
 

 



สารจากผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

อาจารย์ ดร.อรรถโส   ข าวิจิตร   :   รักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

สวัสดีครับ พบกันในคราวนี้ ผมมีสิ่งดีๆที่อยากน ามาบอกกล่าวมากมายครับ ในปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พยายาม
อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เครือข่ายพื้นฐาน (Infrastructure)  ในรอบปีที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
(Firewall) ติดตั้งระบบสื่อสารและประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Web Teleconference) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบเครือข่ายและการสื่อสารในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในด้านการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WU 
WiFi) ได้ขยายพื้นที่การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การท างานของบุคลากร โดยได้ติดตั้งอุปกรณเ์ครอืข่ายเพิ่มภายในอาคารเรียนรวม 1 ท าให้การให้บริการ WU WiFi ครอบคลุมพื้นท่ี
อาคารเรียนรวม 1, 3, 5, และ 7  พร้อมกันนี้ยังได้ด าเนินการขยายพื้นที่การให้บริการระบบ WU WiFi ภายในอาคารวิชาการทุก
อาคารครบ 100 เปอร์เซ็นต์  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เช่าซื้อลิงค์อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ภายนอก เพิ่มเติมที่ความเร็วของการให้บริการ 500 
Mbps (domestic)/300 Mbps (international) (ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในรอบปี 2555 ที่ให้บริการที่ความเร็ว 300/150 
Mbps) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาในเขตหอพักโดยเฉพาะผ่านระบบ WU WiFi และคาดว่าในปี 2557จะสามารถเพิ่ม
ความเร็วของการให้บริการที่ 600/400 Mbps   ส าหรับการให้บริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีเพิ่มเติมส าหรับให้บริการแก่
นักศึกษา เป็นการให้บริการเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ (Ricoh) ที่ห้องปฏิบัติการ B8 ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการพิมพ์งานเอกสาร, 
ถ่ายเอกสาร และสแกนเอกสารการเรียนต่าง ๆ ได้ฟรีโดยการใช้รหัสผ่านของนักศึกษา  

ทีมงานของศูนย์คอมฯ ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในรอบปีและได้ เปิดให้บริการแล้ว 
อาทิเช่น ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสอบถามภาวะการมีงานท า, ระบบบริหาร
หลักสูตร TQF, ระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ระบบคลินิกกายภาพบ าบัด เป็น
ต้น  และได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้นักศึกษาและบุคลากรในหลายกิจกรรม ตัวอย่างเช่น การช้ีแจงและให้
ความรู้ด้านการต่อเช่ือมระบบอินเทอร์เน็ตและการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนให้ แก่นักศึกษาเข้ าใหม่ , การอบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่ อง
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และการใช้ Office 2013 เป็นต้น 

ที่ผมยกมาก็เป็น highlight เพียงบางส่วนที่น ามาพูดคุยทักทายกับทุกท่าน ยังมีเรื่องดี ๆ และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งติดตามภายใน
เล่มรายงานประจ าปีฉบับนี้ครับ สุดท้ายนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
เราเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ ขอก าลังใจให้กับพวกเราชาวศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยและพบกับใหม่ 
สวัสดีครับ.. 
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ปรัชญา ปณิธาน  วสิัยทัศน์  พันธกิจ 

ปรัชญาและปณิธาน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ยึดมั่นในปรัชญำ 

โดยปรัชญำของศูนย์คอมพิวเตอร์คือ “การบริการอย่างมืออาชีพ” และปณิธำนของศูนย์คอมพิวเตอร์คือ 
“ความมุ่งม่ันที่จะให้ผู้รับบริการได้รับบริการคุณภาพสูง” 

วสิัยทัศน์ 
  “ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนรวมบริกำรชั้นน ำที่ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรด้วยคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลเป็นที่ประทับใจ เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์อย่ำง
ยั่งยืน" 

“One Leading Intelligent Organization Providing World-Class ICT  Services 
Beyond Expectation for WU All” 

 
 

 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพส ำหรับภำรกิจของมหำวิทยำลัย รวมทั้งตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำหรับตอบสนองพันธกิจและภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัย 

3. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ทักษะและให้กำรฝึกอบรมทำงคอมพิวเตอร์แก่ส่วนงำนต่ำง ๆ ใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

4. ประสำนและจัดบริกำรงำนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร  
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โครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ               

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร                
มีผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น
หัวหน้ำหน่วยงำน และมีคณะกรรมกำร
ประจ ำศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นฝ่ำยส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

 
คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
1) อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร 
2) รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   รองประธำนกรรมกำร 
3) ผู้แทนส ำนักวิชำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
4) ผู้แทนส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์    กรรมกำร 
5) ผู้แทนส ำนักวิชำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
6) ผู้แทนส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์    กรรมกำร 
7) ผู้แทนส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร   กรรมกำร 
8) ผู้แทนส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร  กรรมกำร 
9) ผู้แทนส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์และสำธำรณสุขศำสตร์ กรรมกำร 
10) ผู้แทนส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์    กรรมกำร 
11) ผู้แทนส ำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ กรรมกำร 
12) ผู้แทนส ำนักวิชำเภสัชศำสตร์     กรรมกำร 
13) ผู้แทนส ำนักวิชำแพทยศำสตร์     กรรมกำร 
14) ผู้แทนศูนย์บริกำรกำรศึกษำ    กรรมกำร 
15) ผู้แทนศูนย์บริกำรวิชำกำร     กรรมกำร 
16) ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
17) ผู้แทนศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ   กรรมกำร 
18) ผู้แทนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
19) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1) ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบำย

และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย 
2) พิจำรณำแนวทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงศูนย์คอมพิวเตอร์กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน

มหำวิทยำลัย รวมทั้งควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
3) ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรบริหำรงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์แก่ผู้อ ำนวยกำร 
4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และอธิกำรบดีมอบหมำย 

 
การแบ่งสายงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์  
มีกำรแบ่งฝ่ำยงำนออกเป็น 3 ฝ่ำย 
ประกอบด้วย  
(1) ฝ่ำยบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร  
(2) ฝ่ำยธุรกำร   

(3) ฝ่ำยพัฒนำและบริกำรระบบสำรสนเทศ   
โดยมีรำยละเอียดงำนต่ำง ๆ  
ที่รับผิดชอบ  
ดังแผนภูมิที่ 1.1                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1.1  แสดงกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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อาคารสถานท่ี ปัจจัยเกื้อหนุน และสภาพแวดล้อม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ต ำบลไทยบุรี อ ำเภอ             

ท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนตั้งอยู่อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 7567 3400,              
0 7567 3421-4 โทรสำร 0-7567-3420 อำคำรคอมพิวเตอร์ เป็นอำคำรเอกเทศ จ ำนวน 2 ชั้น แบ่ง              
เนื้อท่ีใช้สอย ออกเป็น  
   

 ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ฝ่ำยธุรกำร                   
ฝ่ำยบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร  
มีห้องฝึกอบรมทำงคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน 2 ห้องและห้องคลังวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ห้อง 
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ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ฝ่ำยพัฒนำและบริกำรระบบสำรสนเทศ  มีห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Main 
Computer Room) 
จ ำนวน 1 ห้อง  
ห้องประชุม 3  ห้อง 
และห้องคลังวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 2 ห้อง 
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รวมถึงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 ห้อง  ณ อำคำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 8
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จ านวนบุคลากร 
ปีงบประมำณ 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 39 คน จ ำแนกเป็นคุณวุฒิระดับปริญญำ

เอก 1 คน (ร้อยละ 3) ระดับปริญญำโท 4 คน (ร้อยละ 10) ระดับปริญญำตรี 20 คน (ร้อยละ 51) และระดับต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 14 คน (ร้อยละ 36)  โดยในจ ำนวนดังกล่ำวนี้ เมื่อจ ำแนกตำมต ำแหน่ง ประกอบด้วย 

1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย ์    1  คน  
2) วิศวกร      1  คน 
3) เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร ์

        14  คน 
4) เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  2  คน 
5) นำยช่ำงเทคนิค   17  คน 
6) พนักงำนธุรกำร    4  คน 
 

รายชื่อพนักงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 อำจำรย์ ดร.อรรถโส ข ำวิจิตร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 ชัยรัตน์  กำญจนอำร ี ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  
ฝ่ำยบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร 

3 ประไพศรี  เหลำ่ทองมีสกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำน 
4 เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  

ฝ่ำยพัฒนำและบริกำรระบบสำรสนเทศ 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

5 ไพศำล  พุมดวง    หัวหน้ำฝ่ำย 
6 จักรินทร์ ล้วนศริิ  รองหัวหน้ำฝ่ำย 
7 สำธิต  ขวัญชุม  วิศวกร 
8 สุริยะ  เมืองสุวรรณ นำยช่ำงเทคนิค 
9 ทินกร  ปิยะพันธ์ นำยช่ำงเทคนิค 
10 อวยชัย  บุญญวงศ์ นำยช่ำงเทคนิค 
11 วิเชียร  จูติมสูิก นำยช่ำงเทคนิค 
12 สุเทพ  น้อยลัทธี นำยช่ำงเทคนิค 
13 ธีระศักดิ์  ด่ำนสกุล นำยช่ำงเทคนิค 
14 นันทชัย  ไชยเสน นำยช่ำงเทคนิค 
15 ธำรีย์  พรหมประสิทธ์ิ นำยช่ำงเทคนิค 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
16 สรรเสริญ เอียดกลับ นำยช่ำงเทคนิค 
17 กรีฑำ  พลขันธ์ นำยช่ำงเทคนิค 
18 ปิยมำศ  จิตตระ นำยช่ำงเทคนิค 
19 อุดมพร  นวลปำน นำยช่ำงเทคนิค 
20 สรพงศ์  ทินกร นำยช่ำงเทคนิค 
21 อภิชำติ  รักชอบ นำยช่ำงเทคนิค 
22 ธนิต  พุมดวง นำยช่ำงเทคนิค 
23 ปัทมำ  สจุำรีย์   นำยช่ำงเทคนิค 

ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ 
24 พงศ์ธน  ฤดีอัครเสร ี หัวหน้ำฝ่ำย 
25 นวพร  ไชยเสน รองหัวหน้ำฝ่ำย 
26 สุภำพร  ทองจันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร ์
27 ศรัณย์  เพียงจันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 
28 คุณชิต สุขพัฒนศรีกลุ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 
29 วิชชุกร ด่ำนเดชำ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 
30 เอกสิทธ ิผจงจิตยำงกูร เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร ์
31 ดนัยณัฐ  ซังเรือง เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 
32 วชิรศักดิ์  โภคำกรณ ์ เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 
33 จุฬำพร พันธ์ก ำเหนิด เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะหร์ะบบงำนคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายธุรการ 
34 อรชำ  เลขำพันธ ์ หัวหน้ำฝ่ำย 
35 สุวภำ  วรรณเพชร รองหัวหน้ำฝ่ำย 
36 ณิรดำ  เพ็ชรคงทอง พนักงำนธุรกำร 
37 จริยำ สุขช่ืน พนักงำนธุรกำร 
38 อมรรัตน์  สวัสด ี พนักงำนธุรกำร 
39 เจนจิรำ  พุมดวง พนักงำนธุรกำร 
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จ านวนงบประมาณ 
ปีงบประมำณ 2556  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งสิ้น      

31,624,850 บำท โดยจ ำแนกเป็นงบประมำณที่เก่ียวข้องกับ 
- งำนบริกำรสำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 28,867,650 บำท        
- งำนก่อสร้ำงปรับปรุงและซ่อมบ ำรุงอำคำรและระบบสำธำรณูปโภค จ ำนวน 1,400,000 บำท  
- งำนพัฒนำองค์กรระดับหน่วยงำน จ ำนวน 197,200 บำท 
- งำนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 1,160,000 บำท 
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ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) 
ระบบเครือข่ำยไร้สำยของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (WU wifi) เป็นกำรออกแบบและจัดหำพร้อม

ติดตั้งระบบเครือข่ำยไร้สำย (Wireless Network System) ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนของนักศึกษำ 
บุคลำกร และบุคคลอ่ืน ๆ ในเขตกำรศึกษำ หอพักนักศึกษำ อำคำรวิชำกำร หอพักบุคลำกร และในจุดที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ ์Mobile Devices โดยในปัจจบุันได้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
แบบไร้สำย จ ำนวน 570 ตัว พ้ืนที่กำรให้บริกำร จ ำนวน 55 อำคำร ซึ่งกำรใช้งำน ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้งำน
ได้โดยใช้ WU Passport 
 
รูปแบบการท างานในปัจจุบันของระบบเครือข่าย WU wifi จะแบ่งออก 2 ระบบ คือ 

1. ระบบ Aruba Network 
ระบบ Aruba Network เป็นระบบที่มีอุปกรณ์ Aruba Controller ท ำหน้ำที่เป็นอุปกรณ์บริหำร

จัดกำรกลำง โดยจะควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย (Wireless Access 
Point) ควบคุมกำรจ่ำย DHCP ก ำหนดกฎและระเบียบกำรใช้งำนต่ำง ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนระบบจะต้องท ำกำร 
Login ก่อนกำรใช้โดยผ่ำนทำงหน้ำจอ Login ของมหำวิทยำลัย  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
รูปที่ 1 หน้าจอส าหรับการ Login ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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กำรใช้งำนในปัจจุบันได้มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ Aruba Controller จ ำนวน 4 Controller เพ่ือ
รองรับกำรใช้งำนของผู้ใช้ทั้งหมดในมหำวิทยำลัย โดยมีรูปแบบโครงสร้ำงกำรใช้งำนดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างการท างานของ Aruba Controller 

 
พื้นที่ให้บริการ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ อำคำรวิจัย อำคำร

บริหำร อำคำรลักษณำนิเวศ 1-18 (หอพักนักศึกษำทั้งหมด) อำคำรวลัยนิวำส 1-4 อำคำรเรียนรวมทุก
อำคำร อำคำรกิจกรรม อำคำรศูนย์อำหำรกลำงคืน อำคำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำฯ และกลุ่มอำคำร
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรมA-H (อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรมทั้งหมด) 
โดยกำรติดตั้งครั้งล่ำสุด ได้ด ำเนินกำรติดตั้งให้รองรับกำรเรียนกำรสอบแบบ Active Learning ที่อำคำร
เรียนรวม 1 ซึ่งรูปแบบกำรติดตั้งแสดงในรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่ 3 รูปแบบการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 

 

 
รูปที่ 4 รูปแบบการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
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2. ระบบอ่ืน ๆ  

ระบบอ่ืน ๆ เป็นระบบที่ท ำกำรติดตั้งกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำยเป็นกำรชั่วครำวเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ใช้ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
งำนระบบเครือข่ำยทั้งนี้ผู้ใช้งำนระบบจะต้อง
ท ำกำร Login ก่อนกำรใช้งำน โดยผ่ำนทำง
หน้ำจอ Login ของ Proxy Server ของ
มหำวิทยำลัย 

 
 

รูปที่ 5 หน้าจอ Login ของ 
Proxy Server ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
รูปแบบกำรใช้งำนส่วนใหญ่จะเป็นกำรรับ DHCP และกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณจำก

ในอำคำรเป็นหลัก โดยมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังรูป 
 

             1              

 
รูปที่ 6 โครงสร้างการท างานของ ระบบอ่ืน ๆ  

พื้นที่ให้บริการ อำคำรวิชำกำร 1-9 (ส่วนหน้ำ) และอำคำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ทั้งหมด 
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เพ่ือให้กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
แสวงหำแนวทำงเพ่ิมควำมสะดวกกับผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน ซึ่งปีงบประมำณ 2556 ได้จัดหำเครื่องมือ
ช่วยงำนระบบเครือข่ำย  
ภาระงานที่ได้ปฏิบัติโดยภาพรวม  
 

1. ระบบอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย โดยผ่ำน Uninet ควำมเร็วกำรเชื่อมต่อ 1 Gbps 
2. ระบบอินเทอร์เน็ตในบริเวณหอพักนักศึกษำใช้บริกำรของ TOT ควำมเร็วกำรเชื่อมต่อ 500/300 Mbps 
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ภาระงานที่ได้ปฏิบัติโดยภาพรวม  
 

3. ติดตั้งระบบ WU  WiFi ในอำคำรเรียนรวม 1  เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  
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ภาระงานที่ได้ปฏิบัติโดยภาพรวม  

 
4. เปลี่ยนระบบ Firewall ใหม่ เป็น ยี่ห้อ Juniper รุ่น 
SRX3400 ของระบบหลัก ณ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
 

5. เพ่ิมชุดควบคุมกำรประชุมทำงไกลแบบพร้อมกัน
หลำยจุดในห้อง Main Computer อำคำรศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 

6. ปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย ในส่วนกลุ่มอำคำร
วิชำกำร 1-9 ให้สำมำรถใช้งำนได้ท้ังอำคำร 

 
 
 

7. ปรับปรุงห้องเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และสื่อสำร 
ให้ท างานได้ 24 ชม. X 7 วัน 
 

 

8. ขยำยระบบโทรศัพท์ไปยังอำคำรปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีและพัฒนำนวัตกรรม  
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 เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้มี
ควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลเครือข่ำย ในกำรร่วมผลิตแพทย์ในเขตภำคใต้ตอนบน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
และประสำนงำนระหว่ำงส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ศูนย์แพทย์ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต 
และศูนย์แพทย์ศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลตรัง และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยในหลักสูตรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เพ่ิมขนำดวงจรเช่ำควำมเร็วสูงจำก 4 MB เป็น 10 MB เพ่ือเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระหว่ำง มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช , หน่วยประสำนงำน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ, ศูนย์วิทยบริกำรมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.สุรำษฏร์ธำนี , ศูนย์แพทย์
ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต และศูนย์แพทย์ศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลตรัง  ให้
สำมำรถใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  ระบบอินเทอร์เน็ต  ระบบโทรศัพท์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ ด้ำน
กำรผลิตบัณฑิต วิจัย บริกำรทำงวิชำกำร กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

ผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับสูงให้มีมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมภำคใต้และของประเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ/
โปรแกรม ให้สำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้แก่  

1) โปรแกรม SRE (Sport Recreation and Exercise for Health)  
2) ระบบทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  
3) ระบบงำนไปรษณีย์  
4) เว็บไซต์ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 40  
5) ระบบรำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยรอบคัดเลือกเขตภำคใต้ (ประดู่เกมส์ครั้งที่ 40) 
6) ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำ  
7) ระบบบริหำรหลักสูตร (TQF)  
8) ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนสำยวิชำกำร 
 

1. โปรแกรม SRE (Sport Recreation and Exercise for Health)  

Version นี้เป็นรุ่นปรับปรุงให้ท ำกิจกรรมเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงตัวโปรแกรมเก็บข้อมูลกำรออกก ำลังกำย
ของนักศึกษำรำยวิชำ SRE-100 (Sport Recreation and Exercise for Health ) ของส ำนักวิชำ          
ศิลปศำสตร์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษำได้ออกก ำลังกำยให้สุขภำพแข็งแรง กำรออกก ำลังกำยแต่ละชนิด
กีฬำจะได้รับคะแนนที่แตกต่ำงกัน เมื่อนักศึกษำจะออกก ำลังกำยจะต้องใช้บัตรนักศึกษำสแกนข้อมูล
รหัสนักศึกษำ (Check-in) และเลือกชนิดกีฬำที่เจ้ำหน้ำที่ศูนย์กีฬำ เมื่อออกก ำลังกำยเสร็จเรียบร้อย
จะต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กีฬำเพ่ือ Check-out และบันทึกคะแนนที่ได้รับ เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำระบบ
จะประมวลผลสรุปข้อมูลคะแนนและให้อำจำรย์ประจ ำวิชำค ำนวณเกรดและส่งต่อให้ระบบบริกำร
กำรศึกษำเพ่ือบันทึกเกรดที่นักศึกษำได้รับในล ำดับถัดไป ในรอบนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีกำรปรับปรุงให้
มีกำรเพ่ิมกำรท ำกิจกรรมจำกกำรเก็บคะแนนได้เพียงวันละ 1 กิจกรรมเป็นวันละ 2 กิจกรรม  และ
ปรับปรุงขั้นตอนกำรออกรำยงำนจำกท่ีใช้เวลำนำนเป็นใช้เวลำไม่เกิน 10 วินำที 
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รูปแสดง หน้ำจอ Login 

 

 
กรำฟสรุปกำรท ำกิจกรรม 
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รูปแสดง หน้ำจอแสดงรำยงำนโดยเลือกเง่ือนไขตำมที่ระบุ 

 
รูปแสดง หน้ำจอกำรเพ่ิมกิจกรรม 
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2. ระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

เป็ น ร ะ บ บ ที่ ใ ช้ ส ำ ห รั บ ท ด ส อ บ
สมรรถภำพทำงกำย โดยเทียบจำกเกณฑ์
มำตรฐำนของร่ำงกำย เช่น ควำมแข็งแรง
และควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อ เป็นต้น 
โดยในเฟสแรกได้พัฒนำใช้กับนักศึกษำ 
ส่วนในเฟสต่อไปจะพัฒนำใช้กับบุคลำกร                  

 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง หน้ำจอข้อมูลกำรเพิ่มกิจกรรม  
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รูปแสดง หน้ำจอกำรเพ่ิมข้อมูลพื้นฐำน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง หน้ำจอรำยชื่อผู้ร่วมกิจกรรม 
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3. ระบบงานไปรษณีย์ 

เป็นระบบที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้นักศึกษำในกำรตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์อย่ำงรวดเร็ว 
ระบบเดิมนักศึกษำจะต้องมำตรวจสอบข้อมูลจำกบอร์ดอำคำรไทยบุรีเพ่ือหำดูรำยชื่อของตนเอง ส่งผล
ให้เสียเวลำในกำรเดินทำงมำตรวจสอบข้อมูลบ่อย ๆ หำกมีกำรตรวจสอบล่ำช้ำ อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยของพัสดุภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่

นักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถใช้เวลำ
เพ่ือกำรเรียนได้อย่ำงเต็มที่ และได้รับพัสดุ
ไปรษณีย์ได้ทันที โดยเจ้ำหน้ำที่ส่วนสำร
บรรณและอ ำนวยกำรจะเป็นผู้ลงทะเบียน
พัสดุในฐำนข้อมูลด้วยระบบบำร์โค้ด 

 
 

 
รูปแสดง หน้ำจอค้นหำข้อมูลตำมรหัสนักศึกษำ 

 
 

รูปแสดง หน้ำจอตรวจสอบข้อมูลพัสดุ 
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รูปแสดง หน้ำจอเพ่ิมข้อมูลพัสดุไปรษณีย์ 
 
 

รูปแสดง หน้ำจอค้นหำข้อมูล 
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4. เว็บไซต์ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 40 

 เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์เพ่ือสื่อถึงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ จำกเจ้ำภำพไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้ข้อมูลกำรแข่งขัน กำรสรุปเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง และอ่ืน ๆ โดยทั่วถึงกันโดยมี
ฟังก์ชันต่ำง ๆ ดังนี้ 

• จดักำรแบนเนอร์-รูปภำพ 

• จัดกำร Gallery 

• ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ในแต่ละระดับ 

• จัดกำรข้อมูลผู้เข้ำใช้งำนระบบ 

• จัดกำรเมนู-หมวดข่ำวต่ำง ๆ  

• จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละหมวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
รูปแสดง หน้ำหลัก
เว็บไซต์ 
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5. ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือกเขตภาคใต้  

(ประดู่เกมส์ครั้งท่ี 40) 
เป็นระบบที่ใช้ในกำรรำยงำนผลกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบ

คัดเลือกเขตภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 22-26 ตุลำคม 2555 ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ระบบสำมำรถ
บันทึกตำรำงกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขัน ของแต่ละชนิดกีฬำ และแสดงผลกำรแข่งขันตำมชนิดกีฬำ            
ผลกำรแข่งขันรำยวัน และสรุปผลทีมที่เข้ำรอบมหกรรม กลุ่มผู้ใช้มี 2 กลุ่ม คือ  

1) ผู้บันทึกตำรำงกำรแข่งขัน ผลกำรแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬำ  
2) ผู้ใช้งำนทั่วไป ดูผลกำรแข่งขัน 

หมำยเหตุ ระบบนี้แก้ไขเพ่ิมเติมจำกระบบที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกระบบจัดกำรแข่งขันและรำยงำนผล
กำรแข่งขันออนไลน์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

รูปแสดง ตารางการแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง รายงานผลการแข่งขันตามชนิดกีฬา 
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6. ระบบข้ึนทะเบียนบัณฑิตและสอบถามภาวะการมีงานท า 

เป็นเว็บไซต์ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่
ต้องกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรให้ศิษย์เก่ำที่สนใจได้รับทรำบข่ำวสำรจำกทำงมหำวิทยำลัย และ
รวมถึงกำรเก็บข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตท่ีจบในแต่ละปีด้วย โดยมีฟังก์ชันงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 จัดกำรแบนเนอร์-รูปภำพ 

 จัดกำร Gallery 

 ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ในแต่ละระดับ 

 จัดกำรข้อมูลผู้เข้ำใช้งำนระบบ 

 จัดกำรเมนู-หมวดข่ำวต่ำง ๆ  

 จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละหมวด 

 ระบบค้นหำศิษย์เก่ำหรือท ำเนียบศิษย์เก่ำ 

 ระบบข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

 ระบบแบบส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

 รำยงำนสถิติกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 

 

รูปแสดง แบบสอบถามภาวการณ์มีงานท า 
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7. ระบบบริหารหลักสูตร (TQF) 

เป็นระบบที่ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2552 (TQF) ให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ สะดวกรวดเร็ว และเพ่ือเป็นข้อมูล
กลำงส ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยระบบจะเชื่อมข้อมูลจำกระบบของ
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ เช่น โครงสร้ำงหลักสูตร รำยละเอียดวิชำ อำจำรย์ผู้สอน กลุ่มผู้เรียน ผลกำรเรียน 
เป็นต้น เพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรจัดกำรข้อมูลหลักสูตรในทุกหมวดตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ  ซึ่งช่วยลดเวลำในกำรรวบรวมข้อมูลในแต่ละหมวดให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หลักสูตร 

ฟังก์ชันกำรท ำงำน แบ่งออกเป็นส่วนต่ำง ๆ ได้แก่ มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7 และส่วนของผู้ดูแลระบบสำมำรถก ำหนดค่ำเริ่มต้นต่ำง  ๆ รวมถึงตรวจสอบสถำนะกำร
ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในแต่ละส ำนักวิชำ โดยผู้ใช้งำนมีดังนี้ 

1) อำจำรย์ผู้ประสำนงำนหลักสูตร   
2) อำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำ  
3) เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ(ส่วนส่งเสริมวิชำกำร) 
4) ผู้ใช้ทั่วไป 
5) คณบดีส ำนักวิชำ 
6) เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนส ำนักวิชำ 

 
รูปแสดง หน้ำหลัก 
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รูปแสดง มคอ.3 

 
รูปแสดง มคอ.3 

 
ระบบบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (มคอ.6)   
เป็นโมดูลส ำหรับกรอกข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม

ส ำหรับอำจำรย์ผู้ประสำนงำนรำยวิชำฝึกประสบกำรวิชำชีพ (ฝึกงำน) ประกอบด้วยข้อมูล 6 หมวด 
ได้แก่ 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
หมวดที่ 2 กำรด ำเนินกำรที่ต่ำงจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
หมวดที่ 3 ผลกำรด ำเนินกำร 
หมวดที่ 4 ปัญหำและผลกระทบด้ำนกำรบริหำร  
หมวดที่ 5 กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม  
หมวดที่ 6 แผนกำรปรับปรุง 

รูปแสดง มคอ.6 หมวดที่ 2 

 
รูปแสดง มคอ.6 หมวดที่ 2 
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รูปแสดง มคอ.6 หมวดที่ 4 
 
 

 
รูปแสดง มคอ.6 หมวดที่ 4 
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8. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ 

เป็นระบบส ำหรับบันทึกภำระงำนด้ำนต่ำง ๆ ของพนักงำนสำยวิชำกำร ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ทะเบียนงำนวิจัยและกำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร โดยในเฟสนี้ได้มีกำรพัฒนำเพ่ิมในส่ วนของกำร
แสดงรำยงำนกำรบันทึกภำระงำนในรูปแบบ Pdf  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้สำมำรถดูรำยงำนและ
พิมพ์รำยงำนให้สวยงำมและประหยัดกระดำษ โดยผู้ใช้งำนได้แก่ พนักงำนสำยวิชำกำรและเลขำนุกำร
ประเมิน 

 
 

รูปแสดง แสดงข้อมูลกำรบันทึกภำระงำนเป็น Pdf 
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รูปแสดง ข้อมูลงำนวิจัยและกำรพัฒนำงำนทำงวิชำกำรเป็น Pdf 

รูปแสดง ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลงำนวิจัยและกำรพัฒนำงำนทำงวิชำกำร 
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พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบ/โปรแกรม ให้สำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ได้แก่ ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์งำน
บริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เป็นระบบที่พัฒนำต่อยอดจำกระบบทะเบียนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยน ำข้อมูล
ของหน่วยงำนหรือองค์กรผู้รับบริกำรวิชำกำรที่แต่ละหน่วยบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเข้ำไป
ให้บริกำรวิชำกำรมำแสดงผลในรูปแบบของแผนที่เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้รับบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยกระจำยอยู่ในพื้นท่ีใดบ้ำง โดยผู้ใช้ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ 

ระบบสำมำรถค้นหำข้อมูลได้จำก หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร หน่วยบริกำรวิชำกำร 
ลักษณะของกำรจัดกิจกรรม ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม และประเภทผู้รับบริกำร โดยผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรค้นหำจะแสดงจ ำนวนหน่วยงำนผู้รับบริกำร และหมุดแผนที่ตำมพิกัดที่ตั้งของหน่วยงำนผู้รับบริกำร
ซึงมีสัญลักษณ์แตกต่ำงกันไปตำมประเภทผู้รับบริกำรวิชำกำร โดยในแต่ละหมุดสำมำรถคลิกเข้ำไปดูชื่อ
หน่วยงำน ที่อยู่ จ ำนวนโครงกำร และรำยละเอียดโครงกำรได้ 

รูปแสดง ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ งำนบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
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รูปแสดง ผลกำรค้นหำข้อมูล 

รูปแสดง รำยละเอียดของแต่ละหน่วยงำนผู้รับบริกำรวิชำกำร 
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พันธกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจำรีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ

ศิลปะประยุกต์ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม  โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้มีกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบงำนทะเบียนศิลปะและวัฒนธรรม ให้สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ค ำปรึกษำในกำรใช้งำนระบบ Web Tool แก่ หน่วยงำนอำศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ 

 
พันธกิจด้านสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
วิจัย บริกำรทำงวิชำกำร กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนนี้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบ/โปรแกรม ให้สำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้แก่  

1) ระบบ Web portal มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
2) เว็บไซต์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
3) อินทรำเน็ตมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
4) เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์   
5) โปรแกรมเพ่ือให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยกำรสรรหำอธิกำรบดีและกำรสรร 
   หำนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
6) ระบบสำรสนเทศผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรงำนทั่วไป (ส่วน 
    เลขำนุกำรประเมิน)  
7) คู่มือปฏิบัติงำนส่วนพัสดุ  
8) คลังควำมรู้ระบบ MIS  
9) ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน และบัญชี (MIS)  
10) โปรแกรมสร้ำงไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลน ำเข้ำส ำหรับน ำไปใช้งำนกับโปรแกรมกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
     ของกรมสรรพำกร  
11) ระบบงำนสถำนพยำบำล (Version : ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมในส่วนห้องตรวจ) 
12) ระบบคลินิกกำยภำพบ ำบัด  
13) ระบบตรวจสอบสิทธิ์พนักงำน    
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1. ระบบ Web portal มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ ข้อมูลข่ำวสำรจำกระบบ ข่ำวใน
องค์กร และจำกเว็บไซต์ภำยนอกต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และผู้ใช้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
ตำมควำมต้องกำร เป็นระบบที่พัฒนำเพ่ือรองรับกำรใช้งำนส ำหรับบุคลำกร โดยต้องผ่ำนกำรล็อกอิน
ด้วย WU-email  

 
รูปแสดง หน้ำจอล็อกอิน 

 

 
รูปแสดง หน้ำจอกำรตั้งค่ำ 
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รูปแสดง หน้ำจอข่ำวสำรจำกระบบ 
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รูปแสดง หน้ำจอข่ำวในองค์กร 

 
รูปแสดง หน้ำจอข่ำวสำรจำกเว็บไซต์ 
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2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เพ่ือให้กำรสื่อสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงำนภำยนอกเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรปรับปรุงเนื้อหำให้ทันสมัยและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
ข้อมูล ในเฟสนี้ได้มีกำรปรับแก้ 2 ส่วนหลักได้แก่ 

1. ปรับแก้ในส่วนของเมนูวิจัยและบริกำรวิชำกำรให้แสดงข้อมูลข่ำวของนักวิจัย มวล. 
2. ปรับแก้กำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรในหน้ำแรกให้เป็น 6 บล็อก และแบ่งแยกข่ำวกำรแสดงเป็น 

3 หมวด ได้แก่ ข่ำวเด่น ข่ำวทั่วไป วลัยลักษณ์สู่สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดง 
หน้าหลัก 
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รูปแสดง หน้ำวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

3. อินทราเน็ตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เป็นเว็บไซต์เพ่ือสื่อสำรและน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรภำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
Function งำน 

 จัดกำรแบนเนอร์-รูปภำพ 

 จัดกำร Gallery 

 ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ในแต่ละระดับ 

 จัดกำรข้อมูลผู้เข้ำใช้งำนระบบ 

 จัดกำรเมนู-หมวดข่ำวต่ำง ๆ   

 จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละหมวด 

 ระบบส่งข่ำว 
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รูปแสดง หน้ำหลัก intranet.wu.ac.th 

 
รูปแสดง 

เมนูจัดกำรเว็บไซต์ส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
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รูปแสดง หน้ำจอระบบส่งข่ำว 
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4. เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

เป็นกำรพัฒนำใหม่ โดยปรับเปลี่ยนกำรแสดงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย และมี
ระบบจัดกำรข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีฟังก์ชันงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 จัดกำรแบนเนอร์-รูปภำพ 

 ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงของผู้ใช้ในแต่ละระดับ 

 จัดกำรข้อมูลผู้เข้ำใช้งำนระบบ 

 จัดกำรเมนู-หมวดข่ำวต่ำง ๆ  

 จัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละหมวด 

 ระบบ Poll 

กลุ่มผู้ใช้งำน 
1. ผู้ดูแลระบบ 

2. ผู้รับผิดชอบข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 

รูปแสดง หน้ำหลัก

เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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รูปแสดง หน้ำจัดกำรข้อมูลระบบ 
 

รูปแสดง หน้ำจัดกำรข่ำวประชำสัมพันธ์ 
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5. โปรแกรมเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี และ

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นโปรแกรมเพ่ือเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยกำร
สรรหำอธิกำรบดี และกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย โดยเมื่อพนักงำนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบ
แล้วจะต้องผ่ำนกำรกรองจำกผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยก่อน ควำมคิดเห็นนั้นจึงจะ
แสดงผลให้ผู้อ่ืนอ่ำนได้ โดยผู้ใช้งำนได้แก่ ผู้ดูแลระบบส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และผู้ใช้งำนทั่วไป 

 
รูปแสดง หน้ำหลักโปรแกรมเพ่ือให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ร่ำงข้อบังคับว่ำด้วยกำรสรรหำอธิกำรบดี และกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 

 
รูปแสดง หน้ำจอส ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็น 
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6. ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 

(ส่วนเลขานุการประเมิน) 

 เป็นระบบสำรสนเทศส ำหรับเก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยปฏิบัติกำร
ปีงบประมำณละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละรอบประเมิน พนักงำนสำยปฏิบัติกำรต้องท ำกำรกรอกข้อตกลง
ภำระงำน และกรอกผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกสิ้นสุดรอบประเมินแต่ละรอบ หลังจำกนั้นก็จะมีขั้นตอน
ในกำรประเมินจำกเพ่ือนผู้ร่วมงำน และผู้บังคับบัญชำ โดยในเฟสนี้ได้ปรับปรุงให้สำมำรถพิมพ์รำยงำน
และให้พนักงำนเซ็นชื่อรับทรำบผลกำรประเมินได้ทันทีและช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนให้รวดเร็วขี้นกว่ำ
เดิม 
 

 
รูปแสดง ตัวอย่ำงรำยงำน 
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7. คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัสดุ 

กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นแบบรวมบริกำรประสำรภำรกิจ ส่วนพัสดุ จึงเป็นหน่วย 
งำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง วัสดุและครุภัณฑ์ให้แก่ทุกหน่วยงำน ดังนั้นจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีคู่มือส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้กลุ่มหน่วยงำนพัสดุ และงำนจัดหำของทุก
หน่วยงำน สำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูล และปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบของพัสดุ โดยแบ่งรำยละ 
เอียด ดังนี้  
1)งำนธุรกำร 2)งำนวำงแผนและควบคุมมำตรฐำน 3)งำนจัดหำ 4)งำนคลังพัสดุ และ 5)แบบเอกสำรงำน
พัสดุ 

 
รูปแสดง ตัวอย่ำงแบบเอกสำรงำนพัสดุ 
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รูปแสดง ตัวอย่ำงงำนวำงแผนและควบคุมมำตรฐำน 

 
รูปแสดง ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   
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8. คลังความรู้ระบบ MIS 

เป็นระบบคลังควำมรู้ที่เก็บรวบรวมวิธีแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของระบบ MIS   โดยสำมำรถใส่ค ำ วลี 
หรือประโยคที่ต้องกำรค้นหำ แล้วกดปุ่มค้นหำ   ระบบจะแสดงผลลัพธ์จำกกำรค้นหำ   เมื่อใช้เมำส์คลิ้ก
เลือกรำยกำรปัญหำที่แสดงออกมำ   ระบบจะเปิดหน้ำวิธีกำรแก้ปัญหำนั้น นอกจำกนี้บำงรำยกำรจะมี
กำรแนบไฟล์สคริปต์ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรรันเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ 
 

รูปแสดง หน้ำหลักคลังควำมรู้ 
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รูปแสดง ตัวอย่ำงรำยละเอียดปัญหำและวิธีแก้ 

 
รูปแสดง ตัวอย่ำงกำรรันโปรแกรมท่ีแนบไฟล์วิธีกำรแก้ปัญหำ  
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9. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี (MIS)  

ในเฟสนี้ได้มีกำรปรับปรุงฟอร์มใบเสร็จรับเงินของงำนรับช ำระเงิน (iGF-MIS) ในส่วนของฟอร์ม
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรสืบค้นใบรับเงิน โดยเปลี่ยนจำกคอลัมน์ “กองทุน” เป็น “จ ำนวนเงิน” เพ่ือให้
ผู้ใช้งำนทรำบยอดเงินที่ต้องช ำระท ำให้สำมำรถเลือกรำยกำรไปท ำงำนต่อได้ง่ำยขึ้น งำนนี้เป็นกำรกรอก
ข้อมูลกำรรับเงินจำกลูกค้ำ   ใช้งำนในส่วนกำรเงินและบัญชี 

 
รูปแสดง ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 

    
กำรสร้ำงไฟล์ Excel Loader เพ่ือน ำเข้ำข้อมูลชนิดสินทรัพย์   ใช้ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลกำร

ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ในส่วนพัสดุ เนื่องจำกกำรท ำรำยกำรสั่งซื้อ (PO) บำงรำยกำรมีสินทรัพย์ที่มี
รำยละเอียดซ้ ำกันมำก ๆ กำรกรอกข้อมูลผ่ำนฟอร์มโดยตรงอำจมีควำมผิดพลำดได้ง่ำย สำมำรถท ำได้
โดยให้ผู้ใช้งำนกรอกข้อมูลลงไปตำมคอลัมน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น เลขที่ใบเบิกพัสดุ เลขที่สัญญำ เป็นต้น 
จำกนั้นใช้เมำส์ลำกคลุมแถวที่ต้องกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ MIS แล้วกดปุ่ม Start Load    โปรแกรมจะ
น ำข้อมูลที่เลือกไว้ไปใส่ในฟอร์มชนิดสินทรัพย์ที่เปิดหน้ำจอรอรับอยู่ 
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รูปแสดง ตัวอย่ำงหน้ำจอส ำหรับวิธีตกลงรำคำ    

 

 
รูปแสดง ตัวอย่ำงหน้ำจอส ำหรับวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
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รูปแสดง ตัวอย่ำงฟอร์มชนิดสินทรัพย์ส ำหรับรับข้อมูลจำก Excel-load-cat 
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นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับปรุงรำยงำนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ดังนี้ 
ชื่อไฟล์ ชื่อรายงาน ส่วนที่พัฒนา/

ปรับแก้ 
โมดูล 

IGARR065.rdf รำยงำนกำรรับเงินตำมชื่อผู้
ช ำระเงิน 

เปลี่ยนพำรำมิเตอร์
ชื่อผู้ช ำระเงินให้
เป็นช่วง 

งำนกำรเงินรับ 

WU_ASSETEXP2.rdf WU_รำยงำนสินทรัพย์ที่
หมดอำยุกำรใช้งำน-ตำมบัญชี
สินทรัพย์ 

รำยงำนสร้ำงใหม่ งำนสินทรัพย์ถำวร 

WU_XXGLRGNL.rdf WU_Ledger-บัญชีแยก
ประเภททั่วไป 

เพ่ิมพำรำมิเตอร์
เซกเมนต์ให้ครบทั้ง 
7 เซกเมนต์ 

งำนบัญชี, งำน
จัดซื้อ/จัดจ้ำง, สตง. 

XXAPTRBA.rdf Invoice-รำยงำนเจ้ำหนี้
คงเหลือ 

เพ่ิมพำรำมิเตอร์ชื่อ
ซัพพลำยเออร์ 

งำนตั้งหนี้, งำน
ตรวจสอบกำรตั้งหนี้ 

XXGLRGN2.rdf Ledger-บัญชีแยกประเภท
ทั่วไป-2 

เพ่ิมพำรำมิเตอร์
งวดเริ่มต้นและงวด
สิ้นสุด 

งำนบัญชี, สตง. 

XXGLRGN3.rdf Ledger-บัญชีแยกประเภท
ทั่วไป-แบบสรุป 

เพ่ิมพำรำมิเตอร์
งวดเริ่มต้นและงวด
สิ้นสุด 

งำนบัญชี, สตง. 

XXPOPORCB.rdf ใบตรวจรับพัสดุ (กรอกข้อมูล
ในช่องควำมเห็น) 

ขยำยช่องจ ำนวน
เงินรวม 

พนักงำนจัดซื้อ/จัด
จ้ำง 

XXPOPRRC.rdf Receive-รำยงำนตรวจกำร
จ้ำง ตรวจรับงำน 

เพ่ิมพำรำมิเตอร์
เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้ำง 

พนักงำนจัดซื้อ/จัด
จ้ำง 

XXPOTRBT.rdf PO-โปรแกรมโอนงบประมำณ
เหลือจ่ำย 

ก ำหนดเงื่อนไขให้
น ำข้อมูลตั้งแต่ปี 
2009 จนถึง
ปัจจุบันมำค ำนวณ 

พนักงำนจัดซื้อ/จัด
จ้ำง 

รำยงำนทำงกำรเงิน รำยงำนเงินรับทั้งหมด รำยงำนสร้ำงใหม่ งำนบัญชี  งำน
งบประมำณ 
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10. โปรแกรมสร้างไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าส าหรับน าไปใช้งานกับโปรแกรมการหักภาษี ณ ที่

จ่ายของกรมสรรพากร   

โปรแกรมสร้ำงไฟล์เพ่ือเป็นข้อมูลน ำเข้ำส ำหรับน ำไปใช้งำนกับโปรแกรมกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของ
กรมสรรพำกร   เป็นโปรแกรมที่น ำไฟล์ CSV ซึ่งได้มำจำกกำรรันค ำสั่ง SQL เพ่ือหำรำยกำรซัพพลำย
เออร์พร้อมที่อยู่ซึ่งถูกหักภำษีในเดือนนั้น  ๆ มำแยกข้อมูลแล้วสร้ำงไฟล์ใหม่ให้มีรูปแบบตำมที่
กรมสรรพำกรก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้งำนกับโปรแกรม ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 

 
รูปแสดง ขั้นตอนกำรท ำงำนของ โปรแกรม ภ.ง.ด. 3   

 
รูปแสดง ขั้นตอนกำรท ำงำนของ โปรแกรม ภ.ง.ด. 53   
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นอกจำกกำรใช้งำนผ่ำนระบบ MIS แล้ว ในเฟสนี้ยังได้พัฒนำเว็บสืบค้นเซกเมนต์ผังบัญชี/หลักสูตร/
รำยวิชำ (MIS) ซึ่งใช้ส ำหรับสืบค้นเซกเมนต์ผังบัญชี หลักสูตร รำยวิชำ เพ่ือน ำไปใช้งำนกับระบบ MIS 
เช่น กำรท ำใบขอซื้อ เป็นต้น 

รูปแสดง หน้ำจอหลัก 

รูปแสดง ผลกำรสืบค้นตำมผังบัญชี 
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รูปแสดง ผลกำรสืบค้นตำมหลักสูตร 

 
11. ระบบงานสถานพยาบาล (Version : ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมในส่วนห้องตรวจ)  

 ในเฟสนี้เป็นกำรปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมในส่วนห้องตรวจ โดยแพทย์สำมำรถบันทึกกำรซัก
ประวัติผู้ป่วยเพ่ิมเติมและสำมำรถบันทึกข้อมูลกำรตรวจร่ำงกำยได้มำกขึ้น  มีกำรเพิ่มข้ันตอนกำรบันทึก
ข้อมูลทำงกำรพยำบำลผู้ป่วยก่อนเข้ำพบแพทย์  บันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์  บันทึกกำรออกหน่วย
กิจกรรมนอกสถำนที่ของสถำนพยำบำล โดยผู้ใช้งำนได้แก่ แพทย์และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล   

 
รูปแสดง หน้ำจอบันทึกข้อมูลส ำหรับห้องตรวจ 
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รูปแสดง หน้ำจอส ำหรับพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 

 
รูปแสดง หน้ำจอบันทึกกำรจ่ำยยำ 
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รูปแสดง หน้ำจอบันทึกข้อมูลกิจกรรม 
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12. ระบบคลินิกกายภาพบ าบัด  

 เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยของคลินิกกำยภำพมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  โดย
ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูลกำรวินิจฉัยและข้อมูลกำรรักษำของนักกำยภำพบ ำบัด ค ำนวณค่ำรักษำ
พร้อมออกใบเสร็จ นอกจำกนี้ยังสำมำรถบริหำรจัดกำรคลังยำให้มีประสิทธิภำพ กลุ่มผู้ใช้ได้แก่ อำจำรย์
กำยภำพบ ำบัดและเจ้ำหน้ำทีค่ลินิกกำยภำพ  

 
รูปแสดง หน้ำจอส ำหรับห้องตรวจ 

 
รูปแสดง หน้ำจอข้อมูลคลังยำและอุปกรณ์ 
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รูปแสดง หน้ำจอพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 
กรำฟแสดงจ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำยภำพบ ำบัด 
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13. ระบบตรวจสอบสิทธิ์พนักงาน   

เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพ่ือให้ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ใช้ประกอบในกำรตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงำน ใน
กำรเบิกค่ำสวัสดิกำรต่ำง ๆ จำกมหำวิทยำลัย โดยระบบจะแสดงข้อมูลของพนักงำน เช่น ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนที่สังกัด ประเภทของสัญญำจ้ำง รำยชื่อบุคคลในครอบครัว เป็นต้น ผู้ใช้งำนคือ ส่วนกำร
เจ้ำหน้ำที่ 

 
รูปแสดง หน้ำจอตรวจสอบสิทธิ์พนักงำน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนำระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยน ำข้อมูลหลักของมหำวิทยำลัย
มำน ำเสนอต่อผู้บริหำรในลักษณะ Dashboard เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน เมื่อปี
2554-2555 ได้พัฒนำรำยงำนในโมดูลงำนวิจัยและกำรพัฒนำงำนทำงวิชำกำร โมดูลงำนกำรเรียนกำร
สอน โมดูลงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ(MIS) ให้สำมำรถได้ดูรำยงำนดังกล่ำวแล้ว  

ส ำหรับปี 2556 เงินสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐบำลมีค่อนข้ำงจ ำกัด แต่ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้ส ำเร็จ จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะน ำสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและบัญชีมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ใน
เฟสแรกศูนย์คอมพิวเตอร์ได้น ำเสนอเรื่อง ค่ำใช้จ่ำยค่ำไฟฟ้ำและโทรศัพท์ งบประมำณตำมประเภท
รำยจ่ำย ได้แก่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดครุภัณฑ์ หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำง หมวดค่ำจ้ำง
ชั่วครำว หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดอ่ืน ๆ 
สถำนะกำรอนุมัติครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์รำยกำรต่ำง ๆ และต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี  

กรำฟแสดงรำยงำนค่ำไฟฟ้ำเชิงเปรียบเทียบ 
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รูปแสดง ค่ำโทรศัพท์จำกต้นปีงบประมำณท่ีเลือกถึงปัจจุบัน 

กรำฟแสดงงบประมำณตำมประเภทรำยจ่ำย 
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รูปแสดง กรำฟกำรอนุมัติครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์รำยกำรต่ำง ๆ  

 
รูปแสดง รำยงำนสถำนะกำรอนุมัติครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์รำยกำรต่ำง ๆ  
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รูปแสดง รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบสรุปจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

 

รูปแสดง รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณแบบสรุปจ ำแนกตำมกองทุน 
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 ในกำรคิดค ำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษำ ในเฟสแรกคิดจำกค่ำใช้จ่ำยทำงตรง โดยข้อมูลมำจำก

โมดูลงำนบัญชีแยกประเภท ที่ส ำนักวิชำต่ำง ๆ ได้บันทึกในกำรขอใช้เงินงบประมำณ ในปัจจุบันสำมำรถ

เรียกดูรำยงำน ต้นทุนทำงตรงตำมรำยวิชำ ต้นทุนทำงตรงตำมส ำนักวิชำ/รำยวิชำ ต้นทุนทำงตรงต้นทุน

ทำงตรงตำม และเฟสที่ 2 อยู่ระหว่ำงพัฒนำโดยคิดปันส่วนค่ำใช้จ่ำยครั้งที่ 1  

รูปแสดง รำยงำนต้นทุนทำงตรงตำมรำยวิชำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง   กรำฟแสดงต้นทุนทำงตรงตำมส ำนักวิชำ 
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 กรำฟแสดงต้นทุนต่อหัวนักศึกษำของแต่ละส ำนักวิชำ 

รูปแสดง รำยงำนข้อมูลรำยละเอียดข้อมูลกำรค ำนวณต้นทุนต่อหัวนักศึกษำของแต่ละส ำนักวิชำ 
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 ด้วยตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยทั้งพนักงำนสำยวิชำกำรและ
สำยปฏิบัติกำรต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
กำรปฏิบัติงำน ฝ่ำยเทคนิคคอมพิวเตอร์จึงได้
ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภำพและมีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือให้
เหมำะสมกับระบบปฏิบัติกำรรวมถึงโปรแกรม
ป ระยุ ก ต์ ต่ ำ ง  ๆ  ที่ ใช้ ง ำน ใน ปั จ จุ บั น  ได้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ดังนี้ 

จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
ส านักงาน  จ านวน 114 เครื่อง 

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ ำส ำนักงำน  ยี่ห้อ  Lenovo จ ำนวน 114 เครื่อง รุ่น M72e TWR, 

Intel CoreI5 processor, 4GB of RAM , 500 GB Harddisk    
จัดสรรให้กับหน่วยงำนรำยละเอียดดังตำรำง 

 

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 

(เคร่ือง) 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2 

ศูนย์บริการวิชาการ 4 

โครงการศูนย์กีฬาและสขุภาพ 3 

โครงการจัดต้ังสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ 5 

โครงการศูนย์หนังสือ 1 

โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ์ 2 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

ส่วนการเงินและบัญช ี 11 

ส่วนกจิการนักศกึษา 3 

ส่วนพัสด ุ 5 

ส่วนอาคารสถานที ่ 2 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2 
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หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 

(เคร่ือง) 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 6 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 9 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 3 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 7 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 9 

รวม 114 
กลุ่มห้องบรรยายในอาคารเรียนรวม 7  13 
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     เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์3  
จ านวน 125 เครื่อง  ณ อำคำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 8  ส ำหรับผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยพร้อมใช้งำน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
Lenovo จ ำนวน 125 เครื่อง รุ่น M72e TWR, Intel 
CoreI5 processor, 4GB of  RAM, 500 GB Harddisk  

และมี CARD VGA Ram ขนำด 1 GB 

 

    เปลี่ยนเครื่องคอมพวิเตอร์ ในกลุ่มหอ้งบรรยายของอาคารเรียนรวม 7 
จ านวน 13 เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น M72e TWR, Intel CoreI5 

processor, 4GB of RAM , 500 GB Harddisk   
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Computer Lab 
   

 ด้วยจ ำนวนคอมพิวเตอร์สูงสุดถึง  310 เครื่อง ประกอบกับให้บริกำร 3 ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่เวลำ 8.00-21.00 น.  วันละ 12 ชั่วโมง โดยจะปิดบริกำร         
ทุกวันพุธบ่ำย  13.00-16.30 น.  วิชำปฏิบัติกำรใช้เวลำ คำบละ 2 ชม.   ผลท ำให้ห้อง  LAB รองรับ
จ ำนวนวิชำสูงสุด 6 รำยวิชำ ต่อห้องต่อวัน หรือ 24 รำยวิชำ/สัปดำห์ (48 ชม./ห้อง/สัปดำห์ )   

ความสามารถที่ห้อง LAB รองรับนักศึกษาได้สูงสุด 1,860 คน/วัน  หรือ  7,440 คน/ สัปดาห์ 
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E-Services 
สถิติการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ าแนกตามกลุ่มงาน  
ระหว่ำงวันที่ 01/10/2555 ถึง 30/09/2556 
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Traffic Grapher  
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
ปรับปรุงควำมเร็วในกำร
เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัย (W.U.net) ไปสู่
โลกอินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่อง 
และเห็นควำมส ำคัญของกำร
ใช้งำนอินเทอร์เน็ต นับเป็น
ปัจจัยที่ 5 ที่ต้องกำรให้
นักศึกษำและบุคลำกร
สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 
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สนับสนุน
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาและการ

ปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม 
สัมนนาเพื่อจัดท า 

แผนยุทธศาสตร2์557-2560 
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กิจกรรม 
ร้อยรวงดวงใจ ร่วมใฝ่ฝัน 

และ 

Sawasdee CCS 
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ท าบุญปีใหม ่2556 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เข้าร่วมกีฬาสบีุคลากร
และงานเลี้ยงปใีหม่ของ

มหาวิทยาลยั 
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ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ 
“ศูนย์คอมพิวเตอร์กับการ

ให้บริการสังคม” 
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ให้การต้อนรับ 
นกัศึกษา 

วิศวกรรมซอฟแวร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

มาดูงาน  
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ให้การต้อนรับ 
นักศึกษาจาก
วิทยาลยัการ

อาชีพพรหมคีรี 
มาดูงาน  
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เข้าร่วมงาน 
สัปดาห์รักวลัยลักษณ์ 

รักษ์สุขภาพ 
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เป็นวิทยากรให้กับ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต4 
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จัดให้มีการอบรม
Windows 8 

และ Office2013 
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ผู้อ านวยการศูนย์
คอมพิวเตอร์และทีมงาน 

ให้ความรู้และข้อมูลด้านไอที 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2555 
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ผู้อ านวยการ 

 
 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสือ่สาร                   ฝ่ายแผนงาน                   ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ 

 

       ชัยรัตน์  กาญจนอารี                  ประไพศรี เหลา่ทองมสีกุล                     เปรมฤดี นุน่สังข ์  
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 ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

          หัวหน้าฝา่ย              รองหัวหนา้ฝ่าย 

 
       ไพศาล พุมดวง              จักรินทร ์ล้วนศิริ              สาธติ ขวัญชุม           สุริยะ เมอืงสุวรรณ 

 
        ปิยมาศ  จิตตระ           อุดมพร  นวลปาน              สรพงศ์  ทนิกร            ปัทมา  สุจารยี ์             

 
      อภิชาติ  รักชอบ                 ธนติ  พุมดวง               ทินกร ปิยะพันธ์          อวยชัย บุญญวงศ์                
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ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

 

 
       วเิชยีร จูติมูสิก               สุเทพ นอ้ยลัทธี            ธีระศกัดิ ์ด่านสกุล              นันทชัย ไชยเสน           

 
    ธารย์ี พรหมประสิทธ์ิ       สรรเสริญ เอยีดกลับ            กรฑีา พลขันธ์                                                                                                                         
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ฝ่ายธุรการ 

          หัวหนา้ฝา่ย             รองหัวหนา้ฝ่าย 

  
      อรชา เลขาพันธ์              สุวภา วรรณเพชร 

                                                          

        
     ณิรดา เพ็ชรคงทอง            จรยิา สุขช่ืน                 อมรรัตน์  สวัสดี               เจนจิรา  พุมดวง             
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ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ 

           หวัหน้าฝา่ย              รองหัวหน้าฝา่ย  

 
    พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี        นวพร กิตติพัฒนบวร         ศรัณย ์ เพยีงจันทร์        คุณชติ สุขพัฒนศรีกุล 

 
      สุภาพร  ทองจันทร์       เอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร        วชิรศักดิ์  โภคากรณ์          วิชชุกร ดา่นเดชา                

 
      ดนัยณัฐ ซังเรือง             จุฬาพร พันธ์ก าเหนิด 
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2556 

 

 



 

 


