานเฉพาะหน่วยงานกลางวิเทศน์ของวิทยา

เขตหาดใหญ่มีความต้องการ และข้อบกพร่องที่ให้ พัฒนาปรับปรุง แต่พบว่ายังมีความต้องการเพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง จึงต้องจัดทำเป็น

โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน เนื่องจากเป็นระบบต้นแบบ จึงส่งมอบตามความต้องการที่ได้รับจากงานวิเทศน์เป็นหลัก โดยจะต้องมี

โครงการพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งจะไดม้ีการรวบการปรับปรุงรวมประเมินหลังการใช้งานด้วยมีการประชุมหารือกับรองอธิการฯ และงานวิ

เทศน์สัมพันธ์จะใหม้ีการ 

- นำเสนอเปดิตัวระบบให้กับคณะวทิยาเขตต่างๆ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
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- งานวิเทศน์ สำรวจรายชื่อ บัญชีผู้ใช้งานระบบของคณะหน่วยงาน วิทยาเขต 

- จัดอบรมให้คณะวิทยาเขตในวันท่ี 15 มีนาคม 2561โดยงานวิเทศน์เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 

ระบบยังไม่รองรับส่วนวิทยาเขตปตัตานี แต่จะเร่งวิวข้อมลูให้ดึงข้อมูลวิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนจัดอบรม 15 

มีนาคม 2561 

3. เฝ้าระวังการใช้งานระบบ IO Student เวอร์ชัน 1(1 มีนาคม  – 28 พฤษภาคม 2561) 

โครงการเฝ้าระวังการใช้งานระบบฯ ได้ดำเนินการ ระยะที่ 1 (16 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 2 (1 กันยายน  – 30 

พฤศจิกายน 2560) ซึ่งติดตั้งใช้งานเฉพาะหน่วยงานกลางวิเทศน์ของวิทยาเขตหาดใหญ่มีความต้องการ และข้อบกพร่องที่ให้ พัฒนาปรบัปรุง 

แต่พบว่ายังมีความต้องการเพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง จึงต้องจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3 (1 ธันวาคม 2560  – 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

และได้มีแผนอบรมใช้งาน และเปดิตัวให้กับคณะวิทยาเขตเข้ามาร่วมใช้งานตั้งแต่ มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยงานวิเทศน์สมัพันธ์ของ

มหาวิทยาลยัมีแผนท่ีจะประเมินการใช้งานระบบในช่วงนี้ด้วย จึงเปิดเป็นโครงการเฝ้าระวังการใช้งาน ver.1 เพื่อสำรวจและเก็บความ

ต้องการเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงต่อไป 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบ IO Student เวอร์ชัน 2 (1 มิถุนายน  –31 สิงหาคม 2561) 

เนื่องจากหน่วยงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไดม้อบหมายให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศ 

Inbound Outbound ของนักศึกษา ได้มีการส่งมอบใช้งาน และไดจ้ัดอบรม โดยผู้ใช้วิทยาเขตต่างๆ ได้รับทราบถึงหลักการ และวิธีใช้งาน

ระบบแล้ว พบว่าแนวปฏิบัติในบางหน่วยงาน ที่มีลำดับการขออนุมตัินักศึกษาออกนอกประเทศท่ีต่างกันออกไป เช่น กรณีการอนมุัติออกนอก

ประเทศของนักศึกษาได้รับทุนจากสำนักวิจัย หรือทุนจากบณัฑติวทิยาลัย และแนวปฏิบตัิของวิทยาเขตอื่นๆ เป็นประเด็นให้ชลอการใช้ระบบ 

Outbound Student ไปก่อนรอความชัดเจประกอบกับได้รับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบเพิ่มเตมิ เช่น ให้มีสิทธ์ิผูส้ามารถเข้ามาตดิตาม

สถานะการพิจารณาขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศได้ ให้หน่ึงคนมมีากว่าหนึ่งสิทธ์ิได้ (override สิทธิ์) การปรับบทบาทในสิทธ์ิวิเทศน์

ส่วนกลาง การออกรายงานในส่วนคณะหน่วยงานของตนเองได้ เป็นต้น จึงจัดทำเป็นโครงการพัฒนาปรับปรุง Inbound/Outbound 

Student เวอร์ชัน 2.0 

ผลดำเนินการ :   

แนวปฏิบัติในการอนุมตัินักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศของแต่ละคณะวิทยาเขตทั้งที่งานวิเทศน์สัมนพันธ์รวมมามาใหม้ีความ

หลากหลาย และส่งมาเมื่อโครงการใกล้กำหนดปดิโครงการ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตามความคาดหวังได้ เพียงแต่ดำเนินการในสว่น

ความต้องการหรือปัญหาที่ทราบชัดเจนแล้วเท่านั้น โดยพัฒนาจำขัดขอบเขตภายในเวลาโครงการก่อน ส่วนความต้องการที่ต้องการเพิ่มเติม 

หรือไม่ชัดเจน ให้ไปพิจารณาในโครงการถัดไป 

มีการปรับปรุงคู่มือการใช้งานเป็นแบบใหม่โดยแยกคู่มือตามสิทธ์ิการใช้งาน เพื่อง่ายสำหรับลูกค้า โดยได้แขวนบนหน้าแรกของ

ระบบ 
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จัดอบรมรอบพิเศษวันท่ี 14 กันยายน 2561 ซึ่งจะต้องให้ผู้ใช้คณะวิทยาเขตต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามความสามารถปัจจุบัน ซึ่ง

อาจต้องปรับแนวปฏิบัตโิดยชี้แจงวิธีการปรับตัวให้เขา้กับการใช้งานผ่านระบบไดภ้ายใต้แนวปฏิบัตเิดมิที่มีความหลากหลายได้ 

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการหลักสตูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561) 

ระบบฐานข้อมลูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งส่วนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติวิทยาลัย มคีวามเกี่ยวข้อง

กันในส่วนฐานข้อมูลที่อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถอยูไ่ด้ทั้งสองส่วน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันไดภ้ายใต้ฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงกัน 

และในส่วนของการค้นหา หรือออกรายงานเกี่ยวกับหลักสตูรได้ทั้งสอนส่วนได้ ในมุมมองและระดับสิทธิ์ท่ีจำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบ ซึ่งต้องการ

ให้เปิดให้คนกลุม่อื่นสามารถเข้ามาสืบค้นได้ด้วยตามสิทธ์ิที่ควรได้รบั เช่น คนท่ัวไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพบว่าข้อมูลหลักสตูรระดับ

บัณฑิตศึกษา ณ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของอาจารยผ์ู้ดูแลวิทยานิพนธ์ ว่า ต้องเป็นอาจารยป์ระจำหลักสตูรเท่านั้นจึงจะคุม

วิทยานิพนธ์ได้ ทำให้จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรมมีากกว่า 99 คน ซึ่งโครงสรา้งฐานข้อมูลลำดับของอาจารย์ประจำจำกัดอยูเ่พียงแค่

ตัวอักษร 2 จึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้สามารถรองรับกรณีนี้ด้วย พิจารณาดูแล้วจะกระทบไปถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปด้วย ดังนั้น

จึงต้องเป็นเป็นโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักสตูรของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานสอดคล้อง

กับการปฏิบัตจิริง และถูกต้อง 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน โดยในส่วน บว. มีความต้องการให้พัฒนานอกเหนือส่วนของหลักสตูรระดับบณัฑิต เราพิจารณาดำเนินการ

ให้บางส่วน เน้นส่วนของการบรหิารจัดการหลักสูตร และการเสนอช่ือแต่งตั้งอาจารย์หลักสูตร ส่วน กบศ. ต้องการให้เพิ่มส่วนการตดิตามการ

ปรับปรุงหลักสูตร ที่มีการพิจารณาคุณสมบัติ และผลงานอาจารย์หลักสูตร แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ไดเ้นื่องจากยังไมส่่งรายละเอียด 

และเงื่อนไขต่างท่ีชัดเจนมาให ้

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการหลักสตูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 มีนาคม  – 28 พฤษภาคม 2561) 

ระบบฐานข้อมลูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งส่วนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติวิทยาลัย มคีวามเกี่ยวข้อง

กันในส่วนฐานข้อมูลที่อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถอยูไ่ด้ทั้งสองส่วน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันไดภ้ายใต้ฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงกัน 

และในส่วนของการค้นหา หรือออกรายงานเกี่ยวกับหลักสตูรได้ทั้งสอนส่วนได้ ในมุมมองและระดับสิทธิ์ท่ีจำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบ ซึ่งต้องการ

ให้เปิดให้คนกลุม่อื่นสามารถเข้ามาสืบค้นได้ด้วยตามสิทธ์ิที่ควรได้รบั เช่น คนท่ัวไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และมีความต้องการสืบค้นข้อมลู

คุณสมบัติอาจารย์หลักสตูร ณ ปัจจุบัน ต้องการทราบสถานะผลงานของตัวอาจารย์ว่าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เพื่อเริ่งติดตามให้

อาจารยไ์ด้ทำคณุสมบัติได้เหมาะสม ให้ทันกับการปรับปรุงหลักสตูรในรอบต่อไปได้ 

 จึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงใหส้ามารถรองรับกรณีนีด้้วย พิจารณาดูแล้วจะกระทบไปถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปด้วย ดังน้ันจึง

ต้องเป็นเป็นโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการทำงานสอดคล้อง

กับการปฏิบัตจิริง และถูกต้อง 
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ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน ศึกษาความต้องการจากที่ กบศ.แจ้งในโครงการก่อนหน้า ในส่วน การสืบค้นข้อมูลหลักสูตรให้บุคคลทั่วไป

สามารถใช้งานผ่านระบบได ้

กบศ. ต้องการให้เพิ่มส่วนการตดิตามการปรบัปรุงหลักสูตร ที่มีการพจิารณาคุณสมบตัิ และผลงานอาจารย์หลักสูตร แต่ยังไม่

สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจากยังวิเคราะห์แล้วยังต้องการข้อมลูหลายส่วนจากระบบอื่น โดยได้ศึกษาโครงสร้างข้อมูลที่จะดึงจากระบบ

ผลงานวิชาการ และวิเคราะหเ์อกสารระเบยีบ “ประกาศกพอ.” ซึ่งต้องมีส่วนกำหนดการเคลมผลงานตามประกาศสำหรับอาจารย์หลักสูตร 

ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการให้ รอทบทวนความชัดเจนกับ กบศ.อกีครั้ง 

สร้าง Server และ Database จัดการเรื่องโครงสรา้งฐานข้อมูลที่นำเอาทั้งส่วน ระดับป.ตรี และบณัฑติมาโยงกัน ออกแบบให้ใช้

งานได้บน มือถือด้วย ใช้ Bootstrap พัฒนา 

ประชุมรีวิวกับ กบศ. แนะนำการใช้งานในท่ีประชุม และเปิดให้ทดลองใช้งาน บน Site   ใหม ่

7. เฝ้าระวังและปรับปรุงระบบสารสนเทศนักศึกษา ระยะ3 (2 เมษายน  – 29 มิถุนายน 2561) 

ระบบสารสนเทศนักศึกษาที่ได้พัฒนา และใช้งานปัจจุบัน ไดม้ีการปรบั Framework 4.5 แล้ว ท้ังส่วนงานทะเบียนนักศึกษา 

BackOffice และ ส่วน SIS ซึ่งไดด้ำเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบรูณ์ และมีแผนให้กองทะเบียนวิทยาเขตหาดใหญเ่ริ่มใช้

งานก่อน แบบคู่ขนานกับระบบเดมิ ท้ังนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือความต้องการใหม่เข้ามาจะปรบัไว้ในเวอร์ชันใหม่นี้ด้วย ใน

ขณะเดียวกันหากมีการพบปัญหา หรือปรับปรุงความถูกต้องจะต้องไปดำเนินการกับระบบสารสนเทศนักศึกษาท่ีเราส่งมอบใหลู้กค้าภายนอก

ใช้งาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ควบคูไ่ปดว้ยเนื่องจากมีการพัฒนาด้วยรูปแบบเดียวกัน  

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน  

8. พัฒนาและปรับปรุงระบบฝึกอบรม สำหรับงานฝึกอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (1 มิถุนายน  –31 สิงหาคม 2561) 

ระบบฝึกอบรมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริการฝึกอบรม ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือส่วน Front 

Office สำหรับผูส้มัครหลักสูตรอบรม  และส่วน Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม โดยไดม้ีการพัฒนาใช้งานตั้งแต่ปี 2556 และได้

มีการพัฒนาปรับปรุงจนถึงปัจจุบนั งานฝึกอบรม ได้มีการรวบรวมความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรับปรุงให้รองรับความ

ต้องการใหม่ๆ และปรับตัวตามตลาดด้วย เช่นการรองรับการกำหนดช่ัวโมงการอบรมใหล้ะเอียดถึงจำนวนนาที จำนวนเงินค่าอบรมให้

สามารถรับหน่วยสตางค์ และการจัดการค่าลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมที่แตกต่างกันตามประเภทผูส้มัคร เป็นต้น ท้ังนี้ความต้องการที่

ปรับเปลีย่นจะกระทบการใช้งานหลายส่วนด้วยกัน จึงจัดทำเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝึกอบรมเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการ

ทำงานสอดคล้องกับการปฏิบัติจรงิ และถูกต้อง 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน งานฝึกอบรมสรุปส่งรายการความต้องการท (2018_06_04 สรุป ระบบฝึกอบรม ความต้องการเพิ่มเติม.

pdf)   และประชุมหารือทบทวความต้องการให้ทีมวิเคราะหค์วามตอ้งการและปรบัแก้ รวมถึงพัฒนาปรับปรุง ตามที่ขอได้ 
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9. พัฒนาบริการสารสนเทศนักศึกษา (2 กรกฎาคม  – 31 ตุลาคม 2561) 

เนื่องจากระบบเกีย่วกับสารสนเทศนักศึกษา ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พฒันา ประกอบด้วยข้อมลูหลายส่วนท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่นักศึกษา

รายงานตัว การบริหารจัดการระบบทะเบียนนักศึกษาสำหรับสำนักงาน การสืบค้น และลงทะเบียนผ่านเว็บ การส่งระดับขั้นผลการเรยีน การ

ประมวลผล และจบการศึกษา นอกจากน้ียังมีการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศหลายวิทยาเขต และหลายระบบที่เกี่ยวข้อง พบว่า

ปัจจุบนัมีความต้องการจากคณะหน่วยงานท่ีต้องการใช้บริการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนนักศึกษา ขอให้มีการนำออก

ข้อมูลมาเป็นไฟล์ หรือขอวิวข้อมูล รวมถึงคำอธิบายการใช้งานข้อมูล ซึ่งสลับซับซ้อน ต้องมีการขอสิทธิก์ารเข้าถึงฐานข้อมูล วิวข้อมูล ไปที่

กองทะเบียนและประมวลผล หรืออาจให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทำมือนำออกข้อมูลให้ อะไรหลายอย่าง จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะมีการสร้าง

บริการข้อมลู โดยกำหนดรูปแบบการเรยีกใช้ ตามข้อตกลงท่ีสามารถให้บริการได้ ซึ่งผู้ขอใช้สามารถเขียนโปรแกรมเรยีกบริการเหล่านี้ไป

พัฒนาต่อยอดที่สะดวกกว่า ไมต่้องกังวลเรื่องข้อมูลที่เป็นความลับ หรือการป้องกันความปลอดภยัในการเข้าถึงอย่างไมเ่หมาะสม และลดเรื่อง

การบริหารจัดการสิทธ์ิการใช้งานด้วย นอกจากน้ีในอนาคต จะสามารถนำไปสู่การบริการสารสนเทศนักศึกษาบนมือถือได้ด้วย 

ผลดำเนินการ :   

ดำเนินงานได้ตามแผน ความต้องการหลักมาจากทีมวิจัย Mobile ได้สรุปเอกสารสเปค  UI Design สำหรับหน้าจอที่จะเรยีกใช้

ข้อมูลโดยเลยีนแบบข้อมูลทีเ่คยมีให้บริการบนระบบ SIS อยู่แล้วยังไม่รวมส่วนการเงินนักศึกษา ท้ังนี้ได้มีการเตรยีมฐานข้อมลู Server 

สำหรับสร้างวิวข้อมลูรองรับการเรยีกบริการสืบค้นข้อมลู เฉพาะขึ้นมา ขณะนีร้องรับ 4 วิทยาเขต ยังไม่รวม ปัตตานี  

โครงการนี้เป็นข้อมูลที่ให้บริการสำหรับโครงการวิจัย Mobile นำไปใช้ต่อ ซึ่งจะต้องมีโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ WebAPI นี้

เป็น Service ทีส่ามารถเรยีกผ่าน Authen 

งานที่ไม่เปิดเป็นโครงการการ แต่มีการดำเนินการและควบคุมงาน 

10. ปรับแต่งและเฝา้ระวังการใช้งาน ระบบทะเบยีนนักศึกษาวิทยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ( ก.พ. 60 – ก.ย. 61) 

ตามข้อตกลงที่ทำ TOR ในช่วง ก.พ. 60 – ก.ย. 61 จะเป็นการบำรุงรักษารอบท่ี1 สำหรบัระบบงานทะเบียนนักศึกษา BackOffice 

และ SIS   ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ซึ่งหลังจากท่ีได้อบรมการใช้งานไปแล้ว เราได้รบัทราบปญัหา และส่วนท่ี

ต้องปรับแต่งให้สอดคล้องกับประกาศหรือระเบียบ หรือความต้องการโดยไดร้วบรวมข้อมูลมาดำเนินการควบคู่กับโครงการเฝ้าระวังและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศนักศึกษา ระยะ3 โดยในปัญหาข้อบกพร่องที่พบในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อ

มีการปรับแกจ้ะปรับให้กับระบบของวิทยัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ด้วย 

ในขณะเดยีวกันมีการดำเนินการปรับปรุงระบบ Admission v.2 ไปให้ล่วงหน้าการจดัทำ TORเฟส 2 ซึ่งปัจจุบันยังไมม่ีการทำ

ข้อตกลงเฟส 2 

ขอบเขตงานบำรุงรักษาระบบทะเบียนนักศึกษา 

1) งานบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย  

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้เพียงพอตอ่การให้บริการ ได้แก่ CPU, RAM และพื้นที่การให้บริการ 
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- ตรวจสอบแกไ้ข Performance ของระบบ, Error, Update Date file ตรวจสอบและกำจดัไวรัส, Spam mail, Spyware, 

Trojan, Backdoor และโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบ 

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

และดำเนินการ Backup Database ลงในเครื่องในส่วนท่ีสามารถเรยีกใช้งานได้เมื่อ System มีปญัหา  หรือสามารถ Install กลับ

ดังเดิมได้  

- ปิด Port และ Service ทีไ่ม่ได้ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- สำรองข้อมูลที่เป็น Database (Oracle Server)  เป็นรายวัน  อย่างน้อย 60 วัน 

2) งานบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ  

- รายการระบบสารสนเทศท่ีได้ส่งมอบใช้งาน และอยู่ในบริการบำรุงรกัษา ได้แก่ 

[1] ระบบรับสมัครนักศึกษา (Student Admission Information System) 

[2] ระบบสนบัสนุนงานสาํนักงานทะเบียนและประมวลผล (Back Office Registrar) 

[3] ระบบสารสนเทศนักศึกษา หรือ SIS (Student Information System) 

[4] ระบบจัดสิทธ์ิการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา หรือ RAM (Regist Account Manager) 

- เมื่อไดร้ับแจ้งปัญหาข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศ ผู้รับจา้งต้องตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 

- ปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรมแต่ละระบบ รายละเอียดรวมถึงวิธกีารใช้งาน 

งานให้บริการหลังส่งมอบ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 

1. แก้ปัญหาการใช้งานระบบ บริการตอบคำถาม  และใหค้ำแนะนำระบบสารสนเทศท่ีดูแล 

2. บำรุงรักษาบริหารจดัการเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 

2.1. Web Server รวมถึง Web Testing Server 

2.2. Database Server รวมถึง Database Testing Server 

2.3. Source Safe Server (scm/tfs) 

3. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 

3.1. อบรมการใช้งานระบบ Inbound-Outbound นักศึกษา สำหรับคณะวิทยาเขตในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยงานวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 

3.2. จัดอบรม Inbound-Outbound Student รอบพิเศษวันท่ี 14 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

วิทยาเขตสรุาษฏร์ธานี  โดยงานวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 
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การพัฒนาระบบ Application Service 

 ในปีงบประมาณ 2561 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดซื้อจดัจ้างครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศดังนี้ 

1. ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft จำนวน 650 ชดุ  

โดยเป็นการจัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิของ Microsoft Campus Agreement เพื่อใช้ในงานท้ังในส่วนของ Microsoft Office และระบบปฎบิัติ

การ Windows เพื่อให้บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์บุคลากร แม้ในส่วนของการจัดซื้อจะไม่ครอบคลุมนักศึกษาโดยตรง แต่หลังจากการจดัซื้อทาง 

Microsoft จะอนุญาตให้ใช้งานในส่วนของ Microsoft Imagine สำหรับดาวน์โหลดซอฟแวร์ต่างๆ เช่น Windows 8.1/10, Visio, Visual Studio, 

Windows Server เพื่อประโยชน์ด้านศึกษาเทคโนโลยไีอที และเตรยีมพร้อมกับการเข้าสู่การนำไปใช้ในการทำงานจริงซึ่งสามารถใช้งานได้จนจบ

การศึกษา พร้อมท้ังในส่วนของ Office 365 ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาพร้อมกับบริการอีกมากมายที่มีให้ใช้ใน Office 365 

2. ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่าย (VMware & Veeam) 

 เนื่องจากลิขสิทธ์ิโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ซึ่งจัดซื้อแบบ 1 ปีได้หมดอายุลงแล้วทำให้การปรับปรุงระบบโปรแกรมทำไม่ได้   

เพื่อใหก้ารบริการเครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นท่ีต้องซื้อลิขสิทธ์ิใหม่ เพ่ือให้สามารถทำการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสำรองข้อมลู ป้องกันการสญูหายให้คงอยู่เหมือนเดมิโดยในปัจจุบันการให้งานเครื่องแม่ข่ายเสมอืนให้บริการทุกวิทยาเขต และมีการใช้งานจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ี

3. เคร่ืองแม่ข่ายสำหรับระบบฐานขอ้มูลห้องสมุด 

 สำหรับทดแทนเครื่องฐานข้อมลูหอ้งสมุด ซึ่งใช้งานตั้งแต่ปี 2551 โดยเครื่องหมดประกันไปนานแล้วทำให้ช่วงที่ผ่านมาต้องซ่อมบ่อยครั้ง 

รวมทั้งการทำงานไมเ่ร็วเท่าท่ีควร ในส่วนของ Memory มีแค่ 8GB ซึ่งค่อนข้างน้อย รวมถึงเนื้อท่ีเก็บข้อมูลมีเพียง 292GB เท่านั้น จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ

ให้เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบัน 

4. อุปกรณ์ Switch เครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อ Storage 

 เป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทน Switch Storage เดิมทีม่ีความเร็วแค่ 1Gbps ซึ่งเป็น Switch ที่ใช้สำหรบัสำรองเมื่อ Switch หลักท่ีมีความเร็ว 

10Gb เสียหาย แต่ด้วยปจัจุบัน Switch 10Gb ใช้งานเกือบหมดแลว้ ในอนาคตต้องมีการซื้อ Storage เพิ่มอีก ทำให้ไม่พอต่อการใช้งาน ซึ่งต้องใช้อีก 1 

ตัวสำหรับติดตั้งท่ี LRC เพื่อใช้งานสำหรับระบบสำรอง และใช้ในการรันเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการในปีท่ีผ่านมีดังนี ้

ระบบ Hosting, Monitor, Backup 

• กันยายน 60 - ตุลาคม 60 : ระบบแจ้งเตือนลงเวลาผ่าน Line 

• พฤศจิกายน 60 - มกราคม 61 : ศึกษาและพัฒนา ปรับปรุง ระบบการใช้งานครุภัณฑ ์

• กุมภาพันธ์ 61 – เมษายน 61 : ศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application Mobile 

• สิงหาคม 61 - ตุลาคม 61 ปรับปรงุระบบ Server การให้บริการ Webhosting 
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ระบบ Database Service 

• สิงหาคม 60 – ตุลาคม 60 : ศึกษาการจัดการฐานข้อมูลใหม้ีการ Update ข้อมูลระหว่าง Server แบบ Real Time 

• พฤศจิกายน 60 - มกราคม 61 : ศึกษาการใช้งาน Oracle SSL Port Database Connection 

• กุมภาพันธ์ 61 - เมษายน 61 : ศึกษาวิธีรวมฐานข้อมูลทะเบียนทุกวิทยาเขต 

• พฤษภาคม 61 – กรกฎาคม 61 : ศึกษาการปรับปรุงความปลอดภัย Oracle-Security 

• สิงหาคม 61 - กันยายน 61 : ระบบตรวจสอบการปรบัปรุงข้อมูลของ Materialized View บน Oracle Database 

ระบบ Passport, Grid 

• ตุลาคม 60 - ธันวาคม 60 : ปรับปรุงระบบบันทึกการใช้งาน PSU Passport สำหรับรองรับ Big Data 

• มกราคม 61 - มีนาคม 61 : ระบบลงทะเบียนเข้าใช้งาน OAuth2 

• เมษายน 61 – พฤษภาคม 61 : ระบบ Single Sign On สำหรับเว็บไซด์ TOR และ Competency 

• มิถุนายน 61 : ระบบออกบัญชีอัตโนมัตสิำหรับบญัชีผู้ใช้ช่ัวคราว 

• กรกฎาคม 61 – กันยายน 61 : ระบบกำหนดสิทธ์ิการเข้าถึง Data Service แบบรายบุคคลด้วย PSU Passport 

ระบบ Mail, Google Apps 

• สิงหาคม 60 – ตุลาคม 60 : โครงการประยุกต์ใช้งาน Machine Learning กับ Big Data 

• พฤศจิกายน 60 - มกราคม 61 : การประยุกต์ใช้งาน Hadoop เพือ่จัดการ Big Data 

• กุมภาพันธ์ 61 - เมษายน 61 : การประยุกต์ใช้งาน Spark เพื่อจัดการ Big Data 

• พฤษภาคม 61 – กรกฎาคม 61 : การประยุกต์ใช้งาน ElasticSearch ในการจัดการ Big Data 

• สิงหาคม 61 - ตุลาคม 61 : การประยุกต์ใช้งาน Deep Learning ในการวิเคราะห์ข้อมลู Big Data  

รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ วันที่ 04/12/61 

• Rack Server มีจำนวนท้ังหมด 47 เครื่อง 

• Blade Server มีจำนวนท้ังหมด 4 เครื่อง 

• PC Server มีจำนวนท้ังหมด 4 เครื่อง 

รายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ือง Virtual Server (ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน นับจากเก็บข้อมูลปีที่แล้ว) 

• เครื่อง Physical VMware Server สำหรับให้บริการเครื่อง Virtual Server มีทั้งหมด 13 เครื่อง เครื่องที่สภาพสมบรูณ์ ประสิทธิภาพดจีะ

ถูกนำมาใช้งานในระบบ Production จำนวนทั้งหมด  7 เครื่อง ติดตั้งไว้ที่ตึกศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องท่ียังสามารถใช้งานได้ถูกนำมาใช้

งานในระบบ Development เพือ่ทดสอบและพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวนท้ังหมด 6 เครื่อง 
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• สามารถให้บริการในส่วนของเครื่อง Production ดังนี ้

o รองรับการทำงานบน CPU 164 Core (384.08 GHz) 

o เนื้อท่ีใช้งานจริงท้ังหมด 58.43 TB เพิ่มจากปีที่แล้ว 45.14 TB คิดเป็นเพิ่มขึ้น 29% 

o หน่วยความจำรวมทั้งหมด  2.16 TB  

• ระบบสำรองข้อมูล สำรองได้สูงสดุ 30 วัน 

สถิติการใช้งาน Virtual Server (รวม Development) 

Virtual Server มีจำนวนท้ังหมด 433 เครื่อง 

• ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 353 เครื่อง เพิ่มจากปีที่แล้ว 243 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 45% 

• หน่วยงานอ่ืน ๆ มีทั้งหมด 80 เครือ่ง เพิ่มจากปีแล้วจาก 67 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 19% 

สถิติการขอใช้งาน Virtual Server 5 ปีที่ผ่านมา 

• 30 ตุลา 56 จำนวน 191 เครื่อง  

• 30 ตุลา 57 จำนวน 213 เครื่อง เพี่มขึ้น 22 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11% 

• 1 ธันวา 58 จำนวน 242 เครื่อง เพิ่มขึ้น 29 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 13% 

• 9 มีนาคม 60 จำนวน 310 เครื่อง เพิ่มขึ้น 68 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 28% 

• 4 ธันวาคม 61 จำนวน 433 เครื่อง เพิ่มขึ้น 123 เครื่อง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 28% 

รายละเอียดการขอใช้งานของหน่วยงานภายนอก 

Virtual Server หน่วยงานภายนอก ให้บริการทั้ง 5 วิทยาเขต ท้ังหมด 55 หน่วยงาน จำนวน 80 เครื่อง ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้า จำนวน 14 เครื่อง

คิดเป็นเพิ่มขึ้น 21% 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งหมด 43 หน่วยงาน ดังนี ้

1. กองการเจ้าหน้าที ่

2. กองกิจการนักศึกษา 

3. กองคลัง 

4. กองบริการการศึกษา 

5. กองทะเบียนและประมวลผล 

6. กองอาคารและสถานท่ี 

7. กองแผนงาน 

8. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

9. คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
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10. คณะทันตแพทยศาสตร ์

11. คณะพยาบาลศาสตร ์

12. คณะวิทยาการจัดการ 

13. คณะวิทยาศาสตร ์

14. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

15. คณะศลิปะศาสตร ์

16. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

17. คณะอุตสากรรมเกษตร 

18. คณะเทคนิคการแพทย ์

19. คณะเภสัชศาสตร ์

20. คณะเศรษฐศาสตร ์

21. คณะแพทย์แผนไทย 

22. บัณฑิตวิทยาลัย 

23. วิทยาลัยนานาชาต ิ

24. ศูนย์บริการวิชาการ 

25. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน 

26. ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลกและการปรับตัวเพื่อความยั่งยืน 

27. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู ้

28. ศูนย์อาสาสมัคร 

29. สถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 

30. สถานวิจัยสารสนเทศภมูิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

31. สถาบันการจดัการระบบสุขภาพ 

32. สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 

33. สถาบันสันติศึกษา 

34. สถาบันฮาลาล 

35. สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร ์

36. สำนักงานหอประวตั ิ

37. สำนักงานอธิการบด ี

38. สำนักทรัพยากรการเรียนเรียนรูค้ณุหญิงหลง 

39. สำนักวิจัยและพัฒนา 

40. หน่วยตรวจสอบภายใน 

41. อุทยานวิทยาศาสตร ์
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42. โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาตยิางพาราไทย-จีน 

43. โครงการจดัตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 

วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 4 หน่วยงาน 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

4. สถาอาจารย์ วิทยาเขตปตัตาน ี

วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 หน่วยงาน 

1. คณะสถาปัตกรรมศาสตร ์

2. สำนักงานอธิการบด ี

วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 5 หน่วยงาน 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2. คณะวิเทศศึกษา 

3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์

4. ศูนย์การเรียนรู ้

5. สหวิทยาการวิทยาศาสตรร์ะบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หน่วยงาน 

1. สำนักงานอธิการบด ี

แผนดำเนินการปีงบประมาณ 62 

1. ระบบ Security Web Hosting 

2. พัฒนาระบบ Control Panel 

3. บริการ Data Service ผ่านเทคโนโลยี Rest Service ร่วมกับ OAuth2 

4. จัดซื้อระบบ Containner Manangement เพื่อรองรับการใช้งาน Big Data 

5. จัดทำ Server เพื่อรองรับเทคโนโลยี IOT 

6. จัดทำระบบ Central Logs 

7. ประยุกต์ใช้ระบบ Machine Learning สำหรับระบบคดักรองอีเมล ์
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การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาเสร็จแล้ว 

 บำรุงรักษาระบบที่พัฒนาแล้วเสรจ็ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แกไ้ขข้อผิดพลาดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถามและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

ตามที่ได้รับแจ้งในแตร่ะบบดังน้ี 

14. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Windows based application) 

15. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติผา่นเว็บ (Web OPAC)  

16. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติบนอุปกรณ์พกพา (ALIST Mobile application) 

17. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Cataloging Module) 

18. ส่วนงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง (Self-check via SIP2 Protocol) 

19. ส่วนงานเชือ่มต่อการสืบค้นผา่นมาตรฐาน Z39.50 

20. ส่วนงานเชื่อมต่อคลังข้อมลูมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge bank) 

21. ส่วนงานส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลรวม EDS (EBSCO) 

22. ส่วนงานเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Student database, Staff database) 

โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

 ทีมห้องสมุดได้ปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ดีขึ้นหรือตามความต้องการของสกอ. ดังนี้ 

10. โครงการจดัทำ Review file ข้อมูลหนังสือและการสำรวจหนังสือ บน ALIST Web-based Application สิงหาคม - พฤศจิกายน 

2560 

11. โครงการพัฒนาส่วนสรา้งบาร์โคด้ในรูปแบบ QR-Code บน ALIST Web-based Application กันยายน - ตุลาคม 2560 

12. โครงการศึกษาการบริการ ALIST Web-based Application หลายห้องสมุดบนเซิฟเวอร์เดียว พฤศจกิายน - ธันวาคม 2560 

13. โครงการจดัทำ Review file ข้อมูลหนังสือและจัดการข้อมูล Admin module บน ALIST Web-based Application ธันวาคม 2560 

- กุมภาพันธ์ 2561 

14. โครงการพัฒนาส่วนเช่ือมต่อบริการหนังสือด่วนผ่านเว็บไซต์ OPAC มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 

15. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุด ALIST Web-based Application หลังการประชุม ตรวจรบัระบบ มีนาคม – พฤษภาคม 

2561 

16. โครงการพัฒนาโปรแกรมส่วนจองหนังสือบนช้ัน ส่วนจัดการข้อมลู Authority และทดสอบการทำงาน ALIST Web-based 

Application มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 

17. โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุด ALIST Web-based Application หลังการประชุม ตรวจรบัระบบ สิงหาคม – กันยายน 

2561 

18. โครงการโอนย้ายและตดิตั้งระบบห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ เพือ่ใช้งาน ALIST Web-based Application สิงหาคม – กันยายน 

2561 
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งานอบรม/พบลูกค้าผู้ใช้งาน 

1. ประชุมกับห้องสมดุ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ในเรื่องการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบห้องสมุด ALIST Web-based 

Application วันท่ี 1 พฤ 

2. เข้าร่วมประชุม/นำเสนอระบบ ทีป่ระชุม WUNCA ครั้งท่ี 36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันท่ี 18-19 มกราคม 2561 

3. นำเสนอระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST ให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน วันที่ 26 มกราคม 2561 

4. นำเสนอระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST ให้กับธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 

5. ประชุมร่วมเสนอความคิดเห็นแผนพัฒนาระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ALIST ในเฟสถัดไป ร่วมกับผู้ใช้งานสำนักทรัพยากรการเรียนรู้

คุณหญิงหลงฯ และห้องสมดุจอหน์ เอฟ เคนเนดี้ใน วันท่ี  11 กรกฎาคม 2561 

6. เข้าร่วมประชุมและพบลูกค้าในท่ีประชุม WUNCA ครั้งท่ี 37 มรภ.นครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2561 

 

 

งานบริการวิชาการ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรูด้้านการประยุกต์ 

ICT ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังคมและชุมชน ดังนี ้ 

การบริการฝึกอบรม 

                                         
• นักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน 707 คน แบ่งเป็นอบรมฟรี จำนวน 277 คน 

และลงทะเบียนจำนวน 430 คน 

• บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 12 โครงการ จำนวน 505 คน โดยศูนย์คอมพิวเตอรส์นับสนนุ
วิทยากร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ไม่มีบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 

• บุคคลทั่วไป เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ (ท้ังรายบุคคล รายหน่วยงานและ In-house) จำนวน 1,151 คน 
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โครงการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์
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โครงการบริการชุมชนแบบให้เปล่า 

                                                                

• โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นที่ 41 จัดอบรมหลักสูตร สร้างงานนำเสนอแบบวีดีโอด้วย Movie Maker 2012 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2560 ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 52 คน โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• โครงการ ม.อ.วิชาการ จัดอบรมหลักสูตร Kids Learn to Code with Scratch ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รุ่น รวม 104 คน 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผูส้นใจท่ัวไป 

โครงการพัฒนาระบบทดสอบออนไลน ์

                                         
• จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต เข้าทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระบบเก่า 3,494 คน ระบบใหม่ 

1,587 คน สอบท้ังสองระบบ 165 คน รวมทั้งสิ้น 5,246 คน 

• เริ่มเปดิสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ในเดือนตลุาคม 2560 จำนวน 2 วิชา ได้แก่ MS Word และ MS PowerPoint 

นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าห้องอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคสูง พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง โดยสามารถจัดอบรมพร้อม ๆ กันสูงสุด 5 ห้อง รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 140 คน ให้บริการห้องสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับผูเ้ข้าร่วมสัมมนา

ได้ถึง 100 ท่าน มีพื้นท่ีกว้างขวาง หรูหรา ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอครบครัน บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services) ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์
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เบื้องต้น ตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware และ Software ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ บริการให้เช่าโน้ตบุคสำหรับนักศึกษาและ

บุคลากร บริการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ บริการประมวลผลงานวิจัย 

 

กิจกรรมในรอบปี 2561 

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

  

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตตรัง ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับนักเรียน ม.5 และ ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
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กิจกรรมอ่ืนๆ 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ประจำปี

การศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  

  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 

   

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

   
 

* สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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* ตัวแทนบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการประกวดอาหาร Your Anti-Aging Diet 

meeting by PSU มิติการดูแลสุขภาพสู่สมดุลกับอาหารจานสุขภาพ 

 

* บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรมออกบูธ - เปิด Workshop ด้าน IT ในงาน WUNCA 37 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมชมงาน

โดยในครั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมออกบูธแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไทย ALIST และ

เปิด Workshop บรรยายข้อมูลในหัวข้อ การจัดการควบคุมและรายงานผลปริมาณการใช้งาน Internet กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมทางด้าน IT ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 
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* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินสายสัญจรร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย

ไปยังคณะต่างๆ เพื่อแนะนำข้อมูลการใช้บริการ IT พ้ืนฐานสำหรับนักศึกษาและบริการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศความรู้ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.” ประจำปี

การศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องสัมมนา 102 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัญจรเปิดบริการ Help Desk นอกสถานที่ ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง

ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 

  
 

 

 

 

 

 


