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<< ข้อมลูเบื้องต้นของหน่วยงาน >> 

.. แนะน าศูนย์คอมพิวเตอร์ .. 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทรไ์ด้มโีครงกำรจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรให้บริกำรด้ำน
คอมพิวเตอร์ และแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 - 2529) ทบวงมหำวิทยำลัยใยขณะนั้นได้ให้ควำมเห็นชอบและประกำศจดัตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ให้มีฐำนะเทียบเท่ำคณะวิชำในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษ หน้ำ 1 เล่ม 101 ตอนท่ี 55 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2527 โดยมภีำรกิจหลัก
ด้ำนกำรให้บริกำรคอมพิวเตอรส์นบัสนุนกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำทุกคณะวิชำ กำรวิจัย ให้บริกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลำกร นักศึกษำและ
บุคคลทั่วไป ให้บริกำรคอมพิวเตอร์สนับสนุนงำนบริหำรจัดกำร และบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และสนับสนุนงำนด้ำน
คอมพิวเตอร์แก่วิทยำเขต/เขตกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีจังหวัดปัตตำนี ภเูก็ต สรุำษฎร์ธำนี และตรัง โดยช่วงแรกมีกำรแบง่ส่วนรำชกำร
ออกเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝำ่ยพัฒนำระบบค ำสั่ง ฝ่ำยเครื่องจักรกล 
ต่อมำในปีงบประมำณ 2529 ได้มกีำรจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นที่วิทยำเขตปัตตำนี เพื่อท ำหน้ำท่ีสนบัสนุนงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ของวิทยำเขต
ปัตตำน ีโดยบุคลำกรที่ปฏิบตัิงำนในหน่วยคอมพิวเตอรม์ีทั้งที่สังกัดศนูย์คอมพิวเตอร์วิทยำเขตหำดใหญ่ และสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีวทิยำเขตปัตตำนี 
ปีงบประมำณ 2535 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับกำรประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพิ่มเติมอีก 2 ฝ่ำย ดังนั้นโครงกำรทั้งหมดจึงประกอบด้วย 5 ฝ่ำย และ 1 
หน่วยงำนภำยใน ดังนี ้
           *  ส ำนักงำนแลขำนุกำร 
           *  ฝ่ำยพัฒนำระบบค ำสัง่ 
           *  ฝ่ำยเครื่องจักรกล 
           *  ฝ่ำยโปรแกรมระบบ 
           *  ฝ่ำยฝึกอบรม 
           *  หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยำเขตปัตตำน ี

ต่อมำในปีงบประมำณ 2542 ได้มกีำรน ำระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9002:1994 ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรมำ
ประยุกต์ใช้ ทำงทีมบริหำรจึงได้มกีำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกำรภำยในศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยำเขตหำดใหญ่ใหม่ โดยมกีำรยุบรวมและ
ขยำยงำนออกเป็นกลุ่มงำนใหส้อดคล้องกับภำรกิจท่ีรับผดิชอบ หลังจำกนั้นไดม้ีกำรปรับโครงสร้ำงอีกหลำยครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีได้ถูกพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรปรับโครงสร้ำงแต่ละครั้งมีวตัถุประสงค์เพื่อควำมสะดวก แก้ปญัหำข้อขัดข้องใน
กำรปฏิบัติงำน เพิม่ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรและบริหำรจัดกำร และเพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้อย่ำงคุ้มคำ่ และยังคงรักษำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน โดยปัจุบันได้รับกำรรับรองตำมระบบคณุภำพ ISO9001:2008 
 
.. วิสัยทัศน์ (Vision) .. 
        ให้บริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
 
.. พันธกิจ (Mission) .. 
       แสวงหำ พัฒนำ และให้บริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเหมำะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร ์
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.. เป้าประสงค์ .. 

1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสูม่ำตรฐำนสำกล 

2. พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีเป็นสำกลเพื่อใช้งำนในมหำวิทยำลัยและพร้อมเผยแพรสู่่ระดับประเทศ 

3. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยได้รับกำรยอมรับระดับแนวหน้ำของประเทศ 

4. เป็นศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่ชุมชน   

.. ค่านิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ WISH3   

WISH3 ค่ำนิยมหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นหลักกำรท ำงำนเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรด้วยจิตบริกำร 

บุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ร่วมก ำหนดค่ำนยิมหลัก WISH3'  เพื่อ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นตัวผลักดันปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ 
เพื่อก้ำวไปสู่องค์กรทีไ่ด้รับควำมเชือ่ถือและกำรยอมรับ  

โดย   WISH3  จะมุ่งเน้นการด าเนินงานใน 6 หลัก ดังนี ้
W = wisdom คือ กำรมีปญัญำ มีควำมรู้ มคีวำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท ้
I = Integrity คือ มีจริยธรรมและมีคุณธรรม ลงมือท ำในสิ่งควรท ำและมีจติส ำนึกด้วยตนเอง 
S = Service mind คือ มีจิตบรกิำร เช่น เต็มใจให้บริกำร 
H = Happy คือ กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 

             Healthy คือ มีควำมสุขกำยสบำยใจ 
             Harmony คือ มีควำมพร้อมเพรยีงสำมัคค ี

ทั้งนี ้ ค่ำนิยมหลัก 'WISH3'  ของศูนย์คอมพิวเตอรจ์ึงมีควำมหมำยโดยรวมอีกนัยหนึ่งว่ำ  ชำวศูนย ์คอมพิวเตอร์จะท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมี
ควำมสุขท้ังกำยและใจพร้อมให้บรกิำรด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทีม่ีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำม พึงพอใจของผู้รับบริกำร  
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.. โครงสร้างการบริหาร .. 

 
คณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพวิเตอร์  

1. รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบตั ิ  กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยร์ัตนำ เวทย์ประสิทธ์ิ  กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
3. อำจำรย์ปรำโมทย ์  จูฑำพร   กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. นำยนิทัศน ์  เพรำแก้ว   กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
5. นำวสำงแสงนภำ  หิรัญมุทรำภรณ ์  กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิพงศ ์  เตชะด ำรงสิน  ปี 2528 – 2535 
2. อำจำรย์ปรำโมทย ์   จูฑำพร   ปี 2536 – 2541 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2542 – 2546 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชำวีรกุล  ปี 2547 – 2554 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เกริกชัย  ทองหน ู   ปี 2555 – 2555 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร. มนตร ี  กำญจนะเดชะ  ปี 2555 – 2560 
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ทีมผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร. มนตร ี กำญจนะเดชะ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร ์
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพพร เหรียญทอง รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร ์วิทยำเขตปัตตำน ี
3. ดร.สมชัย  หลิมสิโรรัตน ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 
4. นำยฉัตรชัย จันทร์พริ้ม  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
5. นำยธเนศวร ์ ศรีไพบูลย ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. นำงเนำวรัตน ์ สอิด   หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
7. นำงดนยำ  วรำสิทธิชัย  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร 
8. นำยปรีชำ  ศรีมนัสรัตน ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
9. นำยสงกรำนต ์ มุณีแนม   หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร 

 
ข้อมูลอัตราก าลังของศูนย์คอมพวิเตอร์ 
 

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานเงิน
รายได้ 

รวม 

งำนบริหำรทั่วไป 6 4 5 2 16 

งำนบริกำรวิชำกำร 2 2 4 3 11 

งำนบริกำรระบบเครือข่ำยและ
สื่อสำร 

7 2 6 6 21 

งำนบริกำรและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

6 - 31 2 39 

งำนวิจัยและพัฒนำ 1 - - - 1 

หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยำเขต
ปัตตำน ี

5 - 13 - 18 

รวมท้ังสิ้น 27 8 59 13 107 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1. นำงเนำวรัตน ์  สอิด  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร/นักวิชำกำรช ำนำญกำรพิเศษ 

2. นำงอรทัย  บุญม ี  นักวิเครำะห์นโยบำยแผนและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

3. นำงยุพดี  พิมพ์พงศ ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร 

4. นำงสุกัญญำ  มณีพฤกษ์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 

5. นำงชะอ้อน  อุบลสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน 

6. นำงปรีดำ  นำคสวำสดิ ์ นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร 
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7. นำงสำวพนิดำ  องค์ศิลปรัศม ี นักวิชำกำรเงินและบญัชี 

8. นำงสำวสุรรีัตน ์ อ ำพันสุข  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

9. นำงสำวจำรณุ ี โลกะธำดำ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

10. นำงสำวกัญญำ  บัวคีร ี  พนักงำนพิมพ์ ส3 และเจ้ำหน้ำที่ควบคุมเอกสำร 

11. นำงจรวย  นวลบุญ  พนักงำนเข้ำเล่ม บ2 

12. นำงเสง่ียม  อ้วนเส้ง  แม่บ้ำน บ1 

13. นำงลออรัตน ์  บุญศร ี  พนักงำนเข้ำเล่ม บ2 

14. นำงอังกำบ  กำรกรณ ์  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

15. นำงสำวสุธิดำ  ธรรมโพธิกลุ นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 

16. นำงสำวเจนณิพิฐญ ์ ยังสมบูรณ ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

17. นำยอนุศักดิ ์  ไข่แก้ว  พนักงำนขับรถยนต ์
 
กลุ่มงานบริการวิชาการ 

1. นำงดนยำ  วรำสิทธิชัย หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรวิชำกำร/นกัวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงรัชภร  จันทสุรสั  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
3. นำงสำวเนำวรตัน์  ทองไทย  นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำยธีรพงศ์ ช่ืนจิตร  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
5. นำงศรำวด ี แสงสมบญุ นักวิชำกำรศึกษำ 
6. นำยสุวิทย ์ สุวรรณเจริญ นักวิทยำศำสตร ์
7. นำยโฆษิต ช่วยชูฤทธิ์ พนักงำนห้องปฏิบัติกำร ส2 
8. นำงกำญจนำ สุขสวัสดิ ์  พนักงำนธุรกำร ส3 
9. นำงสำวศิเนตร กิ้มเส้ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
10. นำงสำวพัณณิตำ เจ้ำประสงค ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
11. นำยสิทธินัย วงศ์งำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

 
กลุ่มงานวจิัยและพัฒนา 

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.มนตร ี กำญจนะเดชะ รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหนำ้งำนวิจัยและพัฒนำ 
2. นำยวิบูลย ์ วรำสิทธิชัย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มงานบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
1. นำยปรีชำ  ศรีมนัสรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรและพัฒนำระบบสำรสนเทศ/นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
2. นำยธีรยุทธ ์  ประสมพงศ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
3. นำงสำวดวงธิดำ ชูมำล ี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
4. นำยพิสัณห ์  ดวงจันทร์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
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5. นำยวชิรวิชญ์  จิวำนิจ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
6. นำงสุปรำณ ี  อุบลจินดำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
7. นำงสำวนภำรตัน ์ ห่อทอง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
8. นำยโกวิทย ์  แซ่เล้ำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
9. นำยธนำนันต ์  วุฒิสิทธ์ิ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
10. นำงสำววรรณวรำงค ์ จิตผิวงำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
 

ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการนักศึกษา 
1. นำงเบญจวรรณ สุขหน ู  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำงรวีวรรณ  เพ็งอุบล  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
3. นำยกรวิทย ์  พฤษชัยนิมมิต นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
4. นำยชำตร ี  คู่ณรงค์นันทกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
5. นำงสำวสิรมิำ  แซ่เฮีย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
6. นำงสำวปำนชนก จิตชำญวิชัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
7. นำงสำวทิชำลักษณ ์ สุวรรณพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
8. นำยสุขกมล  สุขพิศิษฐ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

 
ทีมพัฒนาระบบบรหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 

1. นำยช ำนำญ  อินทสโร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำยวรพจน ์  คงอรุณ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
3. นำยอัษฎำยุทธ์  แซ่ลิ่ม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
4. นำยสุทธิพงษ ์  อุดมประเสริฐกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
5. นำยจีรศักดิ ์  สำยนำค  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
6. นำงสำวปิยนุช  แซ่ลิ่ว  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
7. นำงสำววิไลลักษณ ์ ผอมภักด ี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
8. นำงสำวศศิธร  คงหน ู  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
 

ทีมพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และการคลังเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ 
1. นำยพงศพัฒน ์ หังสพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวศิริรรัตน ์ กรอดสุย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
3. นำงสำววันวิสำข ์ จิตผิวงำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
4. นำงขนกกุล  แซ่ลิ่ม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
5. นำงำสวสุรยี์พร อังสุภำนิช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
6. นำยกัมปนำท  โชติกุล  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
7. นำงสำวมลิวลัย ์ แซ่อึ้ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
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ทีมบริหารจัดการฐานข้อมลูและ Application Service 

1. นำยจตุพร  ชูช่วย  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
2. นำยคณกรณ ์  หอศิริธรรม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
3. นำยสัมฤทธ์ิ  ฤทธิภักดี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
4. นำยเกรียงไกร  หนูทองค ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
5. นำยสมชำย  วนะธนศิลป ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

 
Support กลาง 

1.นำงวิไลวรรณ  หังสพฤกษ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
 
กลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 
1. นำยสงกรำนต ์ มุณีแนม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรระบบเครือข่ำยและสื่อสำร/วิศวกรช ำนำญกำร 
2. นำยสำคร  หังสพฤกษ์ วิศวกรช ำนำญกำร 
3. นำยเอกณฏัฐ ์  วิทยำสมบูรณ ์ วิศวกรช ำนำญกำร 
4. นำยพรพิทักษ์  สันติภำพถำวร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร 
5. นำยสัมพันธ์  ลิมปิต ิ  นักวิทยำศำสตร ์
6. นำงสำวทิพำพร พัฒนศิริ  นักวิทยำศำสตร ์
7. นำงสำวหฤทัย  สมบูรณ์รุ่งโรจน ์ นักวิทยำศำสตร ์
8. นำงสำวสุนทร ี นภิบำล  นักวิทยำศำสตร ์
9. นำงสำวณัฏฐิกำ หัตถกรรม นักวิทยำศำสตร ์
10. นำยโกศล  โภคำอนนต ์ นักวิทยำศำสตร ์
11. นำยสุกร ี  ศตะรตั  ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตัิงำน 
12. นำยมหำมดัรำฟ ี เจ๊ะอุมำ  นำยช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
13. นำยชลำกร  ครุพงศ์สิร ิ วิศวกรช ำนำญกำร  
14. นำยสิรภพ  บุยเลื่อง  พนักงำนธุรกำร ส2 
15. นำยสมพร  ศรีโยม  ช่ำงครุภัณฑ์ ช3 
16. นำยจรสั  เตโชอภิวัฒนกุล ช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน 
17. นำยศุตธนำ  ธำนีโต  นำยช่ำงเทคนิค 
18. นำยไพโรจน ์  กุลบุตร  นำยช่ำงเทคนิค 
19. นำยวิศิษฏ ์  ธเนศธ ำรง นำยช่ำงเทคนิค 
20. นำงยุวดี  ไชยมณ ี  พนักงำนธุรกำร 
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งบการเงิน ประจ าปี 2560 
 

รายงานงบประมาณ 2561 

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2560 
รายการ  ประมาณการ (บาท)    ประมาณการ )%(  ใช้ไป (บาท)    ใช้ไป )%(   คงเหลือ (บาท)    คงเหลือ )%(  

งบบุคลากร             
 -ค่ำตอบแทน          350,000.00              13.92        132,465.00       5.27  217,535.00 8.65 
งบด าเนินงาน             

 -ค่ำใช้สอย          575,200.00              22.87        980,370.13    170.44  (405,170.13) (16.11) 
 -ค่ำวัสด ุ        1,589,500.00              63.21     1,184,250.37      47.09  405,249.63 16.12 

รวมเงินงบประมาณ       2,514,700.00             100.00     2,297,085.50     91.35       217,614.50  8.65 

หาดใหญ่       1,961,466.00              78.00     1,800,716.71     71.61       160,749.29  6.39 
ปัตตานี          553,234.00              22.00       496,368.79     19.74         56,865.21  2.26 
งบเงินอุดหนุน - ค่า
ครุภัณฑ์      20,000,000.00             100.00     9,479,300.00     47.40   10,520,700.00  52.60 
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สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2560 แยกตามวิทยาเขต 
ณ 30 กันยายน 2560
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

รายการ ประมาณการ )บาท(  ประมาณการ (%) รับจริง )บาท(  รับจริง (%) 

รายรับที่จัดสรรทั่วไป       17,627,100.00  100.00  19,270,019.28       109.32  

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา        3,000,000.00  100.00    1,470,174.62         49.01  

2. เงินผลประโยชน์        6,298,700.00  100.00  15,403,502.50    

     2.1 เงินผลประโยชน์จากการด าเนินการ        3,600,000.00  100.00    5,572,303.50       154.79  

       2.1.1 ผลประโยชน์        2,000,000.00  100.00    3,587,063.50       179.35  

      - ค่าพิมพ์เลเซอร ์                      -      

      - ค่าพิมพ์สี              2,240.00    

      - บริการงานวิจัย                466.00    

      - ค่าตรวจและวเิคราะห์ข้อสอบ           423,298.50    

      - ค่าพิมพ์วุฒิบัตร / ใบวุฒิบัตร                 850.00    

      - Video Conference            36,500.00    
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ประเภทรายจ่าย

สรุปรายจ่ายเงินงบประมาณ 2560 แยกตามประเภทรายจ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประมาณการ (บาท)

ใช้ไป (บาท)

คงเหลือ (บาท)
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      - ค่าสมัครสอบคอมพิวเตอร ์            20,100.00    

      - กระดาษค าตอบ            91,354.00    

      - PC Clinic           224,200.00    

      - ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์           121,000.00    

      - ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์           184,000.00    

      - รายได้อื่น ๆ         2,483,055.00    

       2.1.2 รายได้ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท์         1,600,000.00       100.00     1,485,240.00         92.83  

       2.1.3 ค่าจัดสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์           500,000.00    

    2.2 เงินผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ        2,698,700.00      100.00     9,831,199.00       364.29  

      - ค่าจัดฝึกอบรม (รบัจริง)         1,775,210.00    

      - ค่าบริการวิชาการ        7,118,439.00    

      - ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์           937,550.00    

3. เงินรายรับอื่น        8,328,400.00      100.00     3,000,000.00         36.02  

      - เงินยืมมหาวิทยาลยั         5,328,400.00                     -      

      - เงินอุดหนุนบริการกรดิ         1,000,000.00       1,000,000.00    

      - ลูกหนี้เงินยืมจากมหาวิทยาลัย         2,000,000.00       2,000,000.00    

สมทบเป็นรายได้ส่วนกลาง 3%     (363,052.52)   

สมทบทุนพัฒนาภาควิชา 1%     (64,320.41)   

สมทบบริการวิชาการ     (176,284.91)   

รวม       17,627,100.00      100.00   19,270,019.28       109.32  
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สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 

ประเภทรายรับ  รับจริง )บาท(    คิดเป็น  %ของรายรับทั้งหมด   

ค่าบริการวิชาการ    7,118,439.00  35.82 

ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย    2,000,000.00  10.06 

รายได้ค่าธรรมเนยีมการศึกษา    1,470,174.62  7.40 

ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท ์    1,485,240.00  7.47 

ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)    1,775,210.00  8.93 

เงินอุดหนุนบริการกริด    1,000,000.00  5.03 

รายได้อื่น    2,506,711.00  12.61 

ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์       937,550.00  4.72 

ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ       423,298.50  2.13 

ค่าจัดสอบวดัความรู้ทางคอมพิวเตอร์       500,000.00  2.52 

IT Service       224,200.00  1.13 

กระดาษค าตอบ        91,354.00  0.46 

Video Conference        36,500.00  0.18 

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

10000000

รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงินผลประโยชน์จาก
การด าเนินการ

เงินผลประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ

เงินรายรับอ่ืน

ประมาณการ (บาท) 3000000 3600000 2698700 8328400

รับจริง (บาท) 1470174.62 5572303.5 9831199 3000000

จ า
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

สรุปรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2
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ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์       184,000.00  0.93 

ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์       121,000.00  0.61 

รายได้รวม  19,873,677.12  54.12 
 

 

 

 

 

ค่าบริการวิชาการ
35.82%

ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย
10.06%รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

7.40%
ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท์

7.47%

ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)
8.93%

เงินอุดหนุนบริการกริด
5.03%

รายได้อ่ืน
12.61%

ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

4.72%

ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
2.13%

ค่าจัดสอบวัดความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์

2.52%
IT Service

1.13%

กระดาษค าตอบ
0.46% Video Conference

0.18%

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
0.93%

ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

0.61%

สรุปรายรับเงินรายไดศู้นย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
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เปรียบเทียบรายรับเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2560 

ประเภทรายรับ  ปี 2559   ปี 2560  

รายได้ค่าธรรมเนยีมการศึกษา    2,336,191.95     1,470,174.62  

ค่าตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ       483,091.50        423,298.50  

Video Conference        85,500.00         36,500.00  

ค่าเช่าห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์       539,530.00        937,550.00  

IT Service       221,350.00        224,200.00  

ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์        71,500.00        121,000.00  

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์       178,680.00        184,000.00  

กระดาษค าตอบ       104,011.00         91,354.00  

รายได้อื่น    1,506,929.50     2,506,711.00  

ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท ์    1,498,040.00     1,485,240.00  

ค่าจัดสอบวดัความรู้ทางคอมพิวเตอร์    1,000,000.00        500,000.00  

ค่าจัดฝึกอบรม (รับจริง)    1,095,157.00     1,775,210.00  

ค่าบริการวิชาการ    3,850,485.46     7,118,439.00  

เงินอุดหนุนบริการกริด    1,000,000.00     1,000,000.00  

ลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย    2,000,000.00     2,000,000.00  

รายได้รวม  15,970,466.41   19,873,677.12  
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สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

รายการ  ประมาณการ )บาท(    ใช้ไป )บาท(    คงเหลือ )บาท(   

งานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ (ด าเนินการ)    16,132,100.00   12,691,707.23   3,440,392.77  

งานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ (เงินลงทุน)        800,000.00       584,916.00     215,084.00  

งานพัฒนาบุคลากร        200,000.00       147,613.42       52,386.58  

บริการวิชาการหมวดเงินอุดหนุน        165,000.00                  -       165,000.00  

บริการวิชาการหมวดรายจ่ายอื่น     4,054,000.00     2,033,621.57   2,020,378.43  
 

รายได้
ค่าธรรมเนี

ยม
การศกึษา

ค่าตรวจ
และ

วิเคราะห์
ข้อสอบ

Video
Confer
ence

ค่าเช่าห้อง
อบรม
พร้อม
อปุกรณ์
คอมพิวเต

อร์

IT
Servic

e

ค่า
เชื่อมต่อ
ระบบ

เครือข่าย
คอมพิวเต

อร์

ค่าเช่า
เคร่ือง

คอมพิวเต
อร์

กระดาษ
ค าตอบ

รายได้อื่น
ค่า

บ ารุงรักษ
าโทรศพัท์

ค่าจดัสอบ
วดัความรู้
ทาง

คอมพิวเต
อร์

ค่าจดั
ฝึกอบรม 
(รับจริง)

ค่าบริการ
วิชาการ

เงิน
อดุหนนุ
บริการก
ริด

ลกูหนีเ้งิน
ยืม

มหาวิทยา
ลยั

ปี 2559 2,336 483,0 85,50 539,5 221,3 71,50 178,6 104,0 1,506 1,498 1,000 1,095 3,850 1,000 2,000

ปี 2560 1,470 423,2 36,50 937,5 224,2 121,0 184,0 91,35 2,506 1,485 500,0 1,775 7,118 1,000 2,000

 -
 1,000,000.00
 2,000,000.00
 3,000,000.00
 4,000,000.00
 5,000,000.00
 6,000,000.00
 7,000,000.00
 8,000,000.00

จ ำ
นว

นเ
งนิ

 (บ
ำท

)
ก ร า ฟ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ย รั บ เ งิ น ร า ย ไ ด้ ศู น ย์ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 5 9 - 2 5 6 0



  รายงานประจ าปี 2560 ศนูย์คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

17 
 

 

 
สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560 

ประเภทรายจ่าย ใช้ไป คิดเป็น %ของรายจ่ายทั้งหมด  
ค่าจ้าง    5,824,842.58  37.68 
ค่าตอบแทน    3,295,099.67  21.32 
ค่าใช้สอย    3,156,498.66  20.42 
งานบริการวิชาการเพื่อสังคม หมวดรายจา่ยอื่น    2,033,621.57  13.16 
เงินลงทุน      584,916.00  3.78 
ค่าวัสด ุ      205,162.05  1.33 
รายจ่ายอื่น      159,624.00  1.03 
พัฒนาบุคลากร      147,613.42  0.95 
ค่าสาธารณูปโภค        43,736.92  0.28 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์
ทางวิชาการ 
(ด าเนินการ)

งานบริการ
คอมพิวเตอร์
ทางวิชาการ 
(เงินลงทุน)

งานพัฒนา
บุคลากร

บริการวิชาการ
หมวดเงิน
อุดหนุน

บริการวิชาการ
หมวดรายจ่าย

อ่ืน

ประมาณการ (บาท) 16,132,100.00 800,000.00 200,000.00 165,000.00 4,054,000.00

ใช้ไป (บาท) 12,691,707.23 584,916.00 147,613.42 - 2,033,621.57

คงเหลือ (บาท) 3,440,392.77 215,084.00 52,386.58 165,000.00 2,020,378.43

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

 18,000,000.00

รา
ยจ

่าย
 (บ

าท
)

ประเภทรายจ่าย

สรุปรายจ่ายเงินรายไดศู้นย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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เงินอุดหนุน         6,743.35  0.04 
รวมเป็นเงิน  15,457,858.22  100.00 

 

 

เปรียบเทียบรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2560 

ประเภทรายจ่าย ปี 2559 ปี 2560 

ค่าจ้าง        5,940,366.82     5,824,842.58  

ค่าตอบแทน        3,998,751.25     3,295,099.67  

ค่าจ้าง
37.68%

ค่าตอบแทน
21.32%

ค่าใช้สอย
20.42%

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม 
หมวดรายจ่ายอื่น

13.16%

เงินลงทุน
3.78%

ค่าวัสดุ
1.33%

รายจ่ายอื่น
1.03%

พัฒนาบุคลากร
0.95%

ค่าสาธารณูปโภค
0.28%

เงินอุดหนุน
0.04%

สรุปรายจ่ายเงินรายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560
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ค่าใช้สอย        3,610,280.30     3,156,498.66  

ค่าวัสด ุ          105,518.15        205,162.05  

ค่าสาธารณูปโภค          389,897.35         43,736.92  

เงินอุดหนุน            22,661.65           6,743.35  

รายจ่ายอื่น          199,063.50        159,624.00  

เงินลงทุน          257,256.74        584,916.00  

พัฒนาบุคลากร          372,665.44        147,613.42  

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม หมวดเงินอุดหนุน          225,072.75                   -    

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม หมวดรายจา่ยอื่น        2,028,789.10     2,033,621.57  

รวมเป็นเงิน      17,150,323.05   15,457,858.22  
 

 

 

 

 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอดุหนนุ รายจ่ายอื่น เงินลงทนุ พฒันาบคุลากร
งานบริการ

วิชาการเพื่อสงัคม 
หมวดเงินอดุหนนุ

งานบริการ
วิชาการเพื่อสงัคม 
หมวดรายจ่ายอื่น

ปี 2559 5,940,366 3,998,751 3,610,280 105,518.1 389,897.3 22,661.65 199,063.5 257,256.7 372,665.4 225,072.7 2,028,789

ปี 2560 5,824,842 3,295,099 3,156,498 205,162.0 43,736.92 6,743.35 159,624.0 584,916.0 147,613.4 - 2,033,621
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กราฟ เปรี ยบ เที ยบ รายจ่ าย เ งิ น ร าย ได้ ศู นย์ คอมพิ ว เ ตอร์
ร ะหว่ า งปี  2 559 - 2560
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สรุปงบพัฒนาบุคลากร ณ 30 กันยายน 2560  

กลุ่มงาน ประมาณการ (บาท)  ประมาณการ )%( ใช้ไป (บาท)  ใช้ไป )%( คงเหลือ (บาท)  คงเหลือ )%( 
หลักสูตรกลาง         500,000.00             100.00      518,886.42  103.78  (18,886.42) (3.78) 

กบท         120,000.00             100.00        49,930.00  41.61  70,070.00  58.39  

กวพ           15,000.00             100.00                 -    0.00  15,000.00  100.00  
กบว         120,000.00             100.00        95,140.00  79.28  24,860.00  20.72  
กรส         145,000.00             100.00        12,063.00  8.32  132,937.00  91.68  

กบพ         200,000.00             100.00      174,716.55  87.36  25,283.45  12.64  
รวม      1,100,000.00             600.00      850,735.97            77.34     249,264.03            22.66  

 

 

 

 

 

-100,000.00

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

 600,000.00

หลักสูตร
กลาง

กบท กวพ กบว กรส กบพ

ประมาณการ (บาท) 500,000.00 120,000.00 15,000.00 120,000.00 145,000.00 200,000.00

ใช้ไป (บาท) 518,886.42 49,930.00 - 95,140.00 12,063.00 174,716.55

คงเหลือ (บาท) (18,886.42) 70,070.00 15,000.00 24,860.00 132,937.00 25,283.45

รา
ยจ

่าย
พัฒ

นา
บุค

ลา
กร

 (บ
าท

)

กลุ่มงาน

สรุปรายจ่ายพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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สรุปรายได้สะสม 10 ปี ย้อนหลัง  

ต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2551 – 2560 

ปีงบประมาณ  สรุปรายได้สะสม    สรุปรายได้สะสมรวมเงินที่มหาวทิยาลัยยืม  
2551     16,694,222.83                                    26,756,782.83  
2552      1,352,321.39                                    11,561,021.39  
2553 (15,266,285.34)                                    3,922,414.66  
2554 (18,776,119.75) (2,587,419.75) 
2555 (18,362,424.79) (5,173,724.79) 
2556 (21,117,090.46) (10,908,390.46) 
2557 (24,767,216.96) (16,558,516.96) 
2558 (28,607,506.34) (22,138,922.73) 
2559 (30,201,505.58) (25,732,921.97) 
2560 (26,390,819.40) (23,922,235.79) 
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 (บ
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)

ปีงบประมาณ

สรุปรายได้สะสม 10 ปีย้อนหลัง

ปีงบประมาณ 2551 - 2561

สรุปรายได้สะสม 
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ปีงบประมาณ

สรุปรายได้สะสม 10 ปีย้อนหลัง (รวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม)

ปีงบประมาณ 2551 - 2561

สรุปรายได้สะสมรวมเงินที่มหาวิทยาลัยยืม
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร 
 ในปีงบประมำณ 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ได้ด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศบุคลำกร ดงันี้ 

 บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 

 บ ำรุงรักษำระบบที่พัฒนำแล้วเสรจ็ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ แกไ้ขข้อผิดพลำดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถำมและตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ 

ตำมที่ได้รับแจ้ง โดยแบ่งเป็น 2 สว่นดังนี้  

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบ MIS-DSS       

2. ระบบ HRMIS )ผลงำนวิชำกำร /ภำระงำน( 

3. ระบบ ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน TOR Online 

4. ระบบ ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบตัิงำน Competency Online 

5. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ )E-DOC) และระบบทะเบียนรับ -ส่ง  

6. ระบบลงเวลำด้วยลำยนิ้วมือ )TimeStamp) 

7. ระบบสวสัดิกำรกองทุนพนักงำน 

8. ระบบสมัครงำนออนไลน ์

9. ระบบ MOU (ข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์กับมหำวิทยำลัย /สถำบันต่ำงประเทศ(  

10. ระบบรวมสำรสนเทศบุคคล MyPSU 

11. ระบบโบนสัส ำหรับสำยวิชำกำร 

12. ระบบรำยงำนส ำหรับผูบ้ริหำร EIS 

ระบบสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ )E-DOC) เทศบำลคอหงส ์

2. ระบบยื่นแบบก่อสร้ำงเทศบำลคอหงส์ 

3. ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ (PITI System) อุทยำนวิทยำศำสตร ์

 โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

 ทีมบุคลำกรมีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ดังนี้ 

 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. พัฒนำ ระบบใบสมัครกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ Online กันยำยน – พฤศจิกำยน 2559  

2. ปรับปรุงแก้ไข อบรม และเฝ้ำระวงักำรใช้งำนระบบ Competency Online พฤศจิกำยน 2559 – มกรำคม 2560 

3. รวบรวมและพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร ์พ .ศ.2558– 2561 ส ำหรับผู้บริหำร ธันวำคม 2559 – มกรำคม 

2560 
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4. พัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ พ .ศ.2558– 2561 และอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำร กุมภำพันธ์ – 

เมษำยน 2560  

5. รวบรวมควำมต้องกำร วิเครำะห์ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และรำงวัล ส ำหรับบคุลำกรสำยวิชำกำร 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2560  

6. ปรับปรุงพัฒนำระบบ ผลงำนวิชำกำร /ภำระงำน ) HRMIS) ให้รองรบักำรประเมิน TOR Online กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2560  

7. ปรับปรุงพัฒนำระบบ Competency Online ให้รองรับกำรประเมนิแบบคู่ขนำน กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2560  

8. ปรับปรุงพัฒนำระบบ Competency Online ตำมควำมต้องกำรใหม่ )กำรเลือก Track รำยปี กำรประเมินท่ีรองรับทั้งข้ำรำชกำร และ

พนักงำนมหำวิทยำลัย  (พฤษภำคม – กรกฎำคม 2560  

9. ปรับปรุงแก้ไขระบบ TOR Online ใหร้องรับกำรประเมินทั้งข้ำรำชกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัย พฤษภำคม – กรกฎำคม 2560  

10. ออกแบบ รวบรวม วิเครำะห์ ควำมพึงพอใจระบบเอกสำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ )E-Docs) พฤษภำคม – กรกฎำคม 2560  

11. ปรับปรุงแก้ไขระบบ TOR Online, HRMIS และ Competency Online ใหร้องรับกำรประเมิน บุคลำกรสำยวิชำกำร ในรอบปี 

2561 และ 2562 สิงหำคม – พฤศจิกำยน 2560 

12. ทดสอบ แก้ไข จัดท ำคูม่ือ อบรม และเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบใบสมัครกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ Online ตุลำคม – พฤศจิกำยน 

2560 

13. ปรับปรุงพัฒนำระบบรำยงำนข้อมลูตัวช้ีวัดตำมแผนยุทธศำสตร์ พ .ศ.2558– 2561 และอื่นๆ ตำมข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน ตุลำคม 

– พฤศจิกำยน 2560  

 งานฝีกอบรม 

อบรมระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แนะน ำกำรใช้งำน “ระบบ Competency Online และระบบ TOR Online” ส ำหรับสำยวิชำกำร  ระหว่ำงวันท่ี 6 ,10-11,13 

มกรำคม 2560 ณ วิทยำเขตตรัง วิทยำเขตภูเกต็  วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี และวิทยำเขตปัตต ำน ี

2. แนะน ำกำรใช้งำน “ระบบ Competency Online ” ส ำหรับกำรเจำ้หน้ำท่ี ทุกวิทยำเขต วันที่ 15 กุมภำพันธ์  2560 ณ วิทยำเขต

หำใหญ ่

3. แนะน ำกำรใช้งำน  “ระบบทะเบียนรับ-รส่งหนังสือส ำหรับผู้รับส่งเอกสำ ”วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2560 ณ วิทยำเขตหำใหญ่  

4. แนะน ำกำรใช้งำนระบบ  “สังกั ดตำมจริงและกำรลำผำ่นระบบ DSS”  วันท่ี 22 พฤษภำคม 2560 ณ วิทยำเขตหำใหญ่ แนะน ำกำร

ใช้งำน “ระบบ Competency Online และ TOR Online” ส ำหรบัผู้ใช้งำน วิทยำเขตตรัง วันท่ี 6 ตุลำคม 2560 ณ วิทยำเขตตรัง 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ผลจำกกำรออกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในระบบท่ีพัฒนำและใช้งำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ระบบสวัสดิการกองทุนพนกังาน 

ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกมีคะแนนเท่ำกับ .393   

ปัญหำ 

– เบิกจ่ำยลำ่ช้ำ 
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– กำรใช้ระบบสืบค้นจำกช่องทำงนี้ ต้องท ำกำรเข้ำจำก กองคลัง ซึ่งมผีู้ทรำบระบบนี้น้อย ดังน้ัน เอำระบบหรือลิงค์นี้ เข้ำ

ไปไว้ในระเบียบ /ประกำศของกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ท่ีหน้ำเว็บไซต์กำรเจ้ำหนำ้ที่เพื่อควำมสะดวกในกำร

ตรวจสอบสิทธิกำรเบิกจ่ำยได้ในช่องทำงเดียวกัน 

– รำยละเอียดที่แจ้งไม่พอ บำงครั้งตอ้งมำนั่งหำเอกสำรว่ำไดเ้คยเบิกคำ่อะไรไป เมื่อไหร่ จ ำนวนเท่ำไหร่ ควรมีรำยละเอียด

แสดงเพิ่มเติมให้บ้ำง 

– ค่ำศึกษำบุตร อยำกใหโ้ช ยอดที่เบิกไปแล้วของ ภำคเรียน /ปีกำรศกึษำนั้น ๆ ตั้งแต่หน้ำจอแรกคะ่ เพื่อควำมสะดวกและ

รวดเร็วในกำรดูข้อมลู ขอบคุณนะคะ 

– ตรวจสอบสถำนะไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 

– เสนอให้ควรเอำระบบหรือลิงค์น้ี เข้ำไปไว้ในระเบียบ /ประกำศของกองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย ท่ีหน้ำเว็บไซต์กำร

เจ้ำหน้ำท่ีเพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบสิทธิกำรเบิกจ่ำยได้ในช่องทำงเดียวกัน 

– รำยละเอียดที่แจ้งไม่พอ บำงครั้งตอ้งมำนั่งหำเอกสำรว่ำไดเ้คยเบิกคำ่อะไรไป เมื่อไหร่ จ ำนวนเท่ำไหร่ ควรมีรำยละเอียด

แสดงเพิ่มเติมให้บ้ำง 

– กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลควรครอบคลมุถึงกำรใช้บริกำรคลินิกนอกเวลำของรพ .ของรัฐ และคลินกิเอกชน เพรำะ

บำงครั้งมีควำมจ ำเป็นต้องรับบริกำรนอกเวลำรำชกำร  

– อยำกให้ส่งเมลเงินตอนเข้ำ 

– กำรเบิก -ยเงินไม่ควรเกินหน่ึงสปัดำห์จ่ำ  

– ค่ำรักษำฯ ,ค่ำศึกษำบุตร ท่ีรำยงำนเบิกจ่ำยอยำกให้โชเลขท่ีเอกสำร มอ .ของหน่วยงำนต้นเรื่อง ขอบคุณนะคะ  

– ควรมีข้อมูลอื่นที่มปีระโยชน์เพิ่มเติมเช่นข้อมูลสิทธิในกำรเบิก เป็นต้น 

– อยำกให้หน้ำที่พิมพ์รำยงำน มี check box ไว้ส ำหรับเลือกรำยชื่อทีต่้องกำรพิมพ์รำยงำนปะหน้ำสรุปกำรขอเบิก 

เนื่องจำกบำงครั้งใน 1 วันอำจมีกำรท ำเบิกมำกกว่ำ 1 ฉบับ หำกในช่วงเช้ำท ำเบิกไปแล้ว แต่พอช่วงบ่ำยมีกำรขอเบิกมำ

อีก แล้วจะพิมพ์รำยงำนปะหน้ำดงักล่ำว เดิมไม่สำมำรถเลือกเอำเฉพำะรำยช่ือของบุคลำกรที่ขอเบิกใหม่ได้ รำยงำนจะดึง

รำยชื่อมำทั้งหมดตำมประเภทสวสัดิกำรที่ขอเบิก จึงอยำกให้ปรับเพิ่มในส่วนนี้ให้ด้วยค่ะ  ขอบคณุมำกๆค่ะ 

– กรณี มีกำรเบิกจ่ำยเงินคืนแก่เจ้ำหน้ำท่ีแล้ว น่ำจะมีกำรแจ้งทำงเมล์ psu ของแต่ละบคุคลด้วย 

2. ระบบ HRMIS (ผลงานวิชาการ /ภาระงาน) 

ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำงมีคะแนนเท่ำกับ 3 25.  

ปัญหำ 

– มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย กรอกข้อมลูเยอะแยะมำกมำย 

– กำรกรอกงำนวิจัยท่ีท ำเสร็จแล้ว จะมีกำรกรอกข้อมูลที่เผยแพร่ ซึ่งบำงเรื่องตัวเลม่รำยงำนเสร็จแล้วแตอ่ยู่ระหว่ำงกำร

เผยแพร่และตีพิมพ์ลงวำรสำร ซึ่งต้องใช้เวลำ จะไมส่ำมำรถกรอกในเวลำนั้นได้ เนื่องจำกระบบจะไม่รบับันทึกหำกมี

ข้อมูลไมค่รบถ้วน จนผำ่นไปกไ้มไ่ด้กรอกข้อมูล  
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– พบปัญหำกำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบท่ีไม่ใช่ internet explorer กรอกข้อมูลผ่ำน Firefox ไมค่่อยด ี

– บำงครั้งขณะกรอกข้อมลู ระบบจะเกิดข้อผดิพลำด และจะบันทึกขอ้มูลซ้ ำ ๆ 

– ใส่ชื่อผู้ร่วมใน paper ไม่ได้ )กดปุม่สีเหลืองที่เอำไว้ ให้ใส่ช่ือผูร้่วมที่เป็นบุคลำกร ม .อ .ไมไ่ด้(  

– ถ้ำใส่ข้อมูลไม่ครบ เวลำกด save จะไม่ save และข้อมูลที่กรอกก็จะหำยไปเลย อยำกให้มีปุ่มเพื่อกด save ช่ัวครำวได้

ครับ 

– สับสนรอบกำรเปดิ -ปิด ท ำให้กรอกข้อมูลไมต่รงกับระยะเวลำ  

– ข้อมูลช่ือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำที่เคยใสไ่ว้ในภำระงำนสอนครั้งก่อนๆ ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง ทั้งๆ ที่เป็นนักศึกษำคน

เดิม รหสัเดิม 

– ไม่มีกำรจัดกำรพื้นท่ีส ำหรับกำรแนบไฟล์หลักฐำน 

– ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมนิ 

– ยังไม่ค่อยสะดวกในกำรใช้งำน เชน่ข้อมูลไมล่ิงค์ถึงกันกับระบบ tor online ในบำงส่วน ท ำให้ต้องกรอกข้อมูลซ้ ำ 

– กำรกรอกรำยละเอียดชื่อผูร้่วมวิจยัเยอะเกิน กำรกรอกผลงำนทำงวิชำกำรกว่ำจะกรอกได้แตล่ะครั้งใช้เวลำค่อนข้ำงมำก 

บำงครั้งกรอกไปแล้ว มีปัญหำต้องมำเริม่ต้นกรอกใหม ่

– ปุ่ม บำงครั้งยังเป็นภำษำไทย ท ำให้นักวิจัยต่ำงชำติ กรอกข้อมูลเอง ไม่ได้ 

– ไม่ค่อยถนัดหรืออำจลืมวิธีกำรใช้งำนบำงครั้ง และอินเตอร์เนต็ช้ำ 

– หัวข้อ 1.3 . ภำระงำนคุมวิทยำนิพนธ์ /สำรนิพนธ์ ระบบไม่ดึงข้อมลูจำกฐำนข้อมูลมำให้  

–  LU 220-491 วิชำ PROJECT PROPOSAL STUDY ระบบไม่ค ำนวณให้อัตโนมตัิ ทั้งที่ใส่ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำและ

จ ำนวนโครงงำนแล้ว ระบบควรค ำนวณให้เลยครับ 

– ประเภท Lab ควรเพิ่มค ำท่ีสื่อควำมหมำยส ำหรับด้ำนสังคมศำสตรด์ว้ย เพ่ือให้เข้ำใจง่ำย ไม่สบัสนหรือต้องมำประยุกต์ใช้

หรือจดจ ำเอำว่ำช่องประเภท Lab หมำยถึงอะไร คณำจำรย์เขำ้ใหมจ่ะไดเ้ข้ำใจเรยีนรุไ้ด้ง่ำยอำจใช้ค ำว่ำ ปฏิบัติกำร

ภำคสนำม นั่นคือ ประเภท Lab/ปฏิบัติกำรภำคสนำม 

– Option กำยภำพ, ภำษำ, คอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มค ำ ปฏิบตัิกำรภำคสนำมอีกค ำ 

– กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย น่ำจะอยูห่มวดเดียวกับ 3.11 เพรำะต้องอ่ำนงำนเป็นเล่มหนำ

เช่นเดียวกันกับรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ แม้จะยังไมส่มบูรณ์ก ็ตำมอำจเพิ่มค ำ “รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย  

– Drop list ผลงำนภำยใต้เครือข่ำย 1 ( ควรเพิ่มประเภทงำนวิจัยด้ำนกำรจัดกำรและพัฒนำชุมชน รวมถึง drop list สำขำ

ย่อยงำนวิจัยก็ควรเพิ่ม รำยกำรสำขำย่อย 1 ( กำรจัดกำรชุมชน 2 ( กำรพัฒนำชุมชน 

– เนื่องจำกมีกำรบันทึกเพิ่มซ้ ำๆ ทุกรอบ ดังนั้นควรพิจำรณำเลือกกลุม่สำขำเหล่ำนี้ท่ีมีกำรบันทึกซ้ ำๆ ใหอ้ยู่ในรำยกำร 

drop list ได้แล้ว เพรำะสะท้อนถึงกำรที่มีคนท ำงำนด้ำนนี้ เพื่อสะดวกในกำรบันทึกข้อมูล 

– ควรให้แก้ไดภ้ำยหลังโดยสะดวก เมื่องำนมีกำรพิมพ์เป็นเล่มแล้ว 

– ควรมีช่องให้เลือกว่ำ Inpress ซึ่งหมำยถึงงำนตอบรับและอยูร่ะหวำ่งกำรตีพิมพ์เป็นเล่ม 

– อำจเพิ่มช่องให้ upload เอกสำรใบตอบรับกำรตีพิมพ์ ดีกว่ำท่ีจะต้องแนบแบบ zip 
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– ควรเพิ่มช่องฐำนข้อมูลวำรสำร เช่น TCI กลุ่ม 1  หรือกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 หรือไม่มีในฐำนข้อมลู หรือ Scopus ข้อเลือก

เกี่ยวกับฐำนของวำรสำรที่ลงตีพิมพ์ เปิดโอกำสใหล้งได้ในฐำนอื่นบ้ำงเช่น ฐำน TCI เป็นต้น 

– กำรพริ้นเอกสำรออกมำ ตัวอักษรมักจะไม่ครบและขำดควำมเรียบรอ้ย ขำดควำมสวยงำม 

– เข้ำใช้งำนไม้ได้ในช่วงเวลำที่มผีู้เขำ้ใช้งำนมำก 

– มีหัวข้อภำระงำนท่ีไมไ่ด้ท ำเลยในหน้ำเว็ป ท ำให้มันดูรก 

– ในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนไมม่ีหัวข้อนี้เลย ท ำให้ลงภำระงำนไมไ่ด้" 

– มีควำมซ้ ำซ้อนในกำรกรอกกับระบบอ่ืนๆ 

– สับสนกับระยะเวลำหรือรอบของกำรท ำ TOR ในบำงครั้ง 

– ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตั้งแต่ผู้บรหิำรถึงระดับปฏบิัติกำร  มีนอ้ยไปหน่อย 

– format กำรบันทึกท ำค่อนข้ำงยำก ไม่ friendly กับ user 

– ไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ เช่น TOR online 

– ระบบมีกำรตอบสนองช้ำ จนท ำให้คิดว่ำระบบขัดข้อง 

– ควำมซ้ ำซ้อนของผลงำนท่ีใช้แล้ว แต่ยังปรำกฎอยู ่

– แหล่งทุนไม่มีใหเ้ลือกมำก และจะต้องลงด้วยไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ให้ผ่ำน 

– กำรเรยีกดู manuscript file เป็น pdf เท่ำนั้น ถ้ำอยู่ขณะที่ manuscript accept แล้วรอตีพิมพ์ ก็ยงัไม่ออกเป็น pdf 

ให ้

– not reflect actual work 

– create more work 

– not integrated to other systems 

– ระบบปฏิบตัิกำรมันยังไมต่อบรับกำรท ำงำนบำงจุด เช่นเมื่อจะแก้ไขกำรกรอกผลงำน มันคลิกไมไ่ป  ไม่ตอบสนอง 

– อำจำรย์ชำวต่ำงชำติอ่ำนไทยไม่ได ้ต้องเป็นภำษำอังกฤษ, ส่วนของภำระงำนโดยเฉพำะกำรสอน หัวข้อไม่ชัดเจนไมเ่ข้ำใจ

ว่ำต่ำงกันอย่ำงไรดซู้ ำซ้อนกรอกไม่ถูก ส่วนของผลงำนวิชำกำรมักจะ hang ท ำให้กรอกไปตั้งนำนข้อมูลหำยหมด ต้องท ำ

ใหม่ เคยท ำไปสำมรอบสดุท้ำยก็ยงัไม่ส ำเร็จเสียเวลำมำก 

– ควรดึงข้อมูลภำระงำนสอนมำจำก TQF โดยตรง ท้ังหมด 

– the system is unstable 

– ต้องกรอกข้อมลูซับซ้อนหลำยขั้นตอน 

– หลำยหัวข้อที่ให้กรอกไม่มีควำมชัดเจนในรำยละเอียด" 

– บำงครั้งไมส่ำมำรถ attach file ได้ 

– กรอกข้อมูลบทควำมละเอยีดเกินไป ใช้เวลำนำนในกำรกรอกข้อมูล 

– อำจำรย์ชำวต่ำงชำตไิม่สำมำรถกรอกได ้

– บำงครั้งไมส่ำมำรถดึงข้อมูลกำรสอนมำได้ ต้องพิมพ์ใหม ่
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– กำรลิงค์ของมูลระบบภำระงำนส่วนกำรตีพิมพ์ไปยัง TOR online 

– ส่วนใหญ่ดึงข้อมลูจำกระบบไม่ได ้

– ข้อมูลหลำยอย่ำง เกินควำมจ ำเปน็ 

– ค้นไม่พบช่ืออำจำรย์ในมหำวิทยำลัยหลำยท่ำน 

– บำงครั้งอินเตอร์เนต็ไม่เสถยีร ท ำให้ไมส่ำมำรถกรอกข้อมูลได้ 

– user interface ไม่ user friendly  

– กำรคิด LU รำยวิชำกิจกรรมเสรมิหลักสตูร หรือโครงงำนท่ีมีหน่วยกติ 1 - 2 หน่วยกิต  

– กรอกผลงำนทำงวิชำกำร เช่น กำรตีพิมพ์ หำกมีชื่อเรำไม่ใช่ช่ือผู้แต่งหลัก และช่ือผู้แต่งหลัก )คือคนอืน่ ภำยนอกคณะ 

เช่น นักศึกษำ หรือบุคคลนอกมหำวิทยำลัย (ท ำให้ต้องกรอกเรำเป็นช่ือผู้แตง่หลัก ช่วยแก้ไขจะกรอกไมไ่ด้ แกไ้ขไมไ่ด้  

– เมนู ไมเ่ป็นสดัส่วน บำงเมนู ผู้ใช้ไม่มีสิทธ์ิเข้ำถึง แต่ปรำกฏให้เลือก 

– ค้นหำผลงำนวิชำกำรยำก 

– ควำมเชื่อมโยงกับระบบ MIS DSS 

– ผลงำนวิชำกำรเกำ่ ๆ ท่ีไม่คดิจะมำขอภำระงำน ดรูุงรัง จะลบกไ็มไ่ด้ อย่ำงน้อยถ้ำมีโหมดซ่อนไวไ้ด้กด็ี 

– ถ้ำพิมพ์นำนหน่อย ปรำกฎว่ำระบบไม่บันทึกให้ ท ำให้ต้องเข้ำระบบใหม่  

– มีข้อมูลที่ต้องกรอกมำก บำงครั้ง internet มีปญัหำขณะกรอก ต้องเริ่มใหมห่มดท ำให้เสียเวลำมำก 

– กำรกรอกข้อมูลผลงำนวิชำกำรต้องกรอกรำยละเอียดแบบแยกส่วน ควรท ำให้ระบบลิงค์กับ ISI หรือ Scopus และ 

upload ข้อมูลมำได้โดยตรง โดยไม่ต้องกรอกรำยละเอยีดที่ค่อนข้ำงจะเสยีเวลำ 

– เว็บไซตไ์มเ่ป็นแบบ responsive ใช้บนมือถือไม่สะดวก 

– ไม่ update ในส่วนงำนวิชำกำร  และกำรขอเครื่องรำชฯ  รวมทั้งระเบียบข้อก ำหนดใหม่ ปี 2559 

– กรอกทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว ไม่แจ้งว่ำเสร็จ ให้เข้ำใจเอำเอง 

– ใส่รหัสวิชำแต่รำยชื่อวิชำไม่ขึ้น 

– เวลำเติมข้อมลูลงในช่อง หน้ำจอจะเลื่อนไป จนไมแ่น่ใจว่ำท่ีแก้ไขไปแล้ว  save หรือยัง 

– กำรกรอกข้อมูลที่ค่อนข้ำงเยอะเพรำะมตี้องใส่ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

– กำรอัพโหลดไฟล์บำงครั้งอัพโหลดไม่ได ้

– menu ตัวเล็ก  

– It is quite complex, a lot of information that may not know how to put them on. 

–  There is no update notification how it is going on. 

– ต้องกรอกข้อมูลกับ IE ซึ่งปกติทำงศูนย์คอมฯ รณรงค์ให้ใช้ Firefox ท ำให้ไม่สะดวก 

– กรอกผลงำนในระบบ HR-MIS แตไ่ม่สำมำรถดึงข้อมูลไปยังระบบ TOR online ได้ทั้งหมด โดยเฉพำะผลงำนวิจัยท่ีระบบ

ไม่สำมำรถดึงข้อมูลได ้
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– เนื่องจำกในสภำพกำรณ์ปัจจุบันของคณะวิเทศศึกษำนั้น ต้องยอมรบัว่ำระบบกำรท ำงำนยังอยู่ในช่วงปรับปรุง โดยเฉพำะ

ควำมชัดเจนในเรื่องของขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแตล่ะต ำแหน่งยังคลมุเครือ ส่งผลให้งำนหลำยๆอย่ำงซึ่ง

เป็นงำนท่ีจ ำเป็นจะต้องมีผู้รบัผิดชอบ แต่กลับไม่สำมำรถระบุผูร้ับผดิชอบที่แน่นอนได้ จึงเกิดกำรเกีย่งงำนกันขึ้น และ

งำนจ ำนวนมำกเหล่ำนี้จึงต้องกลำยเป็นหน้ำท่ีของ "อำจำรย์ "ะซึ่งมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะรบัผิดชอบงำนนั้นๆได้ ภำร

งำนเหล่ำนั้นได้กลำยเป็นภำระงำนท่ีเบียดเบียนทั้งเวลำและแรงใจแรงกำยของเหล่ำคณำจำรย์ อีกท้ังภำระงำนเหล่ำนั้นยัง

ไม่สำมำรถน ำมำคิดเป็นส่วนหน่ึงในภำระงำนได ้ ")งำนขอช่วย"/"งำนท่ีไม่มีเจ้ำของ "เหล่ำนี้ สำมำรถกรอกได้เพียงในช่อง

ของ "ภำระงำนอ่ืนๆ "ในระบบ TOR ซึ่งจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำในกำรประเมินข้ึนเงินเดือน  (ซึ่งอำจำรย์ทุกท่ำนมี

ภำระหน้ำท่ีหลักท่ีจะต้องรับผดิชอบอยู่เต็มมืออยู่แล้ว ตำมข้อก ำหนดจำกเกณฑ์มหำวิทยำลัย ซึ่งผลกระทบดังกล่ำวนี้จะ

เห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรที่จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร )งำนวิจัย (จ ำนวนน้อย ท้ังๆที่เป็นอำจำรย์อยู่ของอำจำรย์นั้นยังมี

ในมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรวิจัย 

– ทุนวิจัยบันทึกเข้ำระบบ hr-mis และ PRPM แต่ข้อมูลไม่เข้ำใน TOR online 

– too rigid to record academic/research publications eg budget 

– publication in English มีช่องฐำนข้อมูลให้กรอกแม้แต่ TCI แต่ภำษำไทยไม่ม ี

– เวลำกรอกผลงำนวิชำกำร cursor มักกลับไปท่ี strart ซึ่งต้องเลื่อนกลับลงมำตลอด ท ำให้เสียเวลำในกำรกรอกพอสมควร 

– เปิดหลำยwindow แล้วจะerror ข้อมูลจะอัพเดทแค่หน้ำต่ำงท่ีเปดิล่ำสดุ ดึงข้อมูลเกำ่ๆล ำบำก 

– ยังไม่มรีะบบท่ีชัดเจน บำงครั้งไมส่ำมำรถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง ๆ ท่ีกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ท ำให้เสียเวลำมำกเพรำะต้องท ำ

ใหม่ท้ังหมด 

– ระบบประเมินรูปแบบใหมม่ีกำรใช้กับสำยวิชำกำรทีไ่ม่มตี ำแหน่งบรหิำรเท่ำนั้น เกิดควำมไม่เท่ำเทยีมกัน ตั้งแต่ระบบกำร

ประเมิน กำรประเมิน  

– กำรกรอกข้อมมลูซ้ ำซ้อน สับสน วุน่วำย ใช้เวลำมำก สร้ำงภำระงำนเพิ่ม 

– รหัส นศ  .บำงส่วน query มำดึงขอ้มูลมำไม่ครบ ไมส่ำมำรถเพิ่มนักวิจัยได ้

– ไม่สำมำรถเรียกดูรำยงำนกำรประชุมวิชำแยกตำมคณะได้ )Error Null pointer) 

– ต้องกรอกข้อมูลรำยชื่อและหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนักสึกษำในท่ีปรึกษำทุกครั้ง 

– ข้อมูลผลงำนวิชำกำรที่นักศึกษำมสีิทธ์ิแก้ไขผลงำนได้ บำงทีกรอกไมไ่ด้ ไม่ทรำบท ำไม 

– ไม่สำมำรถบันทึกในขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลในกรณีตัวเองเป็นผู้แต่งร่วมได ้

– หัวข้อท่ีกรอกใน ภำระงำนบริกำรวิชำกำร และภำระงำนบริหำรและอื่น ๆ ยังไไมต่รงกับ TOR 

– ในกำรพิมพ์เอกสำรออกมำจำกระบบ มีกำรเลื่อนของตัวอักษร ท ำให้บรรทัดของแตล่ะรำยกำรไมต่รงกัน 

– ระบบ ใช้ยำก  )ส ำหรับผู้ไม่ช ำนำญกำรด้ำนคอมฯ (แต่ก็พยำยำมเรยีนรู้ สับสนค ำสั่งหรือเมนู )ไม่เข้ำใจควำมหมำย...

ขั้นตอน เป็นต้น (  

– ใช้งำนค่อนข้ำงยำก และงำนไม่สำมำรถเข้ำได้กับกำรแบ่งประเภทของระบบ 

– ไอคอลเข้ำถึงกำรกรอกภำระงำนโดยตรงไม่มี 
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– ภำระงำนอำจำรย์ที่สอนมัธยมศึกษำอย่ำงโรงเรียนสำธิตฯไม่มีแนวปฏิบัติกำรกรอกข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ช่ัวโมงสอน  

จ ำนวนห้องที่สอน ภำระงำนอ่ืน ๆ ไม่ได้ก ำหนดชัดเจนว่ำเป็นกี่ช่ัวโมง 

– หัวข้อท่ีให้กรอกยังไม่ตรงกับภำระงำนจริง 

– มีควำมสับสนส ำหรับอำจำรย์ใหมม่ำกๆ ระบบไม่ชัดเจน 

– เวลำกรอกข้อมลูผดิ ต้องกำรแก้ไข ท ำไม่ได้ ต้องรอให้เจ้ำหน้ำที่จดักำรให้   

– server ล่มบ่อย ท ำให้เสียเวลำกรอกข้อมูลซ้ ำ เนื่องจำกข้อมูลไมไ่ดถู้กบันทึกระหว่ำงกำรกรอก 

– ให้มี template (ไฟลเ์ริม่แรก  (ปีลำ่สุด ตั้งให้เป็นเปน็ของครั้งรอบประเมินนั้นของ default ของระบบ จะท ำให้มีข้อมูล

ตั้งต้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม จะท ำให้ลดเวลำกำรกรอกข้อมลูลงได้มำก 

– ยังมีภำระงำนบำงรำยกำรที่ไม่ปรำกฎในบัญชี load unit  และภำระงำนบำงรำยกำรยังต้องตีควำมให้ตรงกัน 

– The user interface is hard to navigate 

– หัวข้อของภำระงำนไม่ครอบคลมุ หรือมีหัวข้อท่ีไรส้ำระ และไมส่ำมำรถตรวจสอบได้ว่ำท ำจริงหรือไม่ 

– ส่วนมำกจะเป็นเรื่องรำยละเอียดของ ภำระงำน ในบำงกรณี มีกำรยกเลิก เอกสำรประกอบ และ เวลำที่มีกำร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

– กำรเช่ือมโยงข้อมลูที่เคยตอบไว้กอ่นหน้ำแล้ว เพื่อน ำมำใช้ในกำรประเมินรอบถัดไป 

– ใช้เวลำคิดนำนก็ออกนอกระบบใหเ้ข้ำไปใหม ่

– ในกำรกรอกข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรเช่น บทควำม  จะมีปญัหำในกำรกรอกผูเ้ขียนร่วม หำกเป็นนักศึกษำ ระบบจะไม่

สำมำรถเพิ่มได้ และไมส่ำมำรถคลกิสัดส่วนได้ 

– ควรเพิ่มหัวข้อนวัตกรรมกำรสอน เนื้องจำกขำดหัวข้อน้ีในระบบ 

– ไม่สำมำรถบันทึกข้อมลูบำงอย่ำงได้ เช่น ภำระงำนท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์สำมำรบันทึกได้เพยีง 1 คน  

– กำรบันทึกท ำได้ค่อนข้ำงยำก ไม่มตีัวช่วยในกำรท ำให้กำรกรอกข้อมลูด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

– ควำมยืดหยุ่นของหัวข้อหรือลักษณะงำนท่ีให้กรอก 

– คู่มือกำรใช้งำนไมล่ะเอียด 

– ท ำไมไม่แขวนไว้ที่หน้ำแรกของมหำวิทยำลัย 

– ไม่รู้ว่ำจะกรอกยังไง ถึงจะถูกต้อง ตำมหลักกำรในกำรคิด LU 

– ระบบน่ำจะ link ระหว่ำงกัน ในประเด็นของโครงกำรวิจัย 

– ระบบดีแล้ว แต่มีอุปสรรคเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอรเ์ช่นด ำเนินกำรช้ำ  

– ภำษำที่สำมำรถระบุได้ในกำรกรอกข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรมีแค่ภำษำไทยกับภำษำอังกฤษ ผลงำนท่ีเขียนด้วยภำษำ

อื่นๆที่ไม่ใช่สองภำษำนี้จึงไม่สำมำรถเลือกได้ 

– มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรใช้งำนถี่เกินไป  เมื่อผู้ใช้ใช้จนเกิดควำมคุ้นเคยแล้ว แต่มีกำรเปลีย่นแปลงระบบใหม่ ท ำให้

ผู้ใช้ต้อมีกำรปรับตัวในกำรใช้ระบบใหม่  

– กำรกรอกข้อมูลทำงวิชำกำร ท ำยำก ใส่ข้อมูลมำก แก้ไขยำกท ำให้แม้มีผลงำนก็ไม่อยำกกรอก เสยีเวลำมำก  
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– ตอนนี้ยังไมส่ำมำรถแก้ไขเพื่อใสผู่ร้่วมผลงำนเพ่ิมได ้

– ด้ำนหลังมอง หน้ำจอสกรีนไม่เห็น  

– ในกำรก ำหนดนิยำมต่ำงๆไมส่มเหตุสมผลในทำงปฏิบตัิ 

– กำรกรอกงำนตีพิมพ์ ที่เวลำบันผลเเล้วมันจะวิ่งกลับมำที่บันทัดเเรกเสมอ )หน้ำท่ีกรอกน้ันยำวมำก ไมไ่ด้อยู่ที่บริเวณเดมิ

ต้อง เลื่อนเม้ำส์ใหม่ทุกครั้ง ถ้ำระบบมีปัญหำไมทันบันทึก กรอกใหม่เลย เเย่เสียเวลำ 

– กำรใช้ประโยชน์ เช่น กำรน ำผลงำนวิจัยชีวสมมลูยำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรม ได้แก่ กำรขึ้นทะเบียนยำสำมัญ " 

– รูปแบบกำรแสดงผลของเว็บไซต์ไม่ตอบสนองกับหน้ำจออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น tablet เป็นต้น 

– รำยละเอียดทีต่้องพิมพ์เพื่อบันทึกข้อมูลมีมำกเกินไป ท ำให้ใช้เวลำนำน ทั้งๆที่ข้อมูลก็น่ำจะ link  ต่อกนัได้อยู่แล้ว  

– ระบบมักเรียกข้อมลูมำไม่หมดทั้งที่ผู้ร่วมวิจัยมีกำรกรอกข้อมูลไว้ในผลงำนวิชำกำรแล้ว และไมส่ำมำรถเลือกใช้ได้ว่ำจะเค

ลมทั้งหมดในครั้งเดียวหรือเคลมสองครั้ง ๆ ละครึ่งหนึ่ง 

– แบบสอบถำมเด้งข้ึนมำก่อนไดเ้ข้ำไปใช้งำน เลยไม่ทรำบจะประเมินยังไง 

– ไม่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบ PRPM ซึ่งเกีย่วข้องกับงำนวิจัยได้ 

– กำรจัดท ำรำยงำนไม่ตรงกับห้วงกำรท ำงำนท่ีเป็นปัจจุบัน 

– ระบบ TOR online ท ำไมกรอกผลงำนวิชำกำรเกิน 2000 ตัวอักษรไม่ได้ ท ำให้ต้องตัดผลงำนออกหลำยชิ้น หรือต้องกำร

ผลงำนแค่นั้น 

– กำร key ข้อมูลเกี่ยวกับผลงำนวิชำกำร มีรำยละเอียดมำกเกินไป ใช้เวลำนำนมำกๆ  

– ช่วงปีท่ีผ่ำนมำระบบดีขึ้นจึงไม่พบปัญหำ 

– ไม่สำมำรถเพิ่มชื่อบุคคลภำยนอกเป็นหัวหน้ำโครงกำร หรือผูร้่วมวิจยัได้ ในส่วนของกำรบันทึกผลงำนวิชำกำร 

– ระบบไม่อนุญำตให้ใส่รหสัวิชำ ท้ังๆ ที่เป็นรหสัที่ถูกต้อง 

– บำงหัวข้อท่ีกรอกในระบบประเดน็ยังไม่ชัดเจน 

– ยังไม่สำมำรถกรอกรำยละเอียดโครงกำรวิจัยได้ครบทุกรำยละเอียด เช่น ระยะเวลำที่เริ่ม -สิ้นสุด แหล่งทุน เป็นต้น  

– ไม่เข้ำใจ ไม่มีค ำอธิบำย ไมรู่้นิยำมของแต่ละ term ไมม่ีระบบช่วยเหลือ ตัวอักษรเล็ก 

– The flow to use the system is not clear. 

– not a user friendly, not work properly in section add academic works 

– - ภำระงำนสำยวิชำกำรในระบบ hrmis ยังไมส่อดคล้องกับระบบ tor online 

– ต้องพิมพ์ข้อมูลโครงกำรวิจัยที่ท ำและนักศึกษำท่ีดูแลอยู่ใหม่ทุกครั้งท่ีกรอก ท ำให้เสียเวลำมำก 

– LU รำยวิชำโครงกำร เปลี่ยนไปจำกเทอมที่แล้ว โดยเพิ่มเป็น 3 เท่ำ ไม่ทรำบว่ำเป็น error หรือแก้ไขใหม่  

– no English menu for foreign lecutrer 

– มีปัญหำบ้ำงในบ้ำงครั้งแตไ่ดร้ับกำรแก้จำกเจ้ำหนำ้ที่อย่ำงทันท่วงที 

– Yes, teaching and related administrative procedural instructions were unclear and lacking when not 

completely absent. 
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– กรอกข้อมูลผดิ format ก็จะ error ทันที โดยไม่มีค ำสั่งตรวจสอบ input ก่อน submit 

– ซ้ ำซ้อนกับกำรลงภำระงำนของคระแพทย์ที่ต้องลงอยู่แล้ว 

– กรอกข้อมูลแล้วบันทึกไมไ่ด้ และบำงครั้งไม่ที่ช่องให้กรอกข้อมูลบำงอย่ำง 

– can't read thai very well,should have english vertion 

– ระบบจะเกิดปญัหำกับอำจำรย์ใหม่และอำจำรย์ที่เพิ่งกลับจำกกำรไปศึกษำต่อ 

– พิมพ์จะเสร็จแล้ว มีข้อผิดพลำดขอ้มูลที่พิมพ์ สูญหำยหมด ต้องเริม่ท ำใหม่หมด เสียเวลำมำก 

– ผู้ใช้เป็นอำจำรย์ชำวตำ่งชำติ ต้องมีคนกรอกให ้

ข้อเสนอแนะ 

– ควรจะให้กรอกข้อมลูงำนวิจัยและเพิ่มเตมิไดเ้รื่อยๆจนกระทั่งได้ข้อมลูครบ  

– ควำมพัฒนำให้ระบบมีควำมเสถียรมำกยิ่งขึ้น 

– ควรมีระบบบันทึกอัตโนมตั ิ

– งำนหลำยอย่ำงท ำสะดวกในระบบ chrome น่ำจะพัฒนำให้ใช้ได้กับระบบนี้ด้วย  

– ควรจัดท ำระบบที่กรอกง่ำยขึ้น หรอื link กับข้อมูล ที่จนท  .เก็บไวไ้ด้  

– ควรปรับให้มีกำรจัดกำรพื้นที่ส ำหรับกำรแนบไฟล์หลักฐำน 

– ควรปรับใหส้อดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน 

– น่ำจะท ำระบบแบบเปิดเป็นหน้ำๆคล้ำยๆกับ TOR  

– อัพเดทรูปแบบกำรกรอกภำระงำน ให้สอดคล้องกับประกำศข้อก ำหนดกำรจดัท ำภำระงำนแบบใหม่ 

– ควรดึงข้อมูลจำกระบบทะเบียน เช่น จน .LU หรือ หน่วยกิตท่ีสอดคล้องกัน และข้อมลูจำกบณัฑิตวทิยำลัยในเรื่องของ

วิทยำนิพนธ ์

– ขอบคุณที่สอบถำมควำมคิดเห็นกำรใช้งำน และเป็นก ำลังใจให้พัฒนำระบบให้ดยีิ่งข้ึนครับ 

– ควรปรับปรุงให้ระบบดึงข้อมลูด้ำนกำรสอนจำกระบบทะเบียนโดยตรง ไม่จ ำเป็นต้องป้อนรหสัรำยวิชำ 

– ควรท ำค ำแนะน ำกำรกรอกตรงช่องที่จะกรอกเลยว่ำต้องท ำอย่ำงไรจงึจะกรอกผ่ำน 

– เกณฑ์บำงข้อซ้ ำซ้อนอยู่ เช่น บทควำมวิชำกำร เคลมในข้อ 2 แล้ว แต่ในข้อ 3 ก็น ำมำเคลมซ้ ำได้อีก  

– ควรปรับปรุงระบบ internet 

– ข้อมูลวิทยำนิพนธ์สำมำรถดึงข้อมลูเก่ำมำใช้ได้ เพรำะ  นศ ป .เอก เรียน 6 ภำคกำรศึ กษำต้องกรออกเหมือนเดิม 6 ครั้ง  

– ระบบในปัจจุบันใช้งำนไดส้ะดวกดแีล้วค่ะ 

– ควรให้ upload ไฟล์เปเปอรไ์ด้เลย 

– ควรมีระบบกำรบันทึกทีละน้อย ๆ ก็ได้ อย่ำบันทึกทีเดียว เพรำะกวำ่เรำจะพิมพ์เสร็จ เวลำเน็ตหลดุมนัหำยไปหมด กว่ำ

จะไดบ้ำงครั้งต้องกรอก 3 ครั้ง พอมัน error สิ่งที่กรอกหำยไปเลยใจไปกองอยู่ตำตุม่ ท ำให้บทควำมทีเ่รำรอกำรกรอก

เป็น 10-บทควำมไม่ได้ถูกน ำมำกรอก เพรำะหมดแรงคะ่20  
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– ทุกส่วนของ ม .อ .ควรให้ควำมส ำคัญกับระบบนี้ ผลงำนวิชำกำร/ภำระงำน  ..ผู้มีอ ำนำจสั่งกำรหรือออกนโยบำย ควร

สร้ำงบรรยำกำศใหเ้กิดกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลนี้อย ่ำงจริงจัง เพรำะระบบ ฯ นี้ คือ ตู้เก็บเอกสำรทุกอย่ำง ทุกเรื่อง 

ทุกกิจกรรม ของคน ม .อ .ทุกคน  ..กรณีอำจำรย์/นักวิจยัที่มีผลงำน ควรกรอกไวต้ลอด ไม่ต้องรอกรอกเฉพำะช่วงที่ต้อง 

claim LU เท่ำนั้น  ..concept กำรสร้ำงระบบนี้ ดมีำก ๆ แต่กำรน ำมำประยุกต์ใช้ ไมไ่ด้ประโยชนส์ูงสุด  

– พัฒนำรูปแบบให้ friendly กับ user ดูจำกโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้งำนง่ำยๆ 

– ปรับปรุงระบบให้มีกำรตอบสนองที่รวดเร็วข้ึน หรือหำกตอบสนองช้ำ ควรมีไอคอนแสดงให้เห็น เช่น ไอคอนรูปนำฬิกำ

ทรำย 

– กำรจัดกำรลบควำมซ้ ำซ้อนของผลงำนท่ีปรำกฎในระบบ 

– ควรดึงข้อมูลเก่ำมำแกไ้ขได ้

– เปิดให้มีทำงเลือก ตำมที่เสนอในปัญหำ 

– ส่งแบบสอบถำมบ่อยเกินไป 

– สำมำรถดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ โดยไม่ต้องกรอก /พมิพ์รำยละเอียดใหม่  

– ควรมีรำยละเอียดระบุของทุกหัวข้อ 

– มีจ ำนวนข้อท่ีให้กรอกมำกเกินไปควรเอำมำรวมเป็นข้อเดียวกันน่ำจะง่ำยกว่ำส ำหรับผู้ปฏิบัติ 

– เปลี่ยนทุกอย่ำงเป็นภำษำอังกฤษได้ รวมทั้ง drop down list 

– อยำกให้รวมระบบที่ส ำคญัอยู่ใน link เดียวกัน เพื่อให้หำง่ำย 

– ควรมีข้อก ำหนกภำระงำนนักวิทยำศำสตร์ที่ชัดเจนเหมือนสำยวิชำกำรเพื่อป้องกันกำรกลั่นแกล้งจำกอำจำรย์ที่ปฏิบตัิงำน

ที่ขำดควำมเข้ำใจในกำรประเมิน ใช้ควำมรู้สึกส่วนตนมำประเมิน 

– ควรจัดท ำรปูแบบให้ทันสมยัและเพิ่มขนำดตัวอักษรใหญ่กว่ำเดิม  

– ควรให้ระบบบันทึกข้อมลูอัตโนมัต ิก่อนที่ไม่ active 

– แนะน ำค่ำ LU ที่สำมำรถน ำไปใช้ได้เลย โดยผู้ใช้ไม่ต้องตคีวำม ส ำหรับรำยวิชำกิจกรรมเสริมหลักสตูร หรือโครงงำนท่ีมี

หน่วยกิต 1 - 2 หน่วยกิต 

– อยำกให้แสดงข้อมูลเก่ำ หรือใหส้ำมำรถ copy วิชำเรียนเทอมเก่ำได ้โดยไม่ต้องเสยีเวลำป้อนอีก เพรำะวิชำเรียนจะ

คล้ำยหรือเหมือนกับของเดมิ เปลีย่นแค่จ ำนวนนักเรยีนเท่ำนั้น 

– น่ำจะมีระบบที่สำมำรถดึงข้อมูลมำจำกฐำนข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งำนทะเบียน ผลงำนทำงวิชำกำร ฯลฯ 

– กำรกรอกผลงำนวิชำกำรมีประเดน็หยุมหยมิมำกเกินไป" 

– ควรให้ระบบมีกำรบันทึกข้อมลูไวอ้ัตโนมัติ ถ้ำยังไม่ยืนยันสำมำถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกรอกใหมห่มด 

– ควรปรับปรุงระบบใหร้องรับกำรใช้งำนให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 

– ควรท ำเป็นเว็บ responsive หรือ application เพื่อรองรับกำรใช้งำนบนมือถือ 

– update ให้ทันกำล และควรใส่ new และ ให้สำมำรถ update CV ได้เอง เพื่อลดควำมผดิพลำด 

– ควรลงช่ือผู้ให้ข้อมูลและติดต่อได้ เช่น ผู้อ ำนวยกำรกอง คือใคร  และค ำชี้แจ้งน่ำเชื่อถือ  
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– มีช่องทำงสื่อสำร สอบถำม เช่น e-mail เพิ่มจำกกำรใช้เบอร์โทรภำยใน" 

– ปรับปรุงเรื่องควำมเสถยีรของระบบ 

– ควรจะมรีะบบฐำนข้อมลูกลำงที่สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน เช่น ข้อมูลกำรสอน ควรดงึมำจำกทะเบียน

กลำงไดเ้ลย 

– ควรดึงข้อมูลวิชำที่สอนให้มำปรำกฎในงำนสอนให้เลย แล้วค่อยให้ใสข่้อมูลตอนท่ีสอน และจ ำนวนช่ัวโมงเอง 

– ระบบใช้ไดด้ ี

– ปรับกำรเติมข้อมลูบำงช่องให้เป็นระบบ drop-down แล้วเลือกข้อมูลส ำหรับกำรกรอกข้อมลู 

– How to reduce the complexity, Notification/alerting. 

– ควรท ำให้ระบบทุกอย่ำงในมหำวิทยำลัยลิงค์กัน เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำนของ links ตรง 

– หำกทำงคณะฯยังไมส่ำมำรถแบ่งสรรงำนและก ำหนดขอบเขตควำมรบัผิดชอบของบุคลำกรในแตล่ะต ำแหน่งได้อย่ำง

ชัดเจนแล้ว ทำงคณะควรพิจำรณำให้น้ ำหนักกับภำระงำนอ่ืนๆดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นให้มำกขึ้น และลดน้ ำหนักของภำระ

งำนหลักของเหล่ำคณำจำรย์ให้น้อยลง เพื่อให้เหล่ำคณำจำรยผ์ู้เสียสละตนเอง มำรับผดิชอบดูแล "งำนขอช่วย/""งำนไม่มี

เจ้ำของ "เหล่ำนี้ จะได้มีก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนใหม้ำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ทำงคณะฯจะต้องก ำหนดขอบเขตภำระงำน

ของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้เหล่ำคณำจำรยส์ำมำรถกลับไปปฏิบตัิงำนใน "สำยวิชำกำร "

ได้อย่ำงเต็มที่ในเร็ววัน 

– ควรยกเลิกใช้ 

– ทีมพัฒนำควรจ ำลองตนเองเป็นผู้ใช้ แล้วปรับปรุงให้เป็นมติรกับผู้ใช้ให้มำกข้ึน 

– ทุนวิจัย งำนตีพิมพ์ประเภท review article, case report หรือวิจัย นักวิจัยไม่ได้ขอทุน  แต่จะต้องถูกบังคับให้ต้อง

กรอกจ ำนวนเงินที่ใช้พร้อมแหล่งทุน )ทุนส่วนตัว  (ให้เป็นท่ีล ำบำกใจ  

– กำรกรอกขอ้มูลผลงำนวิชำกำรที่เป็นภำษำไทย ควรมีช่องทำงให้ไดแ้จ้งว่ำวำรสำรที่ตีพิมพ์นั้นอยู่ในฐำนข้อมูลอะไรด้วย  

อย่ำงน้อยๆ ก็อยู่ใน TCI หรือไม ่

– ควรให้ cursor ไม่กลับไป reset ที่จุด start 

– ควรท ำให้กรอกได้ตลอดเวลำ 

– ไม่ควรแยกระบบ mis นี้ กับกำรรำยงำนผล 

– ไม่ต้องให้ save ทุกหน้ำ หรือไม่กท็ ำให้มีช่องกรอกน้อยลง 

– ปรับให้ตรงหัวข้อ 

– ควรมีบุคลำกรสนับสนุนท่ีเพียงพอและมีคณุภำพ เพื่อให้อำจำรย์ท ำงำนด้ำนวิชำกำรได้เตม็ที่  หำกมีข้อก ำหนดที่ค่อนข้ำง

สูงเพื่อยกระดับผลงำนวิชำกำร 

– ควรออกแบบให้ง่ำยแต่ทรงประสทิธิภำพรวมทั้งปรับเข้ำกับสภำพกำรณ์ของแตล่ะวิทยำเขตที่ยังไมม่ีควำมพร้อมในหลำยๆ

ด้ำน" 

– อยำกให้มหำวิทยำลยัมีฐำนข้อมลูกลำงท่ีเมื่อแตล่ะหน่วยงำนต้องกำรข้อมูลกส็ำมำรถไปดึงเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องมำได้เลย 
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– ควรเปิดระบบให้ใช้ตั้งแต่ต้นรอบประเมิน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเขำ้กรอกงำนท่ีท ำได้ตลอดช่วงเวลำประเมิน  จะไมต่้อง

เสียเวลำไปบันทึกข้อมูลที่อืืืนก่อนแล้วต้องรอให้ระบบนี้เปิดจึงจะน ำข้อมูลเดมิมำกรอกซ้ ำอีกรอบ 

– ควรให้มีต่อไป 

– ท ำไอคอลหรือเว็บที่สำมำรถคลิกได้โดยตรงจำกหน้ำหลักและเข้ำสู่กำรใช้ระบบกรอกภำระงำนได้ทันที 

– เกณฑ์และกำรกรอกที่เป็นแนวทำงเดียวกัน ท่ีอ่ำนง่ำย สั้นๆ เสนอให้เลือกดูก่อนกรอกภำระงำน 

– ให้มีแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลที่ชัดเจนต่ำงจำกอำจำรย์ สอนมหำวทิยำลัย เพรำะลักษณะงำนตำ่งกัน 

– ควรมำศึกษำกับกลุ่มตัวอย่ำงผู้กรอกโดยแยกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ผูดู้แลระบบนั่งอยูด่้วยได้ดูตั้งแต่เริม่กรอกแล้วบันทึก

ปัญหำตำมจริงที่เกิดขึ้น 

– ส ำหรับผลงำนวิชำกำร ควรให้มรีำยกำรให้กรอกข้อมลูวิชำกำรเตรียมไว้ต่ำงหำกและใหผู้้เป็นเจ้ำของสำมำรถเลือกน ำมำ

ประเมินในแต่ละรอบปีได้  

– A new user may not be able to contribute much to this survey. Thank you. 

– อยำกให้เวลำท ำอะไรกต็ำมส ำหรบัภำระงำน แล้วสำมำรถลิงก์เข้ำระบบคอมและโปรแกรมนีไ้ดเ้ลย จะไดไ้มต่้องมำนั่ง

กรอกภำระงำนใหม่อีกรอบ มันเสยีเวลำคะ่ อย่ำงน้อยก็คือกดเข้ำมำเช็คและแกไ้ขได้น่ำจะดีกว่ำค่ะ 

– ควรดึงข้อมูลจำกระบบไดโ้ดยตรง เช่น จ ำนวนนักศึกษำ 

– ท ำโปรแกรมส ำเร็จแบบค ำนวณต่ำงหำกแล้วดึงมำลงได้จะง่ำยขึ้น 

– มีวิธีให้สร้ำง first draft save ไว้ก่อนได้ไหม หมำยถึงให้เวลำกรอกครั้งแรก ท่ีรวมเวลำแก้ไขภำยในกี่วัน  หลังจำกน้ัน ก็

ส่งจริง เหมือนเวลำส่งเกรด ท่ีมีกำรตรวจสอบ ก่อนส่ง    

– ควรเช่ือมข้อมูลทั้งหลำยที่เคยท ำในแต่ละกระบวนกำรไวไ้ด้เลยตั้งแต่ตอนเสนอโครงกำร 

– ควรออกแบบให้รำยงำนได้โดยให้เตรียมwords ได้แล้วค่อยโหลดทีเดียว เพรำะเมื่อมีงำนแทรกหำกข้อมูลไม่สมบูรณ์

ก็saveไมไ่ด ้

– จัดเตรียม server ที่รองรับกำรใช้งำนพร้อมกันๆ มีกำรบันทึกอัตโนมัติเป็นระยะ 

– ขอให้สำมำรถดึงข้อมูลที่กรอกในระบบ HRMIS เข้ำกับระบบ TOR online ซึ่งไม่ใช่แค่กำรน ำเข้ำผลกำรด ำเนินกำรจำก 

HRMIS ไปยัง TOR online  

– ควรให้สำมำรถท ำส ำเนำของเก่ำมำใช้ในรำยกำรใหม่ที่เหมือนหรือคล้ำยกันได้ 

– ยกเลิกระบบกำรกรอกภำระงำน ประเมินจำกผลงำนท่ีได้ 

– ที่มีอยู่แล้วก็โอเค แต่ควรจะมี ช่องหมำยเหตุ ในกำรประเมินภำระงำนเพิ่มเตมิ 

– ให้อยู่ได้นำน ๆ โดยไม่ต้องออกนอกระบบ 

– มีหลำกหลำยระบบ น่ำจะรวมกลำยเป็นหนึ่งระบบ ปรับปรุงฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้เช่ือมโยงกันเพื่อให้สะดวกในกำรดึงข้อมูล 

– ปรับปรุงคู่มือกำรใช้งำน 

– ควรเพิ่มภำษำอ่ืนๆ เข้ำไปด้วย หำกเยอะไปอำจใช้ตัวเลือกแค่ภำษำไทยกับภำษำต่ำงประเทศ  

– ต้องกำรให้ระบบสำมำรถรำยงำนจ ำนวน active วิจยัของคณะได ้
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– แก้ไขโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้องก่อนประกำศใช้งำน 

– คนเขียนระบบควรพัฒนำฝมีือให้ดกีว่ำนี้ ใช้มำนำนเเล้วเหมือนไมม่ีอะไร คดิว่ำดีเเล้วมั้ง 

– อยำกให้สำมำรถดึงข้อมูลของรอบประเมินท่ีผ่ำนมำได้ เนื่องจำกมีบ้ำงกิจกรรมที่เหมือนเดมิ 

– ควร link กับข้อมูลทีม่ีในหน่วยต่ำงๆ เพื่อประหยดัเวลำลงข้อมูล 

– มีกำรให้อัปโหลดไฟลผ์ลงำนแนบไปอยู่แล้ว เช่น งำนวิจัยท่ีตีพิมพ์แลว้ ข้อมูลจึงน่ำจะ link ไปให้เองโดยอัตโนมตัิ ไมต่้อง

มำพิมพ์บันทึกซ้ ำอีก 

– บำงครั้งระบบค้ำงหรือหลดุไปเฉย ๆ ข้อมูลที่กรอกไวห้ำยหมด จึงควรท ำให้มีเสถียรภำพมำกกว่ำนี ้

– ให้หน้ำแบบสอบถำมขึ้นมำตอนท้ำยหลังใช้งำน เช่นหลังกด save ผลงำน 

– ควรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำท่ีอำจำรย์เป็นท่ีปรึกษำและข้อมลูกำรลงทะเบียนของ

นักศึกษำดังกล่ำว เพื่อควำมสะดวกในกำรกรอกข้อมูล 

– ควรให้มีควำมซบัซ้อนให้น้อยท่ีสุดและรองรับระบบท่ีต้องน ำไปใช้งำนต่อให้ได้มำกท่ีสุด 

– ควรมีกำรบรูณำกำรแต่ละระบบท่ีสัมพันธ์กันเข้ำด้วยกัน 

– ขอให้ตอบค ำถำมเข้ำ email ของผู้ถำม poonsuk918@yahoo.com 

– ควรมีค ำอธิบำยกำรใช้งำน  

– ทดลองใช้ไปแล้วเชื่อมข้อมลูจำกทุกๆ แหล่ง 

– รวมกำรกรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐำนข้อมูลเดยีวกันเพื่อลดควำมซ้ ำซอ้นในกำรท ำงำน 

– อยำกให้มีตัวอย่ำงในกำรกรอกข้อมูลในคู่มือครับ 

– กำรเช่ือมต่อข้อมลูทั้งหมด ให้กรอกข้อมูลเรื่องต่ำงเพียงครั้งเดียว 

– ข้อมูลเดีย่วกับกำรเรียนกำรสอนเช่น จ ำนวนนักศึกษำ รำยวิชำที่สอย รำยชื่อนักศึกษำที่คุมวิทยำนิพนธ์ควรสำมำรถดึงได้

ทันท"ี 

– ในกำรเลือกปีงบประมำณส ำหรับดูสรุปภำระงำน 

– ปัจจุบันเรียงจำกปีท่ีน้อยไปยังปีทีม่ำก หรือเรยีงจำกปีก่อนๆ ไปปีปจัจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ง่ำยให้มควรเรยีงล ำดับจำกปี

ปัจจุบัน 

– Make it more user friendly. 

– เวลำดรูำยงำนผล ตัวเลือกปี พ .ศ .อยำกให้ พ.ศ.ล่ำสดุอยู่บนสดุแล้วค่อยถอยหลังลงไป เช่น 2560 2559 2558 แต่

ปัจจุบันนี้จำกบนลงล่ำงจะเป็น 2550 2551 2550 และ 2560 อยู่ล่ำงสุด  

– ควรให้ฐำนข้อมูลแสดงข้อมูลเดิมทีก่รอกครั้งท่ีแล้วในครั้งปัจจุบันด้วยเพื่อให้ edit ข้อมลูได้ จะได้ไม่ตอ้งกรอกใหม่ทุกครั้ง  

– ควำมมี Hint วิธิใช้หรือตัวอย่ำงในบำงช่อง เช่น โครงกำรนักศึกษำ 

– Make teaching and related administrative procedural instructions clear, concise, easily accessible, for 

example in the form of a employee manual. 

– อยำกให้พัฒนำเว็ปโดยใช้ ภำษำ php แทน เพรำะภำษำที่ใช้พัฒนำเว็ปนี้ คำดว่ำจะเป็น vb.net ซึ่งจะ error บ่อยมำก 
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– แจ้งแนะน ำโปรแกรมบรำวเซอร์ที่เหมำะสมส ำหรับกรอกข้อมูลไว้ทุกหน้ำของ hrmis นี ้

– มีระบบ save ข้อมูลเดิมที่เคยกรอกแล้วเพื่อเรียกกลับมำใช้ในครั้งตอ่ไป 

– ปรับปรุงระบบเพื่ออำจำรย์ใหม่และอำจำรย์ที่เพิ่งกลับจำกกำรไปศึกษำต่อ 

– ควำมปรับปรุงระบบใหม่และควรเหลือเพียงระบบเดยีว โดยระบบจะท ำกำรจัดกำรเอกสำรไปยังส่วนงำนอ่ืน เพื่อไม่ให้

เกิดควำมซ้ ำซ้อน 

– จัดอบรม หรือแนะแนวกำรกรอกข้อมูลเป็นรำยบุคคล 

– สร้ำงระบบดึงข้อมูลจำกฐำนงำนทะเบียน 

 

3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCs) 

ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกมีคะแนนเท่ำกับ 378.   

ปัญหำ 

– กำรค้นหำเอกสำรทีไ่ม่สะดวก ใช้เวลำนำน และไม่แม่นย ำ 

– ผู้บริหำร /บุคลำกรไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรใช้งำนระบบ  

– บำงครั้งกำรท ำงำนของระบบช้ำ 

– ผู้ใช้ไม่เข้ำใจกำรท ำงำนของระบบ  

– กำรแสดงผลของเอกสำรชนิด PDF ที่แตกต่ำงกันในแต่ละสภำพเครือ่ง หรือบำงครั้งแสดงได้บ้ำงไมไ่ดบ้้ำง 

– กำรด ำเนินกำรเอกสำรในระบบของหน่วยงำนหรือผู้สั่งกำรที่ล่ำช้ำ ท ำให้เลยก ำหนดกำรด ำเนินกำร 

– กำรใช้งำนระบบบน Mobile Device ยังไม่สะดวก เช่น กำรแสดงเอกสำร เป็นต้น  

– มีกำรส่งเอกสำรเข้ำมำซ้ ำ หรือจำกหลำยช่องทำง ท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน  

– กำรอ่ำนเอกสำรส่วนตัวจำก Link ที่ได้แนบมำใน E-Mail แล้วแต่ในระบบยังไมไ่ดเ้ปลี่ยนสถำนะเป็น อ่ำนแล้ว  

– กำร Scan ไฟล์เอกสำรที่มีขนำดใหญ่มำก ท ำให้ต้องย่อเอกสำรก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง  

– ผู้ใช้ไม่มีกำรกลั่นกรองเอกสำรก่อนกำรส่งเอกสำร ท ำให้ผูร้ับได้รับเอกสำรที่ไม่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เสยีเวลำในกำรจัดกำร

เอกสำรเหล่ำนี ้

– ระบบมีข้อจ ำกดั และยังไม่ยดืหยุน่ 

– กำรน ำเข้ำเอกสำรเรื่องเดียวกัน เลขท่ีเดียวกันซ้ ำกันในระบบ  

– ไม่มีกำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรเข้ำมำในหน่วยงำน ท ำให้ต้องเข้ำระบบอยู่ตลอด  

– กำรป้อนเลขท่ีหนังสือท่ีมคีวำมหลำกหลำยท ำให้ยำกต่อกำรค้นหำเอกสำร  

– กำรสั่งกำรเอกสำรของผู้สั่งกำรซึ่งยังไม่ได้เลือกผู้สั่งกำรคนต่อไป หรอืหน่วยงำนและบุคลำกร 

– ที่ต้องกำรส่งต่อ แต่เอกสำรเป็นเอกสำนสั่งกำรแล้ว  

– เมนูกำรใช้งำนของระบบท่ีเยอะและยุ่งยำก  

– ผู้ใช้ไม่ทรำบว่ำเอกสำรมีเอกสำรแนบอ่ืนๆ แนบอยู่ และไม่มีกำรแจ้งเตือนจำกระบบให้ทรำบ 
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– ไม่สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมไดใ้นขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำร  

– ไม่สำมำรถแก้ไขค ำเสนอสั่งกำรเอกสำรได้ หำกมีกำรด ำเนินกำรเอกสำรแล้ว  

– ไม่มีกำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรสั่งกำรแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 

– ปรับปรุงกำรค้นหำเอกสำรให้มีควำมแม่นย ำ และสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

– กำรแจ้งเตือนของเอกสำร 

o แจ้งเตือนเมื่อมเีอกสำรทีร่อสั่งกำรจำกผู้สั่งกำร ไดส้ั่งกำรกลับมำแล้ว 

o แจ้งเตือนเมื่อมีกำรส่งเอกสำรเข้ำมำในหน่วยงำน 

o แจ้งเตือนเมื่อมีกำรอ่ำนเอกสำรของผู้รับ 

o ก ำหนดระยะเวลำให้ผูส้ั่งกำรสั่งกำรเอกสำร หำกไม่สั่งกำรในช่วงเวลำดังกล่ำว ให้เตือนมำที่ผู้รับ ส่งเอกสำร 

o แจ้งเตือนเมื่อมเีอกสำรส่งคืนกลับมำ 

– เมื่อมีกำรอ่ำนเอกสำรจำก Link ทีแ่นบมำในอีเมลแล้วให้เอกสำรในระบบมีสถำนะเป็น "อ่ำนแล้ว"  

– กำรแสดงรำยกำรของเอกสำรในหน้ำเอกสำรถึงตัวท่ำน และเอกสำรในแฟ้มทันทีเมื่อได้เลือกรำยกำรทีต่้องกำร โดยไม่

ต้องกดปุ่ม "แสดง"  

– มีกำรแจ้งเตือนก่อนกำรส่งเอกสำรเรื่องเดียวกันซ้ ำว่ำต้องกำรด ำเนินกำรหรือไม่? 

– สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มได้ในข้ันตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได้ 

– ปรับปรุงกำรใช้งำนระบบบน Mobile Device ให้มีควำมสะดวกและใช้งำนง่ำย 

– กำรออกเลขหนังสือจำกระบบแบบอัตโนมัต ิ

– สำมำรถจัดเรียงเอกสำรสั่งกำรแลว้ได้ตำมควำมต้องกำร เช่น เลขท่ีหนังสือ วันท่ีรับเอกสำร ช่ือเรื่อง เป็นต้น 

– สำมำรถกรองเอกสำรที่ต้องกำรอ่ำนได้ตำมประเภทของเอกสำร 

– สำมำรถก ำหนดชั้นควำมเร็วของเอกสำรในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเอกสำรได ้

– ปรับปรุงกำรค้นหำเอกสำรให้มีควำมแม่นย ำ และสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

– สำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มได้ในข้ันตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได้ 

– กำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรที่รอสั่งกำรจำกผูส้ั่งกำร ได้สั่งกำรกลับมำแล้ว 

– กำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรที่ส่งคืนกลับมำ 

– กำรแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสำรส่งเข้ำมำในหน่วยงำน 

– สำมำรถก ำหนดชั้นควำมเร็วของเอกสำรในขั้นตอนกำรส่งและกำรเสนอสั่งกำรเอกสำรได้ 

– สำมำรถจัดเรียงเอกสำรสั่งกำรแลว้ได้ตำมควำมต้องกำร เช่น เลขท่ีหนังสือ วันท่ีรับเอกสำร ช่ือเรื่อง เป็นต้น 

– ปรับปรุงควำมรวดเร็วของระบบ เช่น กำรดูเส้นทำงของเอกสำร กำรแสดงเอกสำร เป็นต้น 

4. ระบบ Competency Online 

ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำงมีคะแนนเท่ำกับ 3.66   
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ปัญหำ 

– ระบบขัดข้อง ไม่แสดงใบประเมิน 

– นับอำยุงำน ไม่ตรงกับอำยุงำนจริง 

– คะแนนรวม competency พบว่ำ เกิน 20 คะแนน  ในโปรแกรมควรจะทอนให้เหลือ 20 คะแนน เพื่อไม่ให้เกิดควำม

สับสนกับผู้รับกำรประเมิน 

– ระบบควรจะค ำนวณอำยุงำนให้ถกูต้อง 

– ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และควำมร่วมมือในกำรท ำงำนส่วนกลำงยังไม่เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 

– ผลประเมินไมส่มบรูณ์  ใช้ระบบไม่ครบวงจร 

–  ไม่ทรำบว่ำ ระบบเรียงข้อมูลตำมอะไร และไม่ให้อิสระแก่ผู้ใช้งำนในกำรเรยีงข้อมูลเอง 

– แสดงข้อมูลได้จ ำนวนจ ำกัดใน 1 หน้ำ ควรปรับเปลี่ยนใหผู้้ใช้ระบุจ ำนวนข้อมูลที่ต้องแสดง 

– track off line คือ ระบบเปิดไมไ่ด้ตำมในเวลำที่ก ำหนด และไมส่ำมำรถแก้ไขได้นอกเวลำรำชกำร 

– มีปัญหำในกำรกรอกงำนวิจัย ไมส่ำมำรถ link กับ Ethic ได ้

– กรณีที่มีก ำหนดวันเวลำในกำรกรอกข้อมูล ควรจะแจ้งให้ทรำบทำงอีเมลด้วยน่ำจะเป็นกำรดี เพื่อไม่ให้พลำดข้อมลูต่ำงๆ  

– หำเมนู competency ไม่พบ 

– เกณฑ์กำรประเมินในแตล่ะระดับสูงเกินระดับที่สำมำรถจะท ำให้ไดจ้ริงตำมระดับค่ำคำดหวัง เช่น กำรประเมินในหัวข้อ

สมรรถนะ /ควำมสำมำรถในกำรสอน ค่ำคำดหวังคือ 3 ซึ่งต้องสอนด้วยภำษำตำ่งประเทศ 50%  แต่เนื่องจำกนักศึกษำอยู่

ระดับ ป ตรี ปี1-2 ถ้ำสอนด้วยภำษำต่ำงประเทศ 50%  จะท ำให้ นศ ไม่สำมำรถเข้ำใจบทเรียนไดเ้ต็มที่ จึงอำจเป็นเหตุ

ให้ผู้ถูกประเมินประเมินผลไมผ่่ำนได้ ทั้งๆที่มีควำมสำมำรถท่ีจะสอนได ้

–  กรรมกำรไมส่ำมำรถทรำบได้ว่ำ ใบประเมินใดที่ได้ใหค้ะแนนประเมนิแล้ว จนกว่ำจะคลิกเข้ำไปดู 

– ประธำนไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำ ใบประเมินใดที่ตนเองไดส้รุปคะแนนแล้ว )แต่ยังไม่ยืนยัน (จนกว่ำจะคลิกเขำ้ไปดู  

– ในกำรสืบค้นใบประเมินรำยบุคคลไม่คล่องตัว 

– ระบบออนไลน์ใช้ได้เฉพำะพื้นท่ีส ำนักงำน  กำรตอบรับและยื่นแบบท ำได้เมื่ออยู่ส ำนักงำนเท่ำนั้น 

– บำงครั้งไมไ่ด้ใช้งำนระบบบ่อยครั้งท ำให้ควำมเข้ำใจและช ำนำญจึงตอ้งถำมผู้ดูแลระบบเป็นครั้ง หำกเข้ำใจดีแล้วจะไม่

รบกวนท่ำนเลยค่ะ 

– ระบบกำรท ำงำนช้ำ 

– กำรแบ่งหัวข้อไม่ชัดเจน 

– กำรก ำหนดอำยุงำน และ track ยงัมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน 

– ระบบช้ำ ไม่แน่ใจว่ำเกิดจำกสัญญำณอินเตอร์ หรือเกดิจำกอะไร 

– กำรจัดกลุ่มผูบ้ริหำรในกำรประเมนิ 

– มีควำมยุ่งยำกในกำรใช้ 

– ใช้งำนค่อนข้ำงยำก ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลำยคน 
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– ค ำอธิบำยในบำงหัวข้อคลุมเครือ หรือมีควำมแตกต่ำงไม่ชัดเจนระหว่ำง ค่ำน้ ำหนักในแต่ละข้อ 

– กำรเข้ำใช้งำนในฐำนะประธำนไมส่ำมำรถเลือกค้นหำรำยชื่อบุคลำกรโดยแยกตำมหน่วยงำนได้ 

– ขำดควำมช ำนำญในกำรใช้ระบบ 

– เมนูกำรใช้งำน ยังไม่ตอบโจทย ์

– มีควำมซับซ้อน และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง จ ำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำท่ีหรือ ศูนย์คอมฯ ซึ่งไมส่ะดวก 

– มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด ตลอดเวลำ และไม่ทันกำรต่อเวลำ  

– ขั้นตอนค่อนข้ำงซับซ้อน อำจต้องมีอีเมลเตือนส ำหรับผู้บริหำร )พรอ้มลิงค์ตำมสิ่งที่ต้องท ำ (เนื่องจำก ต้องประเมิน

บุคลำกรหลำยระดับ ท้ังที่เป็นประธำน เป็นกรรมกำร ซึ่งข้ันตอน ขอบเขตของสิ่งที่ต้องท ำต่ำงกัน ท ำปีละครั้งสองครั้ง จ ำ

ไม่ค่อยได้ว่ำต้องท ำอะไร คลิกตรงไหนบ้ำงค่ะ 

ข้อเสนอแนะ 

– ขอให้แก้ไขอำยุงำน 

– เปิดใจและมอบควำมเป็นจิตอำสำในงำนร่วมรวม 

– ยังไม่เข้ำใจวิธีกำรลงและกำรประเมินมำกนัก ควรจดัอบรบอธิบำยอย่ำงละเอียดก่อนกำรท ำแผน กำงลงผล และกำร

ประเมินก่อนท่ีจะมีกำรท ำจริง 

– ควรมีหน้ำกรอกข้อมูลหลักเพียงหน้ำเดียว เมื่อเข้ำไปในหน้ำย่อยๆ แล้วควรมรีูปแบบหน้ำจอ ปุ่ม และรำยกำรต่ำงๆ 

คล้ำยกัน 

– กรณีมี error จำกระบบ หำกไดร้บัแจ้งทำง e-mail แล้วควรแก้ไขโดยใช้เวลำไม่เกิน 8 ช่ัวโมง  

– ควรจัดกำรระบบใหม้ีควำมสัมพันธ์กับ หน่วย Ethic เพรำะจะได้ไมต่้องมำกรอกข้อมูลซ้ ำซ้อน 

– ควรน ำไปผนวกกับ TOR เลย เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

– อยำกให้ทบทวนระดับเกณฑ์ที่เป็นไปได้ และท ำได้จริง 

– ให้เพิ่มสัญลักษณ์ บอกว่ำกรรมกำรให้คะแนนใบประเมินใดแล้วบ้ำง 

– ให้เพิ่มสัญลักษณ์ บอกว่ำประมำณได้สรุปคะแนน )แต่ยังไม่ยืนยัน (ใบประเมิน  

– ควรมีช่องส ำหรับกรอกช่ือ -นำมสกลุ เพื่อค้นหำใบประเมินแบบเจำะจงผู้รับกำรประเมิน  

– อยำกให้ระบบมีกำรส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีกำรเพิ่มใบประเมิน 

– เพิ่มควำมชัดเจนในค ำอธิบำยเขียนให้เห็นควำมแตกต่ำงท่ีชัดเจนในแต่ละข้อ 

– ให้ประธำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อบุคลำกรโดยแยก กำรค้นหำเป็น สำยงำน หน่วยงำน อำยุงำน เป็นต้นเหมือนกำรใช้งำน

ของแอดมินคณะ 

– ขั้นตอนค่อนข้ำงซับซ้อน อำจต้องมีอีเมลเตือนส ำหรับผู้บริหำร )พรอ้มลิงค์ตำมสิ่งที่ต้อ งท ำ  (เนื่องจำกต้องประเมิน

ซึ่งข้ันตอน ขอบเขตของสิ่งที่ต้องท ำต่ำงกัน ท ำปีละครั้งสองครั้ง จ ำบุคลำกรหลำยระดับ ท้ังที่เป็นประธำน เป็นกรรมกำร 

ไม่ค่อยได้ว่ำต้องท ำอะไร คลิกตรงไหนบ้ำง 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน 

ในปีงบประมำณ 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ ได้ด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน ดังนี ้

 ระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย (FMIS-Budget) 

 มหำวิทยำลยั ไดม้ีกำรจดัตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่รำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำร

จัดท ำงบประมำณของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่รำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคล้องกับทิศทำง 

นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ให้สำมำรถใช้งำนได้ในปีงบประมำณ 2559 โดยทำงศูนย์คอมพิวเตอร์มี

หน้ำท่ีในกำรน ำควำมต้องกำรมำพฒันำระบบ โดยเริม่พัฒนำระบบใน เดือน เมษำยน 2558 และแล้วเสร็จและสำมำรถ เริ่มใช้งำนใน เดอืน ตุลำคม 

2558 ปีงบประมำณ 2559 

 จำกกำรใช ้งำนมำช่วงระยะเวลำหนึ่ง มีกำรบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ ส ำหรับ ปีงบประมำณ 2559 ท ำให้ทั้งทำงคณะท ำงำนฯ และผู้ใช้ ทรำบถึง

ควำมต้องกำรและกำรปรับปรุงระบบเพิ่มเตมิ เพื่อให้ระบบมีควำมถกูต้อง และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยในรอบระยะ ปีงบประมำณ 2560 ได้มีกำรปรับปรุง

และพัฒนำระบบ ดังรำยละเอียด 

 การบันทึกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบ FMIS-Budget 

 ที่ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ

ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เห็นชอบให้มีกำรบันทึกเบิกจ่ำยเงินจำกแหล่งเงินงบระมำณ ผ่ำนระบบ FMIS-Budget โดยเบื้องต้นให้ทำงกองคลัง

ตรวจสอบกระบวนกำร )Flow Process) ว่ำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ มีควำมแตกต่ำงจำกเงินรำยได้หรือไม่ โดยสรปุให้น ำระบบ FMIS-Budget ท ำ

กำรบันทึกเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ โดยเริ่มใช้งำนตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2560 เป็นต้นไป ท้ังนี้เพื่อให้ทุกแหล่งเงินเบิกจ่ำยผ่ำนระบบ FMIS-Budget  นั่ง

เอง 

 การพัฒนาระบบระบบเพ่ือรองรับกระบวนการ “ต้ังค้างจ่าย ”และการ “ยกเลิกตั้งค้างจ่าย”  

 คณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรำยงำนระบบกำรเงินท่ีสอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณของ

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ) Flow Process) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำนจริง โดยเพิม่

กระบวนกำรตั้งค้ำงจ่ำย ท้ังส่วนเอกสำรเบิกจ่ำย และเอกสำรฎีกำ กอ่นกำรจ่ำยจริง โดยศูนยค์อมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบ และให้สำมำรถใช้งำนได้ 

เดือน กรกฎำคม 2560 

 รำยละเอียดกำรปรับปรุง 

1) พัฒนำระบบ โดยเพิ่มกระบวนกำร 

2) บันทึกตัง้ค้ำงจ่ำย เอกสำรเบิกจ่ำย 

3) บันทึกตั้งค้ำงจ่ำย เอกสำรฎีกำ 

4) ยกเลิกตั้งค้ำงจ่ำย เอกสำรเบิกจ่ำย 

5) ยกเลิกตั้งค้ำงจ่ำย เอกสำรฎีกำ 
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6) ปรับปรุงรำยงำน เพื่อรองรับกระบวนกำรตั้งค้ำงจ่ำย ตำมค ำขอของคณะท ำงำนฯ  จ ำนวน 7 รำยงำน คือ  

 RPT 005 : รำยงำนทิศทำง นโยบำย และสถำนะเบิกจำ่ย 

 RPT 006 : รำยงำนทิศทำง แยกหน่วยงำน และสถำนะเบิกจ่ำย 

 RPT 007 : รำยงำนนโยบำย แยกหน่วยงำน และสถำนะเบิกจ่ำย 

 RPT 012 : รำยงำนฟอร์ม 4.1 ตำมสถำนะ )แบบฟอร์ม(  

 RPT 013 : รำยงำนฟอร์ม 4.1 ตำมสถำนะ  

 RPT 015 : รำยงำนแผนงบประมำณที่ตั้ง /จ่ำยจริง )แสดงสถำนะ(  

 RPT 017 : รำยงำนรำยจ่ำยเงินรำยได้จ ำแนกตำมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ )แสดงสถำนะ(  

 พัฒนาระบบ ในการจัดการ “การประกาศข่าว ”ผ่านเว็บไซด์ระบบ fmisbudget.psu.ac.th  

 เพื่อให้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถจัดกำรในกำรประกำศข่ำวต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบ FMIS-Budget ให้กับผู้ใช้วิทยำเขต คณะ /หน่วยงำน ทรำบ

ทั่วถึงกัน เป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์หรือกำรประสำนงำน อีกช่องทำงหนึ่ง นอกจำกทำงเมล์ หรือทำงโทรศัพท์ 

 การปรับปรุงระบบเพ่ือการเก็บประวัติของข้อมูล 

 กำรพัฒนำระบบเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรเก็บประวตัิกำรเพิม่ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมลูต่ำง ๆ ในระบบได้ เพื่อให้กองแผนงำน หรือกองคลัง ผู้

ที่ท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ ติดตำมข้อมูลในระบบ สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรเพิ่ม ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลได้ โดยระบบ เก็บข้อมูล ผู้แก้ไข และ

วันท่ีแก้ไข 

 การขยายรหัส “รายการย่อย ”จาก 4 หลัก เปน็ 6 หลัก 

 จำกกำรใช้งำนมำระยะหนึ่ง พบว่ำมีบำงคณะ/หน่วยงำน ที่มีกำรก ำหนดข้อมูลรหัส “รำยกำรย่อย ”ใหม่ในแต่ละปี ท ำให้รหัสที่ก ำหนดไว้ใน

เบื้องต้น จ ำนวน 4 หลัก ไม่เพียงพอ จึงจ ำเป็นต้องขยำยขนำด ให้เป็น 6 หลัก โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงเพื่อรองรับ “รำยกำรยอ่ย ”จำ ก 4 

หลัก เป็น 6 หลัก พร้อมท้ังปรับปรุงหน้ำจอต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตาม เฝ้าระวังการใช้งาน ให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน าในการใช้งานระบบ 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ท ำหน้ำท่ีในกำรเฝ้ำระวังกำรใช้งำนระบบ ให้ค ำปรกึษำ ตลอดจนกำรแนะน ำ กำรใช้งำนระบบให้กับคณะ/หน่วยงำนท่ี

สอบถำมเข ้ำมำ โดยผ่ำนช่องทำง  

1. โทรศัพท์  074-28-2123  )โทรภำยใน  : 2123  (และ 074-28-2081 )โทรภำยใน  : 2081( 

2. Email  Support@cc.psu.ac.th 
 

  

mailto:Support@cc.psu.ac.th
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 ระบบจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (FMIS )เพื่อรองรบันักศึกษำระดับปริญญำตรี ไดร้ับทุนกำรศึกษำสนับสนุนเตม็

จ ำนวน ไม่มีแหล่งเงินสนับสนุน )Waive) 

 จำกประกำศ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ แนวปฏิบัติในกำรลงทะเบียนและกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ก ำหนดให้แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) กรณีได้รับทุนเต็มจ านวนจากมหาวิทยาลัย คณะ /หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให้สิทธ์ินักศึกษำในกำรลงทะเบยีนเรยีน  โดยคณะ/

หน่วยงำนต้นสังกัดนักศึกษำพิจำรณำและบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน ก่อนกำรลงทะเบียนเรยีน 2 สัปดำห์  เพื่อให้

ษำจำกเงินรำยได้คณะมหำวิทยำลยัหักค่ำธรรมเนยีมกำรศึก/หน่วยงำน หรือจำกเง  ินรำยไดม้หำวิทยำลยัที่ให้ทุนหลังจำกเปิดภำคเรียน 2 

สัปดำห์   

2) กรณีได้รับทุนเต็มจ านวนจากหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือทุนเต็มจ านวนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับภายนอก

มหาวิทยาลัย ให้สิทธ์ินักศึกษำในกำรลงทะเบยีนเรยีน  โดยคณะ /หน่วยงำนต้นสังกัดนักศึกษำพิจำรณำ และบันทึกข้อมลูในระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรเงิน ก่อนกำรลงทะเบียนเรียน 2 สัปดำห์  โดยคณะ/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะต้องน ำเงินส่งมหำวิทยำลัยภำยในภำคกำรศึกษำ  หำก

ไม่น ำเงินส่ง มหำวิทยำลยัจะหักคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำจำกเงินรำยได้คณะ/ำน ที่รับผดิชอบ ภำยในสิ้นภำคกำรศึกษำนหน่วยง  ั้น ๆ 

 จำกกำรด ำเนินกำรทีผ่่ำนมำ ทำงกองกิจกำรนักศึกษำแจ้งว่ำ ยังมีทุนประเภทที่ ทำงเจ้ำของทุนขอควำมร่วมมือ ขอให้ทำงมหำวิทยำลัยยกเว้น

ค่ำเล่ำเรียน โดยไม่มเีงินช ำระเข้ำมำ ซึ่งระบบยังไม่รองรับและครอบคลุม 

 ปรุงระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษดังนั้น คณะท ำงำนปรับ ำ จึงได้นัดประชุมโดยบันทึกข้อควำม  

 ที่ มอ 150/ ว 42 ส่วนงำน ศูนย์คอมพิวเตอร์ นัดประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงระบบกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักศึกษำ ครัง้ที่ 

1/2560 ที่ประชุมสรปุ เห็นควรให้พัฒนำและปรับปรุงวำระ หำรือวิธีกำรกำรที่เหมำะสมในกำรค ำนวณทุนกำรศึกษำ ระบบกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ ที่ใช้งำนปัจจุบันเพื่อรองรับ กรณีนักศึกษำระดับปริญญำตรี ได้รับทุนกำรศึกษำสนับสนุนเตม็จ ำนวน ไมม่ีแหล่งเงินสนับสนุน )Waive) ขึ้น  

 ในกำรรวบรวมควำมต้องกำร และด ำเนินกำรพัฒนำโดยศูนยค์อมพิวเตอร์ ได้ประสำนงำนกับกองกิจกำรนักศึกษำ ระบบ เพื่อรองรับกรณี

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ไดร้ับทนุกำรศึกษำสนับสนุนเต็มจ ำนวน ไม่มีแหล่งเงินสนับสนุน )Waive) สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และใช้งำนได้ทันในปี

กำรศึกษำ 1/2560 โดยส่งมอบใหก้ับกองกิจกำรนักศึกษำ เพื่อแจ้งคณะ/น่วยงำน ที่เกี่ยวข้องใช้งำนระบบต่อไปห  

 ระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะท ำงำนจัดท ำระบบผังบัญชี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ด ำเนินกำรยกรำ่งผังบัญชี รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบรำยได้-

หตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อให้เป็นไปตำม พค่ำใช้จ่ำย และหมำยเ.ร.บ .มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ .2559 ที่ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยวำงและ

รักษำระบบบญัชีอันถูกต้องแยกตำมส่วนงำนของมหำวิทยำลัยให้เปน็ไปตำมหลักกำรควบคุมภำยในทีด่ี และต้องจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ส่งผู้สอบ

บัญชีของมหำวิทยำลัยภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปบีัญชีน้ัน จำกกำรประชุม คณะท ำงำนจัดท ำระบบผังบญัชี มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 28 มีนำคม 2560 เวลำ 14.30-16.30 ณ ห้องประชุม 1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขตหำดใหญ่ วำระที่ 2.2  ในหัวข้อ ควำม

ต้องกำรในกำรพัฒนำระบบรำยงำน  
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 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรรำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบรำยได้ -คำ่ใช้จ่ำย และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนั้น เป็นระบบสำรสนเทศท่ี

วิทยำเขต คณะ และส่วนงำน สำมำรถรำยงำน งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบรำยได้-นทุกช่วงเวลำที่ก ำหนดค่ำใช้จ่ำย และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ 

)เช่น ทุกเดือน หรือ ทุกไตรมำส (โดยระบบฯ จะต้องสำมำรถด ำเนิน กำรได้ ดังนี ้

 บันทึกรำยงำนงบฯ ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด และบันทึกวันเดือนปีท่ีผูบ้ันทึกข้อมูลของวิทยำเขต คณะและส่วนงำน บันทึก ปรับปรุง และแก้ไข

ข้อมูลในรำยงำน 

 ก หรือระบบจะต้องสำมำรถ บันทึ upload ข้อมูลหมำยเหตุประกอบรำยงำนงบกำรเงินได ้

 ระบบสำรสนเทศจะต้องประมวลผลข้อมลูของแต่ละคณะ ส่วนงำน ให้อยู่ในรูปของวิทยำเขต หรือในภำพรวมของมหำวิทยำลยัได ้

  โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอรม์ีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำแนวทำง และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์สำมำรถพัฒนำระบบ เพื่อให้

คณะ ส่วนงำน บันทึกข้อมลูรำยงำนงบสถำนะทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดกำรพัฒนำระบบ ดังนี้ 

 กลุ่มก าหนดค่าเร่ิมต้น 

1) ก ำหนดข้อมูลปีงบประมำณ 

2) ก ำหนดข้อมูลระดบัผังบัญช ี

3) ก ำหนดค่ำเริ่มต้นส ำหรับรำยงำน 

4) ข้อมูลแผนกเงิน 

5) ข้อมูลหน่วยงำน 

6) ข้อมูลผังบัญช ี

 กลุ่มข้อมลูรายงานสถานะการเงิน 

1) บันทึก /ปรับปรุงข้อมลูรำยงำนสถำนะกำรเงิน  

2) น ำเข้ำข้อมูลรำยงำนสถำนะกำรเงนิ 

3) Upload หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 กลุ่มรายงาน 

1) รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2) รำยงำนงบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย 

 โดยมีแผนกำรพัฒนำระบบต่อจำกนี้ คือ สิทธ์ิกำรใช้งำนระบบ และสทิธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมูลและจะท ำกำรส่งมอบให้กับคณะท ำงำนฯ ใน เดอืน 

พฤศจิกำยน 2560 เพื่อให้สำมำรถบันทึกข้อมูล ปีงบประมำณ 2561 ต่อไป 
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การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาเสร็จแล้ว 

 บ ำรุงรักษำระบบที่พัฒนำแล้วเสรจ็ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ แกไ้ขข้อผิดพลำดที่พบตลอดจนตอบข้อซักถำมและตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ

ตำมที่ได้รับแจ้งในแตร่ะบบดังน้ี 

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ )Windows based application( 

2. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติผำ่นเว็บ )Web OPAC ( 

3. ระบบสบืค้นห้องสมดุอัตโนมัติบนอุปกรณ์พกพำ )ALIST Mobile application( 

4. ส่วนงำนเชื่อมต่อฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม )Union Cataloging Module( 

5. ส่วนงำนเชื่อมต่ออุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง )Self-check via SIP2 Protocol( 

6. ส่วนงำนเชื่อมต่อกำรสืบค้นผำ่นมำตรฐำน Z39.50 

7. ส่วนงำนเชื่อมต่อคลังข้อมลูมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ )PSU Knowledge bank( 

8. ส่วนงำนส่งข้อมูลไปยังฐำนข้อมูลรวม EBSCO 

9. ส่วนงำนเชื่อมต่อฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย )Student database, Staff database( 

 โครงการที่ปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 

 ทีมห้องสมุดได้ปรับปรุงพฒันำระบบต่ำงๆ เพื่อให้ดีขึ้นหรือตำมควำมต้องกำรของสกอ  .ดังนี้  

1. วิเครำะห์และออกแบบระบบห้องสมุด ALIST Web-based ปีท่ี 2 ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2560 

2. ปรับปรุงฟังก์ชันกำรจอง ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2560 

3. ศึกษำวิธีกำรพัฒนำ Application IOS ด้วย Xamarin ตุลำคม 2560 

4. พัฒนำ ALIST OPAC ด้วยโปรแกรม Xamarin พฤศจิกำยน 2559 – มกรำคม 2560 

5. พัฒนำโปกรม ALIST Web-based Phase 3 พฤศจิกำยน 2559 – มกรำคม 2560 

6. ออกแบบและพัฒนำส่วนจดักำร Authority record และ กำรจองหนังสือ ธันวำคม 2559 – มกรำคม 2560 

7. ปรับปรุงโปรแกรมส่วนกำรยืมคืนแบบ Offline ธันวำคม 2559 – มกรำคม 2560 

8. พัฒนำ ALIST OPAC ด้วยโปรแกรม Xamrin ระยะที่ 2  กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2560 

9. ออกแบบและพัฒนำกำรจดักำร Merge ข้อมูลหนังสือ และกำรจองตัวเล่ม กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2560 

10. ออกแบบและพัฒนำส่วน Import/Export ข้อมลู และกำรสืบค้น Union Catalog เมษำยน – พฤษภำคม 2560 

11. พัฒนำส่วนสืบค้นฐำนข้อมลู Union Catalog พฤษภำคม – มิถุนำยน 2560 

12. ศึกษำและออกแบบ Review file และ Inventory items มิถุนำยน – กรกฎำคม 2560 

13. ปรับปรุงระบบตำมควำมต้องกำร ALIST User Group 2560 กรกฎำคม – สิงหำคม 2560 

14. จัดท ำโปรแกรมส่วนท ำ Review file และ Inventory items สิงหำคม – พฤศจิกำยน 2560 

15. พัฒนำส่วนสร้ำงบำร์โคด้ในรูปแบบ QR-Code กันยำยน – ตุลำคม 2560 
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 งานติดต้ังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

1. ติดตั้งโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมัติให้กับ หอประวตัิมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

 งานอบรมพบลูกค้าผู้ใช้งาน/ 

1. ประชุมกับห้องสมดุ ม .สงขลำนครนิทร์ในเรื่องกำรใช้งำน RFID 

2. ประชุมน ำเสนอระบบ ALIST Web-based ที่ห้องสมุด ม .สงขลำนครินทร์  

3. ประชุมเครือข่ำยห้องสมดุ PULINET เชียงใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 11-12 มกรำคม 2560 

4. เข้ำร่วมประชุม /น ำเสนอระบบ ทีป่ระชุม WUNCA ครั้งท่ี 34 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ระหว่ำงวันท่ี 17-19 มกรำคม 2560 

5. ร่วมประชุมกำรยมืคืนระหว่ำงห้องสมุดในเครือห้องสมดุ Union Catalog ในวันท่ี 25 เมษำยน 2560 

6. พบปะลูกค้ำ ม .หำดใหญ่ ในวันท่ี 24 พฤษภำคม 2560 

7. เข้ำร่วมประชุม /น ำเสนอระบบ ทีป่ระชุม ALIST User Conference ครั้งท่ี 9 มทส. 

ระหว่ำงวันท่ี 8 – 9 มิถุนำยน 2560 

8. เข้ำร่วมประชุม /น ำเสนอระบบ ทีป่ระชุมเครือข่ำยห้องสม  ุด มอ ..PSULINET ระหว่ำงวันท่ี 13-14 กรกฎำคม 2560 

9. น ำเสนอระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ที่ประชุม ปขมท  .โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ในวันท่ี 28 กรกฎำคม 2560 

10. เข้ำร่วมประชุมและพบลูกค้ำในท่ีประชุม WUNCA ครั้งท่ี 35 มรภ .ร ำไพพรรณี 19-21 กรกฎำคม 2560 

11. น ำเสนอระบบ ALIST Web-based ในวันท่ี 8 สิงหำคม 2560 ห้องสมุด ม .สงขลำนครินทร์  

12. เข้ำร่วมประชุมและน ำเสนอระบบ งำนประชุม ALIST พบผู้ใช้งำน PSU ในวันท่ี 15 กันยำยน 2560 
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กิจกรรมในรอบปี 2560 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดโครงกำรคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รุ่นท่ี 40 หลักสูตร สื่อสำรฉับไวภำยในภำพเดียว (Infographic) 7 

– 9 พฤศจิกำยน 2559 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร คือ นักเรียนและครูสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สงขลำ เขต 1 จ ำนวน 6 โรงเรียน 53 

คน 

   

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับคณะดูงำนจำกวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ภำคใต้ 3 

   

* มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำดูงำนด้ำนระบบเก็บข้อมูล Log File กำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ที่ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
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* นักศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจดักำรระบบเครือข่ำย ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

   

* บุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เข้ำร่วมต้อนรับคณะดูงำนจำกส ำนักงำนคณุภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 

* นักศึกษำ มหำวิทยำลัยฟำฎอนีศึกษำดูงำนกำรบรหิำรจดักำรระบบเครือข่ำยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

    

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขำลนครินทร์ จัดประชุมพบปะ-แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นกับผู้น ำนักศึกษำจำกสภำนักศึกษำองค์กำรนักศึกษำ 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ เพื่อรับฟังและพูดคยุแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นกำรใช้บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน

มหำวิทยำลยั 
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* บุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เข้ำร่วมต้อนรับคณะดูงำนจำก มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จ.

สงขลำ 

  

* นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้ว ศึกษำดูงำนด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรท ำงำนของระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพวิเตอร์ 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

  

กิจกรรมอื่นๆ  

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต้อนรับผู้ตรวจประเมินจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ในโอกำสรับกำรตรวจประเมินระบบ 

ISO 

* คณะบุคลำกร ศูนย์คอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มอบกระเช้ำของขวัญสวสัดีปีใหม่ 2560 ให้แก่นำยกเทศมนตรีเมืองสะเดำ รวมถงึ
แสดงความขอบคุณเทศบาลเมอืงสะเดา ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของศนูยค์อมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ดว้ยดเีสมอมา 
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* บุคลำกร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมท ำบญุตักบำตร รับพรปีใหม่ 2560 

   

* ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดสัมมนำส ำหรบับุคลำกร “Workshop แนวทำงกำรขับเคลื่อนศูนย์คอมพิวเตอร์ภำยใต้ พ.ร.บ.

ใหม”่ 

   

* บุคลำกรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกิจกรรมออกบูธ - เปิด Workshop ด้ำน IT ในงำน WUNCA 34 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำ
หลวง จ.เชียงรำย เพื่อเผยแพรค่วำมรู้และน ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงดำ้น IT ให้แก่ผู้สนใจที่เข้ำร่วมชมงำน โดยศูนย์คอมพิวเตอรไ์ด้จดักิจกรรมออกบูธ คือ 
แนะน ำระบบห้องสมุดอตัโนมตัิเพือ่สถำบันอุดมศึกษำไทย ALIST และระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCs) และเปดิ Workshop แนะน ำกำรใช้งำน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST Web-based Application  
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