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1. การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ปัจจุบนั มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้มีการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตกับ UniNet
และ บริ ษ ัท กสท.จ ากัด สองเส้ น มางเพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ ง (Load Balance) โดยจะมี ค วามเร็ ว ในการ
เชื่ อมต่อกับ UniNet ที่ความเร็ วขนาด 1 Gbps และเชื่ อมต่อกับ บริ ษทั กสท.จากัด ที่ความเร็ วขนาด 600
Mbps และในส่ วนของการเชื่ อมต่อระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ มายังส่ วนกลาง (สงขลา) จะเชื่ อมต่อด้วย
ความเร็ วขนาด 100 Mbps ทุกวิทยาเขตและความเร็ วของเครื อข่ายภายในของ มทร.ศรี วิชยั จะเชื่ อมต่อ
กันด้วยความเร็ วขนาด 1 Gbps โดยภาพการเชื่อมต่อโดยรวมได้แสดงดังภาพ

2. เพิม่ จุดขยายสั ญญาณเครื อข่ าย
ตามที่ ได้มี การติ ดตั้งจุ ดขยายสั ญ ญาณเครื อข่ าย (Node switch) ภายในมหาวิทยาลัยเดิ ม ซึ่ งได้มีก าร
ก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมและปรับปรุ งอาคารใหม่ จึงมีความจาเป็ นต้องเพิ่มจุดขยายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมดังนี้
ติดตั้งอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงโครงข่าย Fiber Optic
1.
2.
3.
4.
5.

พื้นทีท่ ่ งุ ใหญ่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปอาคารเรี ยนสาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
พื้นทีท่ ่ งุ ใหญ่ อาคารเรี ยนสาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ไปอาคารคณะสัตว์แพทยศาสตร์
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพักชายเก่าไปอาคารหอพักชายใหม่1
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพักชายเก่าไปอาคารหอพักชายใหม่2
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม) อาคารหอพักหญิงเก่าไปอาคารหอพักหญิงใหม่

6. พืน
้ ทีส่ งขลา
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริ หารธุ รกิจ ไปอาคารเรี ยนรวม คณะศิลปะศาสตร์

 อาคาร 30 (สถาปั ตยกรรมด้านหน้า) ไปยัง อาคาร 31 (สถาปั ตยกรรมใหม่)
 อาคาร51 สาขาการตลาด ไปยัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริ หารธุ รกิจ
การย้ ายจุดเชื่ อมต่ อเครื อข่ าย
1. อาคารโรงงานโลหะย้ายจากอาคารครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม (ด้านหน้า) เป็ นวิศวอุตสาหการ
2. อาคารวิศวกรรมเครื่ องกลย้ายจากอาคารครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม (ด้านหน้า) เป็ น
วิศวอุตสาหการ
3. อาคารคหกรรมศาสตร์ยา้ ยจากอาคารครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม (ด้านหน้า) เป็ น
วิศวอุตสาหการ
ติดตั้งจุดเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายเพิม่ เติม
1. อาคารสานักงานคณะศิลปศาตร์ เป็ นแบบ Fiber optic Single mode
2. อาคารศิลปกรรม (สารวจเดิม) เป็ นแบบ Fiber optic Single mode
3. อาคารบ้านพักอาจารย์ (แฟลต 12 ยูนิต) เป็ นแบบ Fiber optic Single mode
4. อาคารอเนกประสงค์ เป็ นแบบ Fiber optic Single mode
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็ นแบบ Fiber optic Single mode
เพิม่ อุปกรณ์ ขยายสั ญญาณเครื อข่ าย (Switch node)
1. อาคาร 31 (สถาปั ตยกรรมใหม่) Cisco catalysts 2960
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริ หารธุ รกิจ Cisco catalysts 3560

3. ระบบงานพัฒนาเวบไซต์ มีการให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพื่อบริ การเว็บไซต์หน่วยงาน
(Web Server) การทางานในส่ วนนี้มีท้ งั ส่ วนที่พฒั นาเองและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ ให้มี
แนวทางและการนาเสนอข้อมูลให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้ รองรับหลายภาษา
เว็บไซต์ ทพี่ ฒ
ั นา
1. เว็บไซต์หน้าหลักมหาวิทยาลัย เป็ น
แหล่งเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศหลัก
ของ มทร.ศรี วชิ ยั ซึ่ งจะประกอบไปด้วย
ป้ ายประกาศต่าง ๆ ระบบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์แบบแบ่งแยกตาม
ประเภท และลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ
หน่วยงานย่อยภายใน มทร.ศรี วชิ ยั
2. เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
3. เว็บไซต์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ศรีวิชัย
เป็ นระบบจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ
e-mail ของ มทร.ศรี วิชยั โดยได้นา Google
Apps for Education มาใช้ ง านเพื่ อ อ านวย
ความสะดวก และเปิ ดบริ ก าร Apps ต่ า งๆที่
มากด้วยประโยชน์ ซึ่งได้เปิ ดให้บริ การดังนี้
 บุคคลากร/อาจารย์
http://gmail.rmutsv.ac.th
 นักศึกษา
http://mail.rmutsvmail.com

5. ระบบตรวจสอบเครื อข่ าย เป็ นระบบที่ ช่ วยในการตรวจสอบ
การใช้ง านระบบเครื อ ข่ า ยและตรวจสอบปริ ม าณการใช้งาน
อิ น เทอร์ เน็ ต และหาข้อ บกพร่ อ ง ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นในระบบ
เครื อข่าย สานักวิทยบริ การฯได้นามาใช้เพื่อทาการตรวจสอบหา
สาเหตุ ปั ญหา เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นกั บ ระบบ
เครื อข่ายได้ทนั ท่วงที
6. ระบบป้ องกันไวรั สแบบองค์ กร มทร.ศรี วิชัย ส านักวิทยบริ การฯ ได้นาระบบป้ องกันไวรัสแบบ
องค์กรมาใช้ในสานักงานต่าง ๆ รวมไปถึ งนักศึ กษา ของ มทร.ศรี วิชัย เพื่อลดปั ญหาที่ อาจจะเกิ ด
จากไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้เป็ นอย่า งดี Kaspersky Endpoint Security for Business จ านวน 2500
License โดยมี ก ารจัดสรรแบ่งตามพื้นที่ ต่าง ๆ ได้แก่ สงขลา รัตภู มิ ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ตรั ง ซึ่ งผูท้ ี่
ต้อ งการใช้ ง าน สามารถ ดาวน์ โ หลดจะจากเว็บ ไซต์ มทร.ศรี วิ ชัย ที่ เมนู IT Helpdesk เลื อ ก
Antivirus แล้วลงทะเบียนแจ้งขอ License เพื่อที่สามารถใช้งานโปรแกรม Antivirus Kaspersky ได้
ครบทุกฟังก์ชนั

9. ระบบโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ Microsoft แบบองค์ กร
เนื่ อ งจากภายใน มทร.ศรี วิชัย ใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก าร Windows และโปรแกรม Microsoft office ซึ่ งเป็ น
ซอฟแวร์ ลิขสิ ทธิ์ ของ Microsoft สานักวิทยบริ การฯ ได้เปิ ดให้บริ การโปรแกรมลิขสิ ทธิ์ เพื่อความสะดวกใน
การใช้ ง านในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ งได้ แ ก่ Microsoft office, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows
Server

10. ระบบบริการ Google Application สาหรับบุคลากร /
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี วชิ ยั ร่ วมกับ Google พัฒนา
ระบบ Google Applications สาหรับการศึกษา นามาใช้เป็ น
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ
ข้อมูลของค์กรให้มีประสิ ทธิภาพ ภายใต้การดาเนินการของสานัก
วิทยบริ การฯ
เปิ ดกว้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งเน้นนา
เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน่ ที่มีความเหมาะสมกับ
ระบบการศึกษา มาใช้เป็ นช่องทางในการ
เอื้ออานวยประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้สมกับคาว่า
"การศึกษา คือ นวัตกรรม"

11. ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)
ระบ บ ก ารเรี ยน รู ้ ผ่ า น ระบ บ ออน ไลน์ ห รื อ
ห้องเรี ยนเสมือน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วิชยั ได้เปิ ดใช้
ระบบตั้ง แต่ ปี พ.ศ 2550 โดยได้น าเอาระบบการบริ ห าร
จัดการการเรี ยนรู ้ Moodle เวอร์ ชนั 1.4.0 ซึ่ งเป็ นซอฟท์แวร์
แบบรหั ส เปิ ด (Open Source) มาพัฒ นาประยุก ต์ใ ช้แ ละ
ปรับปรุ งมาเป็ นเวอร์ ชนั 1.8.11 จนถึงปั จจุบนั และปั จจุบนั
จะมีการปรับปรุ งมาเป็ นเวอร์ชนั 1.9.9 ซึ่ งจะมีโมดูลใหม่ๆ

เพิ่มเติมเข้ามา ก็จะทาให้การเรี ยนการสอนมี ความเสมือนจริ งเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ระบบล็อกอินเข้าใช้งาน
ผ่านระบบ RMUTSV E-passport
ซึ่ งปั จจุบนั มีจานวนสมาชิ กทั้งหมด 15190 คน แยกเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน 843 และนักเรี ยน 14347 คน
ตามลาดับ และมีอาจารย์ผสู ้ อนได้เปิ ดวิชาเรี ยนในระบบจานวนทั้งสิ้ น 1918 วิชา สามารถแยกจานวนรายวิชา
ต่างๆตามคณะ/หรื อหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้ดงั นี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
359
คณะบริ หารธุ รกิจ
296
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261
คณะเกษตรศาสตร์
192
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
169
คณะศิลปศาสตร์
121
วิทยาลัยรัตภูมิ
109
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
109
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
99
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
49
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
54
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
61
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
45
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
21

12. ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย สานักวิทยบริ การฯได้ติดตั้งระบบเครื อข่ายไร้สายเพิ่มเติม เพื่อให้การบริ การ
มีความครอบคลุมพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ดงั นี้
ที่
1
2
3
4
5

รุ่ น Access Point
Cisco AIR-AP1121G-E-K9
Cisco AIR-AP1131AG-E-K9
Cisco AIR-AP1252AG-E-K9
Cisco AIR-CAP1602I-E-K9
Cisco AIR-CAP2602I-E-K9

ปี งบประมาณ
50
52
52
55
55

จานวน
20
80
20
60
30

ติดตั้งใช้งาน
20
80
20
60
30

จานวนจุดบริการเครื อข่ ายไร้ สายแต่ ละพืน้ ที่ ณ ปัจจุบัน
- สงขลา จานวน 39 ตัว
- วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จานวน 18 ตัว
- วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช(ใสใหญ่) จานวน 35 ตัว
- วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช(ขนอม) จานวน 29 ตัว
- วิทยาเขตตรัง จานวน 34 ตัว
- วิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 13 ตัว

ตัวอย่ างจุดบริการทีใ่ สใหญ่

ตัวอย่ างจุดบริการทีส่ งขลา

ตัวอย่างรายงานการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สาย พื้นที่สงขลา

ตัวอย่างภาพแสดง ระบบจัดการบัญชีผใู ้ ช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

13. ห้ องซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ตั้งห้องซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ โดยได้บริ การซ่ อมเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ต่าง ๆ ซึ่ งปั จจุบนั ได้มีเจ้าหน้าที่งาน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 คน เพื่อรองรับปริ มาณงานซ่อมที่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้งานซ่อมบารุ ง

คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ ายติดตั้งระบบเครื อข่ายในการซ่อมบารุ งและติดตั้งระบบเครื อข่าย
ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยงั เป็ นศูนย์ฝึกงานให้กบั นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานเพื่อความชานาญด้านวิชาชีพอีก
ด้วย ในปี งบประมาณ 2553 จานวนการขอใช้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 720 ครั้ง
สถิติในการขอใช้บริ การงานซ่ อมคอมพิวเตอร์ ผา่ นเวบไซต์ และทางโทรศัพท์ หมายเลข 1912 และ
iphone 3918 จานวน 600 ครั้ง
หน่ วยงาน
สานักงานอธิ การบดี
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองนโยบายและแผน
กองออกแบบและพัฒนาอาคาร
กองบริ หารงานบุคคล
กองกลาง
กองประชาสัมพันธ์
กองคลัง
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยบริ การและเทศโนโลยีสารสนเทศ
รวาม

จานวนเครื่ อง
16
10
5
9
11
13
12
11
39
20
13
21
180

จานวนขอใช้ บริการ
45
40
18
28
45
48
45
40
120
76
47
48
600

14. ระบบการประชุ มทางไกล
มีการใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์ เร้น เพื่อทาการติดต่อระหว่างวิทยาเขตในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าที่พกั หรื อค่าอื่นๆได้เป็ นอย่างดี โดยได้นา
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น Google Hangout

15. ถ่ ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ฝ่ ายวิศวกรรมเครื อข่าย สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดาเนิ นการจัดเตรี ยมเพื่อการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ครั้งที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2554
 พิธีซอ้ มรับพระราชทานปริ ญญาบัตร วันที่ 18 – 21 กันยายน 2555
 พิธีพระราชปริ ญญาบัตร วันที่ 23 กันยายน 2556
 สถิติผเู ้ ข้าชม จานวน 6,360 ครั้ง

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ นกลุ่มงานที่ก่อตั้งเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานการเรี ยนการสอน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับงานมากที่สุด ทางกลุ่มได้พฒั นา
ระบบดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อโปรแกรม
ระบบบุคลากร
โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมพัสดุ
ระบบจัดสรรงบประมาณ
ระบบรับเงินรายได้
ระบบติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี
โปรแกรมยืม-คืนเงินทดรอง
ระบบเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ระบบค่าใช้จ่าย(ค่ารักษาพยาบาล
และค่าเล่าเรี ยนบุตร)

สงขลา รัตภูมิ




















ตรัง

ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม

หมายเหตุ





















ติดตั้งใช้งาน
ติดตั้งใช้งาน
ติดตั้งใช้งาน
ติดตั้งใช้งาน
ติดตั้งใช้งาน







ติดตั้งใช้งาน













ติดตั้งใช้งาน
ติดตั้งใช้งาน







ทดสอบระบบ

1. ระบบบุคลากร
เป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการข้อมูลบุคลากร สามารถเก็บข้อมูลการไปราชการ(สามารถเพิ่มเป็ นหมู
คณะได้)ของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูล
ตาแหน่งทางบริ หารของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูลการศึกษาของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูล
การทาโครงการ/งานวิจยั ของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูลการศึกษาของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บ
ข้อมูลการปรับตาแหน่งและเงินเดือนของบุคคลนั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูลการโอนย้ายสังกัดของบุคคล
นั้นๆได้,สามารถเก็บข้อมูลการลาออกของบุคคลนั้นๆได้,สามารถอนุมตั ิวนั ลา จากการบันทึกวันลาจาก
ระบบบุคลากรบนเว็บ เป็ นต้น
ตัวอย่ างหน้ าจอโปรแกรมบุคลากร

2. ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนเป็ นระบบที่มีการดึงข้อมูลบุคลากรมาใช้งานเพื่อคิดเงินเดือนให้กบั พนักงานแต่ละ
คน ติดตั้งใช้งานปี งบประมาณ 2550 และได้มี
การพัฒนาเพิ่มเติม
ความสามารของระบบ สรุ ปยอดเงิน ตามรายการ
รับ – หัก ของเงินเดือนได้,พิมพ์สลิปเงินเดือนได้
,ส รุ ป ยอดฎี กาได้ ,ส ามารถตั ด ยอดรายการ
เงิ น เดื อ นลงระบบติ ด ตามผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ประจาปี ได้

3. โปรแกรมพัสดุ
ระบบจัดซื้ อวัส ดุ จะเริ่ ม จากสาขาขอประมาณการวัส ดุ ม ายังคณะ และคณะท าการอนุ ม ตั ิ ก ารขอ
ประมาณการนั้นๆส่ งไปยังงานพัสดุ งานพัสดุจะทาการตรวจสอบใบประมาณการวัสดุและยอดเงินคงเหลือ
ของหน่ วยงานที่ ทาการประมาณการจากนั้น(ณ ตอนนี้ จะเก็บ ข้อมู ลการซื้ อไว้ก่ อน การตรวจสอบยอเงิ น
คงเหลื อจะสามารถทาได้เมื่อมีการรวมระบบเป็ นระบบบัญชี 3 มิติ) จากนั้นจะจัดทาบันทึกข้อความขอซื้ อ
และออกใบสั่งซื้ อ และจากนั้นผูข้ ายจะนาวัสดุมาส่ งพร้อมใบเสร็ จรับเงิน งานพัสดุทาการตรวจสอบสิ นค้า
หากสิ้ นค้าถูกต้องจะทาการเบิกจ่ายวัสดุ ให้กบั หน่ วยงานที่ ทาการขอประมาณการมา หากสิ นค้าไม่ถูกต้อง
งานพัสดุจะไม่รับวัสดุและจะแจ้งให้ผขู ้ ายทาการเปลี่ยนแปลงสิ นค้า
4. ระบบจัดสรรงบประมาณ
ระบบจัดสรรงบประมาณเป็ นระบบเริ่ มต้นของระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากระบบจัดสรรงบประมาณ
จะทาให้คณะ/หน่วยงานต่างๆทราบรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานของตน และเมื่อมี
การใช้จ่ายเงินระบบจะสามารถตัดยอดการใช้จ่ายเงินจากก้อนเงินในหมวดรายจ่ายที่กองแผนได้ระบุไว้ใน
โปรแกรมจัดสรรงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเริ่ ม จากกองนโยบายและแผนจะท าการเพิ่ ม
รายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมตั ิ
ของแต่ ละหน่ วยงานเข้าสู่ โปรแกรม
จั ด สรรงบประมาณ จากนั้ นหาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆต้ อ งการดู ร ายงาน
งบประมาณที่ตนเองได้รับจะสามารถ
เข้าไปดู ไ ด้ และเมื่ อมี ก ารใช้ง านเงิ น
ระบบจะหักยอดเงินจากเงินในหมวด
รายจ่ายที่กองนโยบายและแผนได้เพิ่ม
ไว้ในตอนต้น

5. ระบบรับเงินรายได้
ระบบรับเงินรายได้ เป็ นระบบออกใบเสร็ จรับเงินจากนักศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถดูขอ้ มูล
การลงทะเบียนย้อนหลังของนักศึกษาและข้อมูลการรับเงินความ

สามารถของระบบ แสดงข้อมูลนักศึกษา,สามารถพิมพ์ใบเสร็ จรับเงิน,สามารถดูรายงานรายรับของ
มหาลัย และ วิท ยาเขต เช่ น แยกตามคณะ สาขา ประเภทเงิ น รายได้ห รื อเงิ น รั บ ฝาก รายงานประจาวัน
ประจาเดือน ประจาปี ,สามารถโหลดไฟล์ขอ้ มูลexcelการจ่ายเงินค่าเทอมจากธนาคาร
ตัวอย่างหน้ าจอโปรแกรมรับเงินรายได้

6. ระบบบริการตรวจสอบข้ อมูลบุคลากร
เป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการข้อมูลบุคลากรบนเว็บที่รวบรวมข้อมูลหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรโดยตรง เช่น ข้อมูลพื้นฐานจากระบบบุคลากร ระบบยืม-คืนเงินทดรองจ่าย ระบบพัสดุ ระบบ
เงินเดือน
ความสามารถของระบบ แสดงข้อมูลพื้นฐาน
บุ ค ลากรรายบุ ค คล,ข้อ มู ล นัก ศึ ก ษา,ข้อ มู ล
พัสดุ ,ข้อมูลเงินเดือน,สามารถกาหนดตาราง
และฟิ ลด์ ใ นการค้ น หาบุ ค ากร,สามารถ
กาหนดสิ ทธิ์ บุ คลากรในการค้นหา,สามารถ
ค้นหารายชื่อบุคลากรได้ตามตารางและฟิ ลด์
ที่ ก าหนด,สามารถพิ ม พ์ส ลิ ป เงิ น เดื อ นผ่า น
เว็ บ ได้ ,สามารถพิ ม พ์ ใ บลาผ่ า นเว็ บ ได้ ,
สามารถค้นหาพัสดุ ,สามารถยืม-คืนเงินทดรองจ่ายได้,สามารถค้นหาข้อมูลวันลา ข้อมูลการไปราชการตาม
สิ ทธิ์ ,สามารถแสดงรู ปบุคลากรได้,สามารถแสดงกราฟความสมบูรณ์ของข้อมูลได้

7. ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจาปี
ระบบติดตามผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เป็ นระบบโชว์เงินคงเหลือแยกตาม เงินรายได้และรายจ่าย
งบประมาณ (บนเว็บ ) เมื่อมีการทารายการขอเบิกระบบจะตัดเงินจากก้อนที่ขอเบิกเมื่อทารายการเสร็ จสิ้ น
ระบบสามารถ สามารถดู ยอดเงิ นคงเหลื อของหน่ วยงานได้,สามารถท ารายการขอเบิ กได้,สามารถเพิ่ ม
เจ้าหนี้ ได้,สามารถติดตามโครงการได้,สามารถติดตามงานวิจยั ได้,สามารถดูรายการขอเบิกได้,สามารถออก
รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ได้,สามารถดูยอดสรุ ปรายการเงินเดือนได้

8. ระบบยืม-คืนเงินทดรองจ่ าย
ระบบยืม-คื นเงิ นทดรองจ่าย เป็ นระบบที่ บนั ทึกการรับ-จ่ายเงิ นทดรองจ่าย เพื่อสรุ ปยอดคงเหลื อ
ของวงเงินทดรองจ่าย และสามารถค้นหาเพื่อดูขอ้ มูลต่างๆของการยืมเงิน-คืนเงิน ได้สะดวกยิง่ ขึ้น
ระบบสามารถ สามารถดูขอ้ มูลลูกหนี้ และค้นหาข้อมูลได้สะดวก,สามารถดูรายละเอียดจากบันทึกข้อความ,
สามารถแจ้งเตือนการส่ งคืนเงินยืมของลูกหนี้ ,สามารถดูขอ้ มูลการยืมเงิน-คืนเงินทดรอง และดูขอ้ มูลแบบ
สรุ ปตามวันที่หรื อตามเดือนได้,การเก็บข้อมูลและการลงรายการต่างๆสะดวกยิง่ ขึ้นเนื่ องจากระบบจะมีการ
กรอกบางข้อมูลให้อตั โนมัติ,รายงาน เพื่อสรุ ปยอดคงเหลือของเงินทดรองจ่าย

9. ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผบู ้ ริ หารต้องการ เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบนั

ระบบสามารถ สามารถดู รายงานต่างๆของมหาลัย ทุ ก วิท ยาเขต เช่ น จานวนนัก ศึ ก ษา จานวนบุ ค ลากร
จานวนหลักสู ตร ภาวะการมีงานทาบัณฑิต

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ระบบกิจกรรมเสริ มหลักสูตร เป็ นระบบจัดการในส่วนของการเข้าร่ วมกิจกรรมนักศึกษาและสามารถออก
ใบทรานสคริ ปต์ให้กบั นักศึกษา รวมทั้งรายงานผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
ผลลัพธ์ ของระบบ :
1. นักศึกษาสามารถดูรายงานการเข้าร่ วมกิจกรรมซึ่งสามารถแยกตามประเภทแล้วจานวนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
2. คณะ/หน่วยงาน สามารถพิมพ์ใบทรานสคริ ปกิจกรรมให้กบั นักศึกษา
3. คณะ/หน่วยงานสามารถดูรายงานกิจกรรมในแต่ละปี การศึกษา

ภาพกิจกรรมในโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระบบบัญชี 3 มิติ

