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สรุปรายงานประจ าปี 2556 

กลุ่มงานวศิวกรรมเครือข่ายพืน้ฐาน 

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นการพฒันาระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบ
อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยในการด าเนินงานท่ีผา่นมา มีการ
พฒันาระบบเครือข่ายพื้นฐานดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการการด าเนินงาน หมายเหต ุ

1 การเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งใชง้าน 

2 เพ่ิมจุดขยายสญัญาณเครือข่ายสายภายใน สงขลา ติดตั้งใชง้าน 
3 ระบบงานพฒันาเวบ็ไซต ์รองรับหลายภาษา ติดตั้งใชง้าน 
4 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ มทร.ศรีวชิยั เปิดใหบ้ริการ 
5 ระบบตรวจสอบเครือข่าย ติดตั้งใชง้าน 
6 ระบบป้องกนัไวรัสแบบองคก์ร มทร.ศรีวชิยั ติดตั้งใชง้าน 
7 ระบบโปรแกรมลิขสิทธ์ิ Microsoft  แบบองคก์ร ติดตั้งใชง้าน 
8 ระบบบริการ Google Application ส าหรับบุคลากร เปิดใหบ้ริการ 
9 ระบบบริการ Google Application ส าหรับนกัศึกษา ติดตั้งใชง้าน 
10 ระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ติดตั้งใชง้าน 
11 ระบบเครือข่ายไร้สาย  ติดตั้งใชง้าน 
12 หอ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เปิดใหบ้ริการ 
13 ระบบการประชุมทางไกล เปิดใหบ้ริการ 
14 ถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร เปิดใหบ้ริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. การเช่ือมโยงเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

ปัจจุบนั มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดมี้การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกบั UniNet 
และ บริษัท กสท.จ ากัด สองเส้นมางเพื่อความต่อเน่ือง (Load Balance) โดยจะมีความเร็วในการ
เช่ือมต่อกบั UniNet ท่ีความเร็วขนาด 1 Gbps และเช่ือมต่อกบั บริษทั กสท.จ ากดั ท่ีความเร็วขนาด 600 
Mbps และในส่วนของการเช่ือมต่อระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ มายงัส่วนกลาง (สงขลา) จะเช่ือมต่อดว้ย
ความเร็วขนาด 100 Mbps ทุกวิทยาเขตและความเร็วของเครือข่ายภายในของ มทร.ศรีวิชยั จะเช่ือมต่อ
กนัดว้ยความเร็วขนาด 1 Gbps โดยภาพการเช่ือมต่อโดยรวมไดแ้สดงดงัภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. เพิม่จุดขยายสัญญาณเครือข่าย 

 ตามท่ีได้มีการติดตั้งจุดขยายสัญญาณเครือข่าย (Node switch) ภายในมหาวิทยาลัยเดิม ซ่ึงได้มีการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและปรับปรุงอาคารใหม่ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มจุดขยายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมดงัน้ี 

 
ติดตั้งอุปกรณ์ในการเช่ือมโยงโครงข่าย Fiber Optic 

1. พื้นทีทุ่่งใหญ่ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปอาคารเรียนสาขาสตัวศ์าสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  
2. พื้นทีทุ่่งใหญ่  อาคารเรียนสาขาสตัวศ์าสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ไปอาคารคณะสตัวแ์พทยศาสตร์  
3. วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพกัชายเก่าไปอาคารหอพกัชายใหม่1  
4. วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพกัชายเก่าไปอาคารหอพกัชายใหม่2  
5. วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพกัหญิงเก่าไปอาคารหอพกัหญิงใหม่  

6. พืน้ทีส่งขลา   
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ ไปอาคารเรียนรวม คณะศิลปะศาสตร์ 

 อาคาร 30 (สถาปัตยกรรมดา้นหนา้) ไปยงั อาคาร 31 (สถาปัตยกรรมใหม่) 

 อาคาร51 สาขาการตลาด ไปยงั อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ 

การย้ายจุดเช่ือมต่อเครือข่าย 
1. อาคารโรงงานโลหะยา้ยจากอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ดา้นหนา้) เป็นวศิวอุตสาหการ 
2. อาคารวศิวกรรมเคร่ืองกลยา้ยจากอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ดา้นหนา้) เป็น 

วศิวอุตสาหการ 
3. อาคารคหกรรมศาสตร์ยา้ยจากอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ดา้นหนา้) เป็น 

วศิวอุตสาหการ 
ติดตั้งจุดเช่ือมต่อเครือข่ายเพิม่เติม 

1. อาคารส านกังานคณะศิลปศาตร์ เป็นแบบ Fiber optic Single mode 
2. อาคารศิลปกรรม (ส ารวจเดิม) เป็นแบบ  Fiber optic Single mode 
3. อาคารบา้นพกัอาจารย ์(แฟลต 12 ยนิูต) เป็นแบบ Fiber optic Single mode 
4. อาคารอเนกประสงค ์เป็นแบบ Fiber optic Single mode 
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นแบบ Fiber optic Single mode 

เพิม่อุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่าย (Switch node) 
1. อาคาร 31 (สถาปัตยกรรมใหม่)  Cisco catalysts 2960 
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ  Cisco catalysts 3560 

 



 

 

 
3. ระบบงานพฒันาเวบไซต์  มีการใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการเวบ็ไซตห์น่วยงาน 

(Web Server)  การท างานในส่วนน้ีมีทั้งส่วนท่ีพฒันาเองและดูแลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหมี้

แนวทางและการน าเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั   และพฒันาให้รองรับหลายภาษา 

เวบ็ไซต์ทีพ่ฒันา  

1. เวบ็ไซตห์นา้หลกัมหาวทิยาลยั  เป็น

แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศหลกั

ของ มทร.ศรีวชิยั ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

ป้ายประกาศต่าง ๆ ระบบข่าวสาร

ประชาสัมพนัธ์แบบแบ่งแยกตาม

ประเภท และลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตข์อง

หน่วยงานยอ่ยภายใน มทร.ศรีวชิยั 

2.  เวบ็ไซตห์น่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลยั   

3.  เวบ็ไซตค์ณะต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

 

4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ศรีวิชัย 

เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ      

e-mail ของ มทร.ศรีวิชยั โดยไดน้ า Google 

Apps for Education มาใช้งานเพื่ออ านวย

ความสะดวก และเปิดบริการ Apps ต่างๆท่ี

มากดว้ยประโยชน์ ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการดงัน้ี 

 บุคคลากร/อาจารย ์

http://gmail.rmutsv.ac.th 

 นกัศึกษา 

http://mail.rmutsvmail.com 

 

  

http://gmail.rmutsv.ac.th/
http://mail.rmutsvmail.com/


 

 

 
5. ระบบตรวจสอบเครือข่าย เป็นระบบท่ีช่วยในการตรวจสอบ

การใช้งานระบบเครือข่ายและตรวจสอบปริมาณการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต และหาข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ

เครือข่าย ส านกัวทิยบริการฯไดน้ ามาใชเ้พื่อท าการตรวจสอบหา

สาเหตุปัญหา เพื่ อใช้ในการแก้ปัญหาท่ี เกิด ข้ึนกับระบบ

เครือข่ายไดท้นัท่วงที 

 

6. ระบบป้องกันไวรัสแบบองค์กร มทร.ศรีวิชัย ส านักวิทยบริการฯ ได้น าระบบป้องกนัไวรัสแบบ

องค์กรมาใช้ในส านักงานต่าง ๆ รวมไปถึงนักศึกษา ของ มทร.ศรีวิชัย เพื่อลดปัญหาท่ีอาจจะเกิด

จากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  Kaspersky Endpoint Security for Business จ  านวน 2500 

License โดยมีการจดัสรรแบ่งตามพื้นท่ีต่าง ๆ ได้แก่ สงขลา รัตภูมิ ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ตรัง ซ่ึงผูท่ี้

ต้องการใช้งาน สามารถ ดาวน์โหลดจะจากเว็บไซต์ มทร.ศรี วิชัย ท่ี เมนู IT Helpdesk เลือก 

Antivirus แลว้ลงทะเบียนแจง้ขอ License เพื่อท่ีสามารถใช้งานโปรแกรม Antivirus Kaspersky ได้

ครบทุกฟังกช์นั  

 

  
 



 

 

 
9. ระบบโปรแกรมลขิสิทธ์ิ Microsoft  แบบองค์กร 

เน่ืองจากภายใน มทร.ศรีวิชัย ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows  และโปรแกรม Microsoft office ซ่ึงเป็น 

ซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิของ Microsoft ส านกัวิทยบริการฯ ไดเ้ปิดให้บริการโปรแกรมลิขสิทธ์ิเพื่อความสะดวกใน

การใช้งานในด้านต่างๆ ซ่ึ งได้แก่  Microsoft office, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 

Server  

 
 
 
 
 

 

 

 

10. ระบบบริการ Google Application ส าหรับบุคลากร /
นักศึกษา 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ศรีวชิยั ร่วมกบั Google พฒันา
ระบบ Google Applications ส าหรับการศึกษา น ามาใชเ้ป็น
นวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ
ขอ้มูลของคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ภายใตก้ารด าเนินการของส านกั
วทิยบริการฯ 
 
 

    เปิดกวา้งโอกาสทางการศึกษา มุ่งเนน้น า
เทคโนโลยแีอปพลิเคชัน่ท่ีมีความเหมาะสมกบั
ระบบการศึกษา มาใชเ้ป็นช่องทางในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน
และการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ใหส้มกบัค าวา่ 
"การศึกษา คือ นวตักรรม" 
 

 



 

 

 
11. ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) 

 ระบบการเรียน รู้ผ่ าน ระบบออนไล น์  ห รือ
ห้องเรียนเสมือน  มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชยั ไดเ้ปิดใช้
ระบบตั้งแต่ปี พ.ศ  2550 โดยได้น าเอาระบบการบริหาร
จดัการการเรียนรู้ Moodle เวอร์ชนั 1.4.0 ซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์
แบบรหัสเปิด (Open Source) มาพัฒนาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงมาเป็นเวอร์ชนั 1.8.11 จนถึงปัจจุบนั และปัจจุบนั
จะมีการปรับปรุงมาเป็นเวอร์ชนั 1.9.9 ซ่ึงจะมีโมดูลใหม่ๆ 
 
 
เพิ่มเติมเขา้มา ก็จะท าให้การเรียนการสอนมีความเสมือนจริงเพิ่มมากข้ึน  โดยใช้ระบบล็อกอินเขา้ใช้งาน
ผา่นระบบ RMUTSV E-passport  
 ซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 15190 คน แยกเป็นอาจารยผ์ูส้อน 843 และนกัเรียน 14347 คน 
ตามล าดบั และมีอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ปิดวิชาเรียนในระบบจ านวนทั้งส้ิน 1918 วชิา สามารถแยกจ านวนรายวชิา
ต่างๆตามคณะ/หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ไดด้งัน้ี  
 คณะวศิวกรรมศาสตร์      359 
 คณะบริหารธุรกิจ      296 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     261  
 คณะเกษตรศาสตร์      192 
 คณะเทคโนโลยกีารจดัการ     169 
 คณะศิลปศาสตร์       121 
 วทิยาลยัรัตภูมิ       109 
 วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ   109 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     99 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร      49 
 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง   54 
 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว    61 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   45 
 คณะสัตวแพทยศ์าสตร์      21    
  
 



 

 

 
12. ระบบเครือข่ายไร้สาย  ส านกัวิทยบริการฯไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้การบริการ

มีความครอบคลุมพื้นท่ีในมหาวทิยาลยัฯ โดยไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ดงัน้ี 

 
ท่ี รุ่น Access Point ปีงบประมาณ จ านวน ติดตั้งใชง้าน 
1 Cisco AIR-AP1121G-E-K9 50 20 20 
2 Cisco AIR-AP1131AG-E-K9 52 80 80 
3 Cisco AIR-AP1252AG-E-K9 52 20 20 
4 Cisco AIR-CAP1602I-E-K9 55 60 60 
5 Cisco AIR-CAP2602I-E-K9 55 30 30 

 
 
จ านวนจุดบริการเครือข่ายไร้สายแต่ละพืน้ที ่ณ ปัจจุบัน 
- สงขลา จ านวน 39 ตวั 
- วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จ  านวน 18 ตวั 
- วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ใสใหญ่)  จ านวน  35 ตวั 
- วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)  จ านวน  29  ตวั 
- วทิยาเขตตรัง  จ านวน  34 ตวั 
- วทิยาลยัรัตภูมิ จ  านวน 13 ตวั 
 
 
                       ตัวอย่างจุดบริการทีใ่สใหญ่                                           ตัวอย่างจุดบริการทีส่งขลา 
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ตวัอยา่งรายงานการใชร้ะบบเครือข่ายไร้สาย พ้ืนท่ีสงขลา 
 

 
ตวัอยา่งภาพแสดง ระบบจดัการบญัชีผูใ้ชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 

13. ห้องซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัตั้งห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ โดยไดบ้ริการซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวทิยาลยั ทั้งในดา้นฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้เจา้หนา้ท่ีงาน
ซ่อมคอมพิวเตอร์จ านวน 2 คน เพื่อรองรับปริมาณงานซ่อมท่ีค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีงานซ่อมบ ารุง 
 
 
 



 

 

 
คอมพิวเตอร์มีหนา้ท่ีประสานงานกบัฝ่ายติดตั้งระบบเครือข่ายในการซ่อมบ ารุงและติดตั้งระบบเครือข่าย
ภายในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ียงัเป็นศูนยฝึ์กงานใหก้บันกัศึกษาไดป้ฏิบติังานเพื่อความช านาญดา้นวชิาชีพอีก
ดว้ย ในปีงบประมาณ 2553 จ านวนการขอใชบ้ริการไม่นอ้ยกวา่  720  คร้ัง 

สถิติในการขอใชบ้ริการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ผา่นเวบไซต ์และทางโทรศพัท์ หมายเลข 1912 และ 
iphone 3918 จ านวน  600 คร้ัง 
หน่วยงาน จ านวนเคร่ือง จ านวนขอใช้บริการ 
ส านกังานอธิการบดี 16 45 
กองวิเทศสมัพนัธ์และการประกนัคุณภาพ 10 40 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 5 18 
กองนโยบายและแผน 9 28 
กองออกแบบและพฒันาอาคาร 11 45 
กองบริหารงานบุคคล 13 48 
กองกลาง 12 45 
กองประชาสมัพนัธ์ 11 40 
กองคลงั 39 120 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 76 
กองพฒันานกัศึกษา 13 47 
ส านกัวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ 21 48 
 รวาม 180 600 

 

 
 
 
 



 

 

 

14. ระบบการประชุมทางไกล 

 มีการใชเ้ทคโนโลยปีระชุมทางไกล วดีีโอคอนเฟอร์เร้น เพื่อท าการติดต่อระหวา่งวทิยาเขตในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าท่ีพกั หรือค่าอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดน้ า
เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยัเขา้มาประยกุตใ์ช ้เช่น Google Hangout 
 

 
 

 
 



 

 

 
15. ถ่ายทอดสดงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการจัดเตรียมเพ่ือการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2554  

 พิธีซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร วนัท่ี 18 – 21 กนัยายน 2555 

 พิธีพระราชปริญญาบตัร วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 

 สถิติผูเ้ขา้ชม จ านวน  6,360  คร้ัง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 

กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นกลุ่มงานท่ีก่อตั้งเพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานการเรียนการสอน 
เพ่ือใหม้หาวทิยาลยัไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบังานมากท่ีสุด  ทางกลุ่มไดพ้ฒันา
ระบบดงัต่อไปน้ี 
 

ที ่ ช่ือโปรแกรม สงขลา รัตภูม ิ ตรัง ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม หมายเหตุ 

1 ระบบบุคลากร       ติดตั้งใชง้าน 
2 โปรแกรมเงินเดือน       ติดตั้งใชง้าน 
3 โปรแกรมพสัดุ       ติดตั้งใชง้าน 
4 ระบบจดัสรรงบประมาณ       ติดตั้งใชง้าน 
5 ระบบรับเงินรายได ้       ติดตั้งใชง้าน 

6 
ระบบติดตามผลการปฏิบติังาน
ประจ าปี 

      ติดตั้งใชง้าน 

7 โปรแกรมยมื-คืนเงินทดรอง       ติดตั้งใชง้าน 
8 ระบบเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค       ติดตั้งใชง้าน 

9 
ระบบค่าใชจ่้าย(ค่ารักษาพยาบาล
และค่าเล่าเรียนบุตร) 

      ทดสอบระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ระบบบุคลากร 

เป็นโปรแกรมส าหรับจดัการขอ้มูลบุคลากร สามารถเก็บขอ้มูลการไปราชการ(สามารถเพิ่มเป็นหมู
คณะได)้ของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูล
ต าแหน่งทางบริหารของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูลการศึกษาของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูล
การท าโครงการ/งานวจิยัของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูลการศึกษาของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บ
ขอ้มูลการปรับต าแหน่งและเงินเดือนของบุคคลนั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูลการโอนยา้ยสังกดัของบุคคล
นั้นๆได,้สามารถเก็บขอ้มูลการลาออกของบุคคลนั้นๆได,้สามารถอนุมติัวนัลา จากการบนัทึกวนัลาจาก
ระบบบุคลากรบนเวบ็  เป็นตน้ 
 

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบุคลากร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ระบบเงินเดือน 

ระบบเงินเดือนเป็นระบบท่ีมีการดึงขอ้มูลบุคลากรมาใชง้านเพื่อคิดเงินเดือนใหก้บัพนกังานแต่ละ
คน  ติดตั้งใชง้านปีงบประมาณ 2550 และไดมี้
การพฒันาเพิ่มเติม 
ความสามารของระบบ สรุปยอดเงิน ตามรายการ 
รับ – หัก ของเงินเดือนได้,พิมพส์ลิปเงินเดือนได้
,ส รุปยอดฎีกาได้ ,สามารถตัดยอดรายก าร
เงินเดือนลงระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีได ้
 



 

 

 

3. โปรแกรมพสัดุ 

ระบบจดัซ้ือวสัดุจะเร่ิมจากสาขาขอประมาณการวสัดุมายงัคณะ และคณะท าการอนุมติัการขอ
ประมาณการนั้นๆส่งไปยงังานพสัดุ งานพสัดุจะท าการตรวจสอบใบประมาณการวสัดุและยอดเงินคงเหลือ
ของหน่วยงานท่ีท าการประมาณการจากนั้น(ณ ตอนน้ีจะเก็บขอ้มูลการซ้ือไวก่้อน การตรวจสอบยอเงิน
คงเหลือจะสามารถท าไดเ้ม่ือมีการรวมระบบเป็นระบบบญัชี 3 มิติ) จากนั้นจะจดัท าบนัทึกขอ้ความขอซ้ือ 
และออกใบสั่งซ้ือ และจากนั้นผูข้ายจะน าวสัดุมาส่งพร้อมใบเสร็จรับเงิน งานพสัดุท าการตรวจสอบสินคา้
หากส้ินคา้ถูกตอ้งจะท าการเบิกจ่ายวสัดุให้กบัหน่วยงานท่ีท าการขอประมาณการมา หากสินคา้ไม่ถูกตอ้ง
งานพสัดุจะไม่รับวสัดุและจะแจง้ใหผู้ข้ายท าการเปล่ียนแปลงสินคา้ 
 

4. ระบบจัดสรรงบประมาณ 

ระบบจดัสรรงบประมาณเป็นระบบเร่ิมตน้ของระบบบญัชี 3 มิติ เน่ืองจากระบบจดัสรรงบประมาณ
จะท าให้คณะ/หน่วยงานต่างๆทราบรายการงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรของหน่วยงานของตน และเม่ือมี
การใชจ่้ายเงินระบบจะสามารถตดัยอดการใชจ่้ายเงินจากกอ้นเงินในหมวดรายจ่ายท่ีกองแผนไดร้ะบุไวใ้น
โปรแกรมจดัสรรงบประมาณ  โดยการจดัสรรงบประมาณเร่ิมจากกองนโยบายและแผนจะท าการเพิ่ม
รายการงบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติั
ของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่โปรแกรม
จัดสรรงบประมาณ  จากนั้ นหาก
หน่วยงานต่างๆต้องการดูรายงาน
งบประมาณท่ีตนเองไดรั้บจะสามารถ
เข้าไปดูได้ และเม่ือมีการใช้งานเงิน
ระบบจะหักยอดเงินจากเงินในหมวด
รายจ่ายท่ีกองนโยบายและแผนไดเ้พิ่ม
ไวใ้นตอนตน้ 
 

 

5. ระบบรับเงินรายได้ 

ระบบรับเงินรายได ้เป็นระบบออกใบเสร็จรับเงินจากนกัศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถดูขอ้มูล
การลงทะเบียนยอ้นหลงัของนกัศึกษาและขอ้มูลการรับเงินความ 



 

 

สามารถของระบบ  แสดงขอ้มูลนกัศึกษา,สามารถพิมพใ์บเสร็จรับเงิน,สามารถดูรายงานรายรับของ
มหาลัย และ วิทยาเขต  เช่น แยกตามคณะ สาขา ประเภทเงินรายได้หรือเงินรับฝาก รายงานประจ าวนั 
ประจ าเดือน ประจ าปี,สามารถโหลดไฟลข์อ้มูลexcelการจ่ายเงินค่าเทอมจากธนาคาร 
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมรับเงินรายได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร 

เป็นโปรแกรมส าหรับจดัการขอ้มูลบุคลากรบนเวบ็ท่ีรวบรวมขอ้มูลหลายระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรโดยตรง เช่น ขอ้มูลพื้นฐานจากระบบบุคลากร ระบบยมื-คืนเงินทดรองจ่าย ระบบพสัดุ ระบบ
เงินเดือน   
ความสามารถของระบบ แสดงขอ้มูลพื้นฐาน
บุคลากรรายบุคคล ,ข้อมูลนักศึกษา,ข้อมูล
พสัดุ,ขอ้มูลเงินเดือน,สามารถก าหนดตาราง
และฟิลด์ในการค้นหาบุคากร ,สามารถ
ก าหนดสิทธ์ิบุคลากรในการคน้หา,สามารถ
คน้หารายช่ือบุคลากรได้ตามตารางและฟิลด์
ท่ีก าหนด,สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนผ่าน
เว็บ ได้ ,สามารถพิ มพ์ ใบลาผ่าน เว็บได้ ,
สามารถคน้หาพสัดุ,สามารถยืม-คืนเงินทดรองจ่ายได,้สามารถคน้หาขอ้มูลวนัลา ขอ้มูลการไปราชการตาม
สิทธ์ิ,สามารถแสดงรูปบุคลากรได,้สามารถแสดงกราฟความสมบูรณ์ของขอ้มูลได ้



 

 

 
7. ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ระบบติดตามผลการปฏิบติังานประจ าปี เป็นระบบโชวเ์งินคงเหลือแยกตาม เงินรายไดแ้ละรายจ่าย
งบประมาณ (บนเวบ็ ) เม่ือมีการท ารายการขอเบิกระบบจะตดัเงินจากกอ้นท่ีขอเบิกเม่ือท ารายการเสร็จส้ิน 
ระบบสามารถ   สามารถดูยอดเงินคงเหลือของหน่วยงานได้,สามารถท ารายการขอเบิกได้,สามารถเพิ่ม
เจา้หน้ีได,้สามารถติดตามโครงการได,้สามารถติดตามงานวิจยัได้,สามารถดูรายการขอเบิกได้,สามารถออก
รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีได,้สามารถดูยอดสรุปรายการเงินเดือนได ้
 

 
 

8. ระบบยืม-คืนเงินทดรองจ่าย 

ระบบยืม-คืนเงินทดรองจ่าย เป็นระบบท่ีบนัทึกการรับ-จ่ายเงินทดรองจ่าย เพื่อสรุปยอดคงเหลือ
ของวงเงินทดรองจ่าย  และสามารถคน้หาเพื่อดูขอ้มูลต่างๆของการยมืเงิน-คืนเงิน ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
ระบบสามารถ สามารถดูขอ้มูลลูกหน้ี และคน้หาขอ้มูลไดส้ะดวก,สามารถดูรายละเอียดจากบนัทึกขอ้ความ,

สามารถแจง้เตือนการส่งคืนเงินยมืของลูกหน้ี,สามารถดูขอ้มูลการยมืเงิน-คืนเงินทดรอง และดูขอ้มูลแบบ
สรุปตามวนัท่ีหรือตามเดือนได,้การเก็บขอ้มูลและการลงรายการต่างๆสะดวกยิง่ข้ึนเน่ืองจากระบบจะมีการ
กรอกบางขอ้มูลให้อตัโนมติั,รายงาน เพื่อสรุปยอดคงเหลือของเงินทดรองจ่าย   
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
9. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ คือระบบท่ีใหส้ารสนเทศท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศท่ีเก่ียวพนักบัองคก์รทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

ระบบสามารถ  สามารถดูรายงานต่างๆของมหาลัยทุกวิทยาเขต เช่น จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร 
จ านวนหลกัสูตร ภาวะการมีงานท าบณัฑิต  
 

 
 
ระบบกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 ระบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นระบบจดัการในส่วนของการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาและสามารถออก
ใบทรานสคริปตใ์หก้บันกัศึกษา รวมทั้งรายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
ผลลพัธ์ของระบบ : 

1. นกัศึกษาสามารถดูรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงสามารถแยกตามประเภทแลว้จ านวนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. คณะ/หน่วยงาน สามารถพิมพใ์บทรานสคริปกิจกรรมใหก้บันกัศึกษา 
3. คณะ/หน่วยงานสามารถดูรายงานกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

ภาพกจิกรรมในโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบบัญชี 3 มิติ 

  

  

  
 

 


