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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ดินแดนภาคใต้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ท้องถ่ิน และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนดทิศทางการพัฒนา
ท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย ทําหน้าท่ีผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ฐานมหาวิทยาลัยท่ีม่ันคง ภารกิจท่ี
เชื่อมโยงเป็นระบบท่ีทรงประสิทธิภาพ การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต และก้าวสู่ความ
เป็นสากล/นานาชาติ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้เป็นหน่วยย่อยในยุทธศาสตร์เรื่องการ
บริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ข้ึนเม่ือปี 2518 
โดยมีภารกิจหลักด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทุกคณะวิชา 
การวิจัย ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ให้บริการคอมพิวเตอร์
สนับสนุนงานบริหารจัดการ และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสนับสนุนงาน
ด้านคอมพิวเตอร์แก่วิทยาเขต/เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีจังหวัดปัตตานี ภูเก็ต  
สุราษฎร์ธานี และตรัง  ต่อมาในปีงบประมาณ 2529 ได้มีการจัดตั้งหน่วยคอมพิวเตอร์ข้ึนท่ีวิทยาเขต
ปัตตานี เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตปัตตานี หลังจากนั้นได้มีการปรับ
โครงสร้างอีกหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้ถูกพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปรับโครงสร้างแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวก แก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการ และเพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันได้รับการรับรอง
ตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 
  



2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นํา
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในกิจการด้านต่างๆ เป็นเวลานานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
และนโยบายของมหาวิทยาลัยและศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับวิทยาเขต โดยมีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบดําเนินการซึ่งขอบเขตภารกิจของหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีดังนี ้

1. เสนอแผนพัฒนาหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของคณะพัฒนางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน 

3. บริหารจัดการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงทาง
วิชาการ 

4. ให้บริการการให้คําปรึกษา บริการผลิตสื่อสารสนเทศ บริการอบรม/แนะนําแก่
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ของหน่วย ผู้ปฏิบัติงานเดิมตลอดจน
ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องอีกท้ังใช้เป็นคู่มือการให้บริการสารสนเทศด้านต่างๆของหน่วย โดย
เขียนรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการ
บริหารงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทําเว็บไซต์การจัดทําระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network) การดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ ได้ทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  

2. เพื่อให้ผู ้ที ่ปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งผลให้การบริหารในระดับ
คณะเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของทุกหน่วยงาน 

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทํางานของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

1.3ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําขึ้นให้มีความครอบคลุมหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานด้านดังนี ้

1. งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
2. งานด้านบริการคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะ 
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3. งานด้านบริการระบบสารสนเทศ 
4. งานด้านบริการผลิตสื่อสารสนเทศ 

รวมท้ังจะอธิบายกระบวนการท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเบื้องต้น ในแต่ละข้ันตอน  หรือ
ในแต่ละส่วนว่ามีผู้ใดเก่ียวข้อง 
 
1.4นิยามศัพท์เฉพาะ/คําจํากดัความ 

1. ผู้ใช้งาน (user) หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลย เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง ผู้ดูแลระบบ 
ผู้บริหาร และนักสึกษาของคณะ  

2. ชื่อผู้ใช้ (username) หมายถึง ชุดของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการเข้าใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีได้กําหนสิทธิ์การใช้งานไว ้

3. รหัสผ่าน (password) หมายถึง กลุ่มตัวอักษรหรือตัวเลขหรืออักขระท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย 

4. คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน 
โดยการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าท่ี
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัต ิ

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเชื่อมต่อหรือทํางานเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาจใช้ทําหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์สื่อสาร หรือใช้บันทึกข้อมูล เป็นต้น 

6. ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีเป็นตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง วีดีโอ คําสั่ง ชุดคําสั่ง ท่ี
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ รวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

7. สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการนําข้อมูลผ่านการประมวลผล 
การจัดระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบท่ี
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การ
ตัดสินใจ และอ่ืนๆ 

8. ระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง ระบบท่ีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ 
ผู้ใช้งานระบบ พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ทุกองค์ประกอบนี้ทํางานร่วมกันเพ่ือกําหนด รวบรวม 
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้
ผู้ใช้งานเพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ การวาางแผน การบริหาร การควบคุม 

9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และ/หรือ ระบบหรืออุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
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10. การลงบันทึกเข้า (login) หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ใช้งานต้องทําให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนไข 
ท่ีตั้งไว้ เพ่ือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของ
การกรอกชือ่ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้ถูกต้อง 

11. การลงบันทึกออก (logout) หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ใช้งานทําเพ่ือสิ้นสุดการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย 

12. ผู้ดูแลระบบ (system administrator) หมายถึง ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลรักษา หรือจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 

13. อัพเดท (update) หมายถึง ปรับให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ของระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

14. ไฟร์วอลล์ (firewall) หมายถึง เทคโนโลยีป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก เพ่ือไม่ให้ผู้ท่ี
ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ข้อมูลและทรัพยากรในเครือข่าย โดยอาจใช้ท้ังฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในการรักษาความปลอดภัย 

15. เครือข่าย หมายถึง โครงข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งทําให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท้ังท่ีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันได้  

16. อินเทอร์เน็ต (internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมโยงเครือข่าย 
ท่ัวโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมโยง 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1. เป็นเอกสารคู่มือการดําเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ีแสดงถึงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และแนวปฏิบัต ิ

2. ผู้ปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทราบและ
เข้าใจถึงกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นลําดับ เป็นข้ันตอน และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นเครื่องมือประกอบการทํางานของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อและประสานงานกับหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 



บทที่ 2 
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

 

2.1 เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้รับ 
จัดตั้งข้ึนเป็นคณะลําดับท่ี 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2517 ใน
ระยะแรกใช้ชื่อว่า คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 8 ภาควิชา คือ  
      1. ภาควิชาภาษาไทย  
      2. ภาควิชาภาษาตะวันตก  
      3. ภาควิชาภาษาตะวันออก  
      4. ภาควิชาสังคมศาสตร์  
      5. ภาควิชาภูมิศาสตร์  
      6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
      7. ภาควิชาประวัติศาสตร ์
      8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
      และ 1 สํานักงานเลขานุการคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี ้
 วิสัยทัศน์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้นําในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคใต้และภูมิภาคอาเซียน 
 พันธกิจมี 3 ประการ ได้แก่:  

1. สร้างความพร้อมและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ  

2. สร้างความเข้มแข็งในการวิจัยท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
และเชื่อมโยงสู่สากล  

3. บูรณาการองค์ความรู้ และภูมิปัญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรมี์  2 ด้านได้แก่ 
1. ด้านการจัดการภาษาเพ่ือเข้าสู่อาเซียน  
2. ด้านการแก้ไขปัญหา/สร้างองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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2.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจํา
คณะทําหน้าท่ีดูแลกํากับนโยบายต่างๆ ของคณะฯ มีตําแหน่งคณบดี เป็นตําแหน่งสูงสุดในระดับคณะ 
มีตําแหน่งรองคณบดี ช่วยบริหารงานในฝ่ายต่างๆ ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และมีตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาต่างๆ อีก 8 
ภาควิชา คือภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และตําแหน่งเลขานุการคณะอีก 1 ตําแหน่ง ดังรายละเอียดในภาพท่ี 2.1 
และภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี2.1 การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร 

 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ภาควิชา สํานักงานเลขานุการ 

ภาควิชาภูมิศาสตร ์

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาสังคมศาสตร ์

ภาควิชาประวัติศาสตร ์

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์

หน่วยวิจัย 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
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ภาพท่ี2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
  

คณบด ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
และพัฒนาองค์กร 

รองคณบดฝี่ายวิจัย 
และบณัฑิตศึกษา 

หน่วยวิจัย 

ภาควิชา 

คณะกรรมการวิชาการคณะ 

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศศาสตร ์

เลขานุการคณะ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
การศึกษา 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
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2.3 โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา  
ทําหน้าท่ีในการบริหารงานธุรการ การให้บริการการศึกษาและการเรียนการสอนการบริหารและการ
บริการท่ัวไปและรับผิดชอบเป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางในด้านการให้บริการแก่ทุกภาควิชาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแบ่งออกได้ดังนี ้

1. สนับสนุน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2. สนับสนุน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3. ดําเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุงานนโยบาย 
และแผน ให้มีความคล่องตัว สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วในการบริการ 

4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ภารกิจหลัก 
 สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจหลักประกอบด้วย 2 กลุ่มงานดังนี ้

1. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการจัดทําหนังสือติดต่อ
ราชการ การรับ-ส่งหนังสือ การจัดเก็บหนังสือราชการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและ
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน การบริหารงาน
พัสดุ การตรวจสอบหลักฐานทางการเงินและพัสดุ การควบคุม กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ การจัดทํารายงานสถานะการเงินและบัญชี ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และสนับสนุนฝ่ายบริหารเก่ียวกับ
นโยบายและแผนงานของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผน นโยบาย ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะ 
และนโยบายมหาวิทยาลัย รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการสนับสนุนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การใช้อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ การดูแลความสะอาด การรักษาความปลอดภัย โดยฝ่ายบริหารท่ัวไป แบ่ง
หน่วยงานย่อยออกเปน็ 8 หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดดังนี ้

1. หน่วยธุรการและสารบรรณ 
2. หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
3. หน่วยคลัง 
4. หน่วยพัสด ุ
5. หน่วยอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 
6. หน่วยประกันคุณภาพ 
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7. หน่วยนโยบายและแผน 
8. หน่วยประชาสัมพันธ ์

 
2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาท่ีกําหนด ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก การสนับสนุนและประสานงานวิจัย การสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา การติดต่อ
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และการบริการวิชาการแก่
ชุมชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด โดยงานบริการการศึกษาแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 8 หน่วยงาน ดังนี ้

1. หน่วยหลักสูตรทะเบยีนและการจัดการเรียนการสอน 
2. หน่วยบัณฑิตศึกษา 
3. หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย 
4. หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
5. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
6. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. หน่วยบริการวิชาการ 
8. หน่วยชุมชนสัมพันธ ์

 นอกเหนือจากลักษณะงานตามโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวแล้ว สํานักงานเลขานุการ
เป็นหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติภารกิจ รองรับนโยบายและการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
คณะในด้านการติดต่อประสานงาน การพิมพ์เอกสารและผลิตเอกสารของการดําเนินกิจกรรม/
โครงการท่ีหนว่ยงานจัดข้ึน และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

วิสัยทัศนข์องสํานักงานเลขานุการ 
 สํานักงานเลขานุการเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) 

พันธกิจของสํานักงานเลขานุการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิบัติเพ่ือก้าวสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง\ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกพร้อมรับประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตรข์องสํานักงานเลขานุการ 
1. การพัฒนาบุคลากรและการบริการท่ีเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
1.1บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีความรอบรู้ และมีศักยภาพในการทํางาน 
1.2 บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีจิตบริการท่ีดี 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ บุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
มาพัฒนาระบบการทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดการความรู้และการเป็นประชาคมอาเซียน (AC) 
เป้าประสงค์ สํานักงานเลขานุการมีระบบการจัดการความรู้ท่ีดี มีเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ภายในและภายนอก และพร้อมรับประชาคมอาเซียน 

4. การบริหารจัดการท่ีดีสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
เป้าประสงค ์สํานักงานเลขานุการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

เป้าประสงคข์องสํานักงานเลขานุการ 
1. บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีความรอบรู้ และมีศักยภาพในการทํางาน 
2. บุคลากรสํานักงานเลขานุการมีจิตบริการท่ีดี 
3. บุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาพัฒนา

ระบบการทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. สํานักงานเลขานุการมีระบบการจัดการความรู้ท่ีดี มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและ

ภายนอก และพร้อมรับประชาคมอาเซียน 
5. สํานักงานเลขานุการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place)  

ค่านิยมองค์กรของสํานักงานเลขานุการ 
“บริการประทับใจ ฉับไวทุกข้ันตอน นําองค์กรสู่ความสําเร็จ” 

โครงสร้างส่วนราชการและการบริหารของสํานักงานเลขานุการ 
1. โครงสร้างบริหารงานของสํานักงานเลขานุการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังภาพท่ี 2.3 
2. โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเลขานุการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงานสํานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

สํานักงานเลขานุการ 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป วารสารวิชาการคณะ หน่วยเลขานุการภาควิชา 

หน่วยธุรการและสารบรรณ 

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

หน่วยคลัง 

หน่วยพัสด ุ

หน่วยอาคาร สถานที่  
และยานพาหนะ 
 

หน่วยหลักสูตรทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยบัณฑิตศึกษา 

หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย 

หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ 

หน่วยบริการวิชาการ 

หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยประกันคุณภาพ 

หน่วยนโยบายและแผน 

หน่วยประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เลขานุการคณะ 

หัวหน้า 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

หัวหน้า 
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

 

หัวหน้าอาคาร 50 

ผู้ช่วยหัวหน้าอาคาร 50 



2.4 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บทบาทหน้าท่ีของตําแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
มาตรฐานกําหนดตาํแหน่ง 
ช่ือตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัยงานให้บริการทางวิชาการ รวมท้ังการสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ ่งหรือหลายด้าน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย 

วางแผน ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง อํานวยความสะดวกในงานบริหารงานทั่วไป งาน
สถิติ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานกิจการนักศึกษา งาน
บริหารงานบุคคล งานพัสดุ งานช่างเทคนิค งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศ
สัมพันธ์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สนับสนุนการเรียน การสอน บริการวิชาการ และปฏิบัติ 
หน้าท่ีอย่างอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานที่มีประสบการณ์พึงทําหน้าที่ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีความเหมาะสม 

ตรงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งจะกําหนดภายใต้เงื่อนไขของประกาศรับสมัครและสัญญา 
 
2. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมายจริง 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนาองค์กร และเลขานุการคณะ โดยมีเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 6 คน ซึ่งทําหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะ บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ บริการดา้นการฝึกอบรม และบริการผลิตสื่อสารสนเทศ รวมท้ังออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลและให้คําปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5 โครงสร้างการบริหารงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการจัดการ โดยมุ่งเน้นการ
บริการจัดการด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด ด้านความปลอดภัยสํารองข้อมูลของระบบ พร้อมท้ังติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และ
บุคลากรของคณะ และเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะ โดยมีการ
ปรับปรุงและเพ่ิมการติดตั้งกล้องวงจรปิด 16 จุด 
 
งานด้านบริการคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะ 

1. บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา 
คณะสนับสนุนด้านการศึกษาของนักศึกษา ในด้านความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

หรือการฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษา
อาหรับ เป็นต้น  และเพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ คณะได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน โดยมีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังหมด 12 ห้อง โดยแต่ละห้อง ทางคณะได้ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ท่ี
จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน  
 
  

รองคณบดฝี่ายบรหิารและพัฒนาองคก์ร 
ดร.วมิลมาศ ปฤชากุล 

เลขานุการคณะ 
นายเรวัต รัตนกาญจน์ 

นางสาวลักขณา ฉุน้ทิ้ง 

นางสาวสาวติร ีวงษน์ุ่น 

นายอายซีัน เจะอีแต 

นายนอิัศฮาร ์วารมีาศ 

นายคมเพชร สุทธพิันธ ์ นายปกรณ ์นสิัน 
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2. บริการคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการ สําหรับบุคลากรคณะ 

 คณะได้พยายามจัดสรรให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนให้บุคลากรของคณะ ใช้
บริหารจัดการในอัตราสัดส่วน 1:1 อีกท้ังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนการทํางานและ
เพ่ิมความสะดวกในการทํางานโดยท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมท้ังการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ (Software) โดยมีเจ้าหน้าท่ี
เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ช่วยให้การทํางานของบุคลากรคณะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องรวมท้ังเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
มาสํารองไว้ในกรณีท่ีอุปกรณ์นั้นมีการหมดไป ชํารุด หรือเสียหาย ให้มีจํานวนท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 
เช่น ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องสํารองไฟฟ้าแป้นพิมพ์เมาส์เป็นต้น 
 
3. งานด้านบริการระบบสารสนเทศ 

 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมีข้อมูลของคณะเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารและจัดการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ฐานข้อมูลข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงานใหม่พร้อมปรับปรุงระบบงานเดิมให้มี
ประสทิธิภาพดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอ่ืนๆของคณะให้ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยพร้อมท้ังประสานงานกับผู้เก่ียวข้องท้ังหมด 

2. งานพัฒนาเว็บไซต์ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการออกแบบสร้างและ

พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ และหน่วยงานต่างๆภายในคณะ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
บนเว็บไซต์ดูแลปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 
4. งานด้านบริการผลิตสื่อสารสนเทศ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยตั้งชื่อบริการผลิตสื่อสารสนเทศนี้ว่า HUSO Channel มีหน้าท่ีในการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Multimedia, สื่อเพ่ือการนําเสนอ (Presentation Media), สื่อการ
อบรมผ่านระบบเครือข่าย (Online Training) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการเผยแพร่
ความรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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2.5 ลักษณะและภาระงานท่ีปฏิบัติของนางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้วิเคราะห์ออกแบบระบบ

ฐานข้อมูลข้ันตอนการทางานของโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงานใหม่พร้อมปรับปรุงระบบงาน
เดิมให้มีประสิทธิภาพดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอ่ืนๆของคณะให้
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมท้ังประสานงานกับผู้เก่ียวข้องท้ังหมด 

มีหน้าท่ีการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้บริการเฉพาะด้าน 
2. วิเคราะห์ความจําเป็นและความต้องการของระบบโดยหาข้อมูลจากการ

สอบถามผูท่ี้เก่ียวข้อง 
3. ออกแบบระบบโดยรวมและฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

ให้บริการต่างๆ 
4. ออกแบบลักษณะการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 

(User Interfaces) ร่างหน้าจอ GUI  
5. พัฒนาระบบ/เขียนโปรแกรมประเภทต่างๆเพ่ือให้บริการเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้อง

กับระบบงานของคณะ 
6. ทดลองใช้งานและแก้ไขปรับปรุงระบบ 
7. ดูแลตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
2. งานพัฒนาเว็บไซต์ 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการออกแบบสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ และ
หน่วยงานต่างๆภายในคณะ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆบนเว็บไซต์ดูแลปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

มีหน้าท่ีการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. กําหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ 
2. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
3. สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 
4. ประเมินเว็บไซต์ปรุงปรับแก้ไข 
5. ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6. ดูแลปรับปรุงข้อมูล/ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของคณะให้เป็นปัจจุบัน 



บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 

3.1 หลักเกณฑว์ิธกีารปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การปฏิบัติงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร๋และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องคํานึงถึงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 ดังนี ้

1. งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย 
 งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยต้องสอดคล้องตาม
หลัก เกณฑ์นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ ม่ันคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
ม่ันคงปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสามารถป้องกันปัญท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการใช้งานระบบเครือข่ายท่ีไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ จึงขอสรุป
สาระสําคัญดังกล่าว ดังนี ้

1.1 การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
1. การเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจะต้องพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ท่ี

มหาวิทยาลัยออกให ้
2. ผู้ใช้งานท่ีได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบเครือข่าย สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะบริการใน

ระบบเครือข่ายตามสิทธิ์ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
3. การเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายนอกต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความ

จําเป็นเท่านั้น และต้องกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษจากมาตรฐานการ
เข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจากภายใน 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกเครื่องท่ีต้องการให้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตจะต้อง
ลงทะเบียนกับศูนย์คอมพิวเตอร ์

5. จํากัดการเข้าถึงเครือข่ายท่ีใช้งานร่วมกัน รวมท้ังตรวจสอบเปิดปิดพอร์ตอุปกรณ์
เครือข่ายตามความจําเป็น 

6. การใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือการตรวจสอบระบบเครือข่าย ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลระบบและจํากัดการใช้งานเฉพาะเท่าท่ีจําเป็น 

7. การเข้าใช้เครือข่ายบุคคลท่ีไม่มีบัญชีผู้ใช้มหาวิทยาลัย ต้องขออนุญาตใช้บัญชี
ชั่วคราวจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ท่ีได้รับอนุญาตและต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยบัญชี
ชั่วคราวนั้น 
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1.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย  
1. ผู้ใช้งานท่ีต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยจะต้องทําการ

ลงทะเบียนกับผู้ดูแลระบบ และได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายไร้สายนั้น 

2. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายไร้สายต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
2.1. ต้องทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสม

กับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมท้ังทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง
อย่างสมํ่าเสมอ 

2.2. ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ทุกตัวท่ีนํามาใช้ใน
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

2.3. ต้องควบคุมสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพ่ือป้องกันไม่ให้สัญญาณ
ของอุปกรณ์รั่วไหลออกนอกพ้ืนท่ีใช้งาน และป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถ
รับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคาร หรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได ้

2.4. ต้องทําการเปลี่ยนค่า SSID ท่ีถูกกําหนดเป็นค่าปริยายมาจากผู้ผลิตทันทีท่ีนํา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณมาใช้งาน 

2.5. ต้องเปลี่ยนค่าชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบสําหรับการตั้งค่า
การทํางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และต้องเลือกใช้บัญชีรายชื่อและ
รหัสผ่านท่ีคาดเดาได้ยาก เพ่ือป้องกันผู้โจมตีไม่ให้สามารถเดาหรือเจาะ
รหัสผ่านได้โดยง่าย 

2.6. ต้องเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง Wireless LAN Client และอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ด้วยวิธีท่ีมีความประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าวิธี WPA2 (Wi-Fi 
Protected Access) เพ่ือให้ยากต่อการดักจับข้อมูล และทําให้ปลอดภัยมาก
ข้ึน 

2.7. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 

2.8. ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายไร้สายอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ท่ีน่า
สงสัยท่ีเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายไร้สาย และเม่ือตรวจสอบพบการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายท่ีผิดปกติ ให้รายงานต่อผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ทราบโดยทันที 

1.3 การระบุอุปกรณ์ท่ีนํามาเช่ือมต่อบนเครือข่าย 
1. อุปกรณ์ท่ีนํามาเชื่อมต่อได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสตามท่ีกําหนดโดยผู้ดูแลระบบ

เครือข่าย 
2. เก็บข้อมูลการใช้ MAC Address จากเครื่องบริการกําหนดค่หมายเลขไอพีแอดเดรส 

(DHCP Server) หรือจาก ARP Table บนสวิทช์ L3 
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2. งานด้านบริการคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะ  
 งานบริการด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะ ทางหน่วย
เทคโนโลยีสารสนสนเทศไดดู้แล และควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา และบุคลากร 
ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550 สืบเนื่องจากปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสําคัญของการทํางานของบุคลากร การ
มีผู้กระทําด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานตามคําสั่งท่ีกําหนดไว้หรือทําให้
การทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งท่ีกําหนดไว้หรือวิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทําลายข้อมูล
ของบุคคล อ่ืนในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ หรือ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เ พ่ือ เผยแพร ่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันด ี
ของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําดังกล่าว จึงจําเป็นต้อง
มีพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา จึงขอสรุป
สาระสําคัญดังกลา่วดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 รูปแบบการกระทําความผิดด้านคอมพิวเตอร ์

ตัวอย่าง 
รูปแบบการกระทําความผิด 

ตัวอย่างผลกระทบต่อ 
ความม่ันคงปลอดภัย 
และความเสียหาย 

ฐานความผิด 
 

1. สปายแวร ์(Spyware) 
หรือ สนิฟเฟอร์ (Sniffer)  

- การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว  
- การแอบดักฟัง packet 

มาตรา 5 เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  
มาตรา 6 เปิดเผยมาตรการป้องกันระบบ  
มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์  
มาตรา 8 ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์  
 

2. การใช้ชุดคําสั่งในทางมิชอบ 
เช่น Viruses, Worms, Trojan 
Horses 

- การตั้งเวลาให้โปรแกรม
ทําลายข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร ์ 
- การทําให้ระบบคอมพิวเตอร์
ทํางานผิดปกติ ไปจากเดิม 
หรือหยุดทํางาน (Denial of 
Service) 

มาตรา 9  รบกวน/ทําลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
มาตรา 10 รบกวน/ทําลาย  
ระบบคอมพิวเตอร์  
 

3. สแปม - รบกวนการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ตามปกต ิ

มาตรา 11 การทําสแปม  
 

4. โปรแกรมเจาะระบบ  - นําไปใช้ เจาะระบบ
คอมพิวเตอร์ เ พ่ือก่อ
อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ 

มาตรา 13 การจําหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์  
 

  



21 

ตัวอย่าง 
รูปแบบการกระทําความผิด 

ตัวอย่างผลกระทบต่อ 
ความม่ันคงปลอดภัย 
และความเสียหาย 

ฐานความผิด 
 

5. การโพสต์กระทู้เท็จใน 
เว็บบอร์ด  

- ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ  
- ก่อให้ความตื่นตระหนกกับ
สังคม  
- ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ 
- ก่อให้เกิดภาพอันลามก 
- มีการส่งต่อข้อมูลท่ีเป็น
ความผิดข้างต้น  

มาตรา 14 การนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม, เท็จ หรือไม่
เหมาะสม หรือการส่งต่อข้อมูล (forward) 
นั้น 
 

6. การโพสต์หรือนําเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 
14 เช่น แสดงข้อมูลเท็จท่ี
ก่อให้ เ กิดความเสียหายต่อ
ประเทศ 

เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ห รื อ
แพร่กระจายความเสียหายต่อ
บุคคลอ่ืน  

มาตรา 15 ความรับผิดฐานสนับสนุนการ
กระทําความผิดของผู้ให้บริการ  
 

7. การตัดต่อภาพ  ผู้ถูกกระทําถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลืยดชัง หรืออับอาย  

มาตรา 16 การตัดต่อภาพ เป็นเหตุให้ถูกดู
หม่ิน ถูกเกลืยดชัง หรืออับอาย  

 
และควรคํานึงถึงหลักเกณฑ์นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 จึงขอสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องงานบริการด้าน
คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากร ดังนี ้
1. แนวปฏิบัติสําหรับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนท่ีท้ังของส่วนตัวและอุปกรณ์

ของทางราชการ 
1.1 ต้องล็อกหรือยึดเครื่องให้อยู่กับท่ี กรณ๊ท่ีนําเครื่องไปใช้ในท่ีสาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยงต่อการสูญหาย 
1.2 ต้องเปิดใช้งานระบบล็อกหน้าจออัตโนมัติหรือปิดเครื่องอัตโนมัติเม่ือไม่ได้ใช้งาน และใน

กรณีท่ีไม่ได้ใช้งานเป็นการชั่วคราวต้องล็อกหน้าจอทุกครั้ง 
1.3 ผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
1.4 ไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาร่วมกับบุคคลอ่ืน 
1.5 ต้องตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกข้อมูล

พกพาต่างๆ 
1.6 ไม่เก็บข้อมูลสําคัญของหน่วยงานไว้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีใช้งาน

อยู่ หากจําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องเข้ารหัสข้อมูลทุกครั้ง 
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1.7 ห้ามใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารพกพา เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สายภายในมหาวิทยาลัย 

1.8 ต้องจัดการกับโปรแกรมไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เช่น ติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ผิด
กฎหมาย ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ีไม่รู้จัก ฯลฯ 

1.9 มีกระบวนกาารจัดการกรณีท่ีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย 
เช่น เปิดระบบบล็อกไบออส เข้ารหัสไฟล์ข้อมูล เข้ารหัสฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งโปรแกรม
ติดตามเครื่อง ฯลฯ 

 
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

2.1 ผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรักษา
ความปลอดภยท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ตามสิทธิ์ท่ีได้รับ 

2.2 ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเพ่ือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล 
2.3 ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ท่ีขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมี

เนื้ อหาอันอาจกระทบกระเ ทือนหรือเป็นภัยต่อความม่ันคงของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ท่ีเป็นภัยต่อสังคม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน หรือข้อมูลท่ี
อาจก่อความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2.4 ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการ
ดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2.5 ไม่ควรใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีการครอบครองแบนต์วิดท์จํานวนมากหรือเป็น
เวลานาน 
 

3. งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ได้มีมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาระบบงานสารสนเทศและพัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรมปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. ก่อนการพัฒนาระบบ ควรพิจารณาดังต่อไปนี ้
1.1. พิจารณาความต้องการของระบบหรือโปรแกรม ควรให้สอดคล้องกับทิศทางและ

พันธกิจของหน่วยงาน 
1.2. ควรมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของระบบท่ีจะพัฒนา และมอบหมายผู้ควบคุม

การดําเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ ดูแลให้การพัฒนาระบบอยู่ใน
ขอบเขตท่ีนําไปสู่วัตถุประสงค์ และสามารถพัฒนาเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

1.3. พิจารณาเทคโนโลยี ภาษาโปรแกรมท่ีได้เลือกใช้ ว่ามีความเปน็ไปได้ในการพัฒนา
ตามความต้องการได้ และเป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมใช้แพร่หลาย  
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1.4. การออกแบบหน้าจอ และข้ันตอนการทํางานของระบบ ต้องให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง ช่วยให้ทํางานได้สะดวก รวดเร็ว และข้ันตอนไม่ซับซอน 

1.5. การออกแบบระบบท้ังในส่วนโปรแกรม และโครงสร้างฐานข้อมูล จะต้องรองรับ
การปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมได้ในอนาคต 
 

2. การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
2.1. พิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเป็น Open 

Source 
2.2. พิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ เช่น การดูแลรักษาระบบท่ียุ่งยาก การพัฒนาบุคลากร

ในการเรียนรู้เทคโนโลยี ข้อจํากัดของเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงการ
ทํางานระหว่างระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ได้ เป็นต้น 
 

3. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ 
พิจารณาดําเนินงานตามวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ Database Life Cycle หรือ 

SDLC ซึ่งเป็นกระบวนการหรือวงจรในการพัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ โดย
แปลงจากความต้องการของผู้ใช้งานมาเป็นรูปแบบของระบบสารสนเทศ โดยมีการกําหนดกิจกรรม
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละระยะของพัฒนาระบบข้ึนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกไปจนถึงระยะสิ้นสุด
ของการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี ้

3.1. การกําหนดปัญหา (Problem Definition) 
 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และพิจารณาว่าจะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้กับงานใด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของผู้ใช้ (User Requirement) และ
สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 สิ่งท่ีต้องดําเนินการ 

− ศึกษาระบบงานปัจจุบัน เป็นการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากการทํางาน
หรือจากระบบเดิมท่ีใช้งานอยู่ 

− จดบันทึกความต้องการท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมเติม  
 ซึ่งผลลัพธ์ของการดําเนินงานในข้ันตอนการกําหนดปัญหา ก็คือ 

1. เป้าหมายในการทําท้ังหมด 
2. ขอบเขตของระบบ  รวมท้ังข้อจํากัด เงื่อนไขต่าง ๆ   
3. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทํางานในแต่ละข้ันตอนอย่างคร่าวๆ  

 
3.2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

 เพ่ือกําหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ กําหนดรายละเอียดและข้ันตอนของ 
การดําเนินงาน และระยะเวลาท่ีใช้ กําหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่  โดยเสีย/ไม่เสียค่าใช้จ่ายและ 
เวลาน้อยท่ีสุด และจะต้องกําหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ
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บุคลากร ซึ่งปัญหาทางเทคนิคจะเก่ียวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆ (ถ้ามี) รวมท้ัง
ซอฟต์แวร์ด้วย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ในองค์กรเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์อาจจะมีเนื้อท่ี
ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมท้ังซอฟต์แวร์อาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาข้ึนใหม่ เป็นต้น  

 
3.3. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 

 การศึกษาและทําความเข้าใจระบบงานเดิมท่ีใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นระบบการทํางาน
ด้วยมือ หรือเป็นระบบสารสนเทศเดิมท่ีใช้งาน โดยศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู่ 
ตรวจสอบวิธีการทํางานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้หรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบ ศึกษาคู่มือการใช้
งาน แผนผังใช้งานของหน่วยงานหรือองค์กร รายงานต่างๆท่ีหมุนเวียนในระบบ เป็นต้น ซึ่งการ
วิเคราะห์ระบบงานเดิม จะทําให้ทราบถึง สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่ต่อไป เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะนํามาเขียนรวมเป็นรายงานการทํางาน
ของระบบ ซึ่งควรแสดงหรือเขียนออกมาเป็นรูปผังงาน หรือลําดับข้ันตอนการทํางาน และจะต้อง
เขียนรายงานสรุปออกมาเป็น ข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  
 1. รายละเอียดของระบบเดิม ซึ่งควรจะเขียนมาเป็นรูปภาพ แสดงการทํางาน
ของระบบ พร้อมคําบรรยาย หรือผังงาน Flow Chart ท่ีแสดงลําดับข้ันตอนการทํางาน 
 2. กําหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งควรจะเขียนมาเป็นรูปภาพ  
แสดงการทํางานพร้อมคําบรรยาย 
 3. ข้อมูลและไฟล์ท่ีจําเป็น 
 4. คําอธิบายวิธีการทํางาน และสิง่ท่ีจะต้องแก้ไข 
 

3.4. การออกแบบระบบ (Systems Design) 
 เป็นการนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบท่ีเป็นแนวคิด (Concept) มาออกแบบ
ให้เห็นรูปร่างของระบบสารสนเทศ โดยเริ่มจากส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ (Output) เพราะผลลัพธ์นั้นเกิด
จากการนําข้อมูลเข้าระบบแล้วไปประมวลผล ดังนั้น การออกแบบผลลัพธ์หรือส่วนแสดงผล จะทําให้
ทราบถึงการออกแบบในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการออกแบบระบบ ประกอบด้วย 
 3.4.1 การกําหนดเก่ียวกับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีจะใช้  
    3.4.2 การออกแบบหน้าจอ (User Interface) 
 3.4.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
 3.4.4 การออกแบบรายงานหรือแสดงผล 
 ในการออกแบบระบบต้องคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย 
เพ่ือป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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3.5. การพัฒนาระบบ (Systems Development) 
 ในข้ันตอนนี้จะเริ่มเขียนและทดสอบระบบว่า ทํางานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการ
ทดสอบกับข้อมูลจริงและรายงานผลการทดสอบระบบ เพ่ือไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติงาน ควรมีการ
ทดสอบ ดังนี้  
 1. ทดสอบระหว่างพัฒนาระบบ ได้แก่ การตรวจสอบไวยากรณ์ (Syntax 
Checking) โดยตรวจสอบว่าระบบท่ีเขียนถูกต้องหรือไม่ 
 2. ทดสอบทีละโมดูล (Module Testing) ตรวจสอบผลลัพธ์ในระดับโมดูล เช่น 
เขียนโมดูลสมัครสมาชิก ก็ทําการทดสอบในส่วนของการสมัครสมาชิกให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะไปพัฒนา
โมดูลต่อไป 
 3. ทดสอบรวม (System Testing) เป็นการทดสอบท้ังระบบงาน 
 4. ทดสอบภายหลังการพัฒนาระบบ ได้แก่ ทดสอบตามแบบสถานการณ์จริง 
โดยกําหนดข้ันตอนการทํางานเสมือนจริง มีการจัดเตรียมข้อมูลจริง 
 5. ทดสอบความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการลักลอบการใช้งานระบบหรือเรียกใช้
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 6. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ คือ การทดสอบเม่ือมีผู้ใช้งาน
หลายๆ คนพร้อมกัน หรือ เม่ือมีการทํางานหนักมากกว่าปกติ เพ่ือดูผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนว่าอะไรบ้างท่ี
อาจเป็นสาเหตุท่ีทําให้ระบบล่มได ้
 

3.6.  การปรับเปลี่ยน (Construction) 
 เม่ือดําเนินการสร้างระบบ และตรวจสอบแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบงาน
จะถูกส่งมอบและติดตั้งระบบ (Installed System) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการดําเนินการใช้
ระบบมีข้ันตอนดังนี้ 
 3.6.1 การแทนท่ีระบบเก่าและการฝึกอบรม 

− แบบท่ี 1 การนําระบบงานใหม่ไปแทนท่ีระบบงานเก่าทันที 
− แบบท่ี 2 การทํางานแบบเดิมควบคู่กับการใช้ระบบสารสนเทศใหม่  
    เป็นแบบคู่ขนาน ซึ่งวิธีนีจ้ะค่อยเป็นค่อยไป ต่างจากแบบท่ี 1 

 ซึ่งการนําระบบงานใหม่ท่ีนําเข้ามาใช้แทนระบบงานเก่า ผู้ใช้ย่อมไม่คุ้นเคย 
ดังนั้น จึงต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้ และคอยช่วยเหลือ แนะนํา 
รวมถึงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวจนกว่าผู้ใช้จะสามารถทํางาน
กับระบบใหม่ได้ ซึ่งการฝึกอบรมการพัฒนาระบบ ควรมีกําหนดจํานวนผู้เข้าอบรม หรือแบ่งกลุ่มตาม
ระดับการใช้งานระบบ และความเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ดูแลระบบควรจะต้องมีความรู้ใน
การใช้งานโปรแกรมด้วยเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานท่ัวไปได้ หรือแบ่งระดับการเข้าอบรมเป็น
ผู้ใช้งานท่ัวไป ระดับผู้บริหาร เป็นต้น และควรมีการวัดผลการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้รับการ
ฝึกอบรมมีความเข้าใจระบบและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง 
 3.6.2 การจัดทําเอกสารคู่มือ ได้แก่ เอกสารความต้องการของระบบสารสนเทศ 
เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล และเอกสารวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
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3.7. บํารุงรักษา (Maintenance) 
 การบํารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบหลังจากการใช้งานแล้ว 
สาเหตุท่ีต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาในระบบสารสนเทศ (Bug) และ 2. การ
ดําเนินงานในองค์กรหรือหน่วยงานเปลี่ยนไป เม่ือองค์กรหรือหน่วยงานมีการขยับขยายข้ึน ความ
ต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากข้ึน เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมข้ึน ระบบท่ีดีควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งท่ี
ต้องการได้ เม่ือผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใดของระบบ นักพัฒนาระบบควรจะต้องเตรียมแผนภาพ
ต่างๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 
 

4. การกําหนดคุณลักษณะของระบบท่ีจะพัฒนา 
 แนวทางในการพิจารณาเลือกพัฒนาระบบใดก่อนหรือหลัง ในช่วงระยะเวลาจํากัด
เวลาหนึ่ง ควรพิจารณา ดังนี้ 

 1. โครงการเร่งด่วน ตามนโยบาย 
2. ความจําเป็นหรือความต้องการในการใช้งานตามลําดับความสําคัญ 
3. ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้งาน 
4. ระยะเวลาท่ีเหมาะในการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละระบบ 

 
3.2 เงื่อนไข/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงถึงในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลากหลายการบริการ ซึ่งการบริการแต่ละ
ข้ันตอนมีการทํางานท่ีไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลาดําเนินการต่างกัน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรคํานึงในการปฏิบัติงานและข้อควรระวังดังนี ้

1. การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นเก่ียวกับงานด้านงานด้านบริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัย งานด้านบริการคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และ
บุคลากรคณะ และงานด้านบริการระบบสารสนเทศ จะต้องศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่างละเอียดและเคร่งครัด เพ่ือสร้างแนวทางป้องกันในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เช่น อาจมีการ
ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เพ่ือเจาะระบบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน เพ่ือเข้า
ไปทําลายข้อมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้อ่ืน เป็นต้น 

2. กรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานควรมีการชี้แจงปัญหาและการแก้ไขปัญหานั้นๆ หรือกรณีท่ีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหม่ หรือแก้ปัญหาระบบสารสนเทศเดิม ควรนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือให้ผู้ใช้งาน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบสารสนเทศบุคลากรในคณะ/หน่วยงานทราบ เพ่ือลดปัญหาในการดําเนินงาน และสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง วางแผนการทํางานร่วมกันได้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ลด
ข้ันตอนการทํางาน รวมถึงการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. การเร่งการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการต่อเชื่อมเข้าสู่ระบบท่ีไม่มีการดําเนินการอย่าง
รอบคอบ ซึ่งในทุกๆ ครั้งท่ีมีการเพ่ิมวิธีการใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนั้น นับได้ว่าเป็นการเพ่ิม
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ช่องทางให้กับผู้บุกรุก ในการเจาะระบบขององค์กรเพ่ิมข้ึนด้วย เช่น การติดตั้งการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย และการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายในตัว มาใช้
งานในสํานักงานนั้น  อาจเป็นต้นเหตุให้มีผู้ท่ีไม่ใช่บุคลากรคณะ สามารถท่ีจะจับรหัสสัญญาณใน
ขณะท่ีมีการบูทเครื่อง หรือการท่ีปล่อยให้บุคคลอ่ืนใช้เครื่อง ซึ่งหลังจากมีการต่อเชื่อมสู่เครือข่ายแล้ว 
ก็อาจจะเป็นต้นเหตุให้ผู้บุกรุก สามารถเจาะระบบเครือข่ายได้ เป็นต้น ท้ังนี้ ในปัจจุบันทางศูนย์
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในการใช้
เครือข่ายไร้สายมากยิ่งข้ึน และมีการดําเนินการอย่างถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อีกท้ัง ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรเลือกใช้อุปกรณ์
เครือข่ายท่ีมีฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย เพราะถ้ามองแค่การประหยัดในการซื้ออุปกรณ์ 
ราคาถูกเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นสาเหตุท่ีระบบอาจถูกบุกรุก และสร้างความเสียหายมากกว่าการ
ลงทุนใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า 



บทที่ 4  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

4.1 งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และความปลอดภัย 

1. งานด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
1.1. ออกแบบ ควบคุม และดูแลอุปกรณ์และสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก

และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ของคณะ  
1.2. รับผิดชอบในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรทางด้านระบบเครือข่าย หมายเลขอินเทอร์เน็ต 

(IP Address) ของคณะ  
1.3. รับผิดชอบด้านการให้บริการ การบริหารจัดการ การจัดเก็บ และการสํารองข้อมูลของ

ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
1.4. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะ  
 

ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายไร้สาย 
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบเครือข่าย เช่น บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าจะ

ใช้งานแบบใด เพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรการท่ีกําหนด ซึ่งการออกแบบระบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ควรออกแบบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

3. พัฒนาติดตั้งระบบเครือข่าย โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ , การติดตั้งและกําหนดค่าระบบ
เครือข่าย (IP Address, DNS, Logs, สายสัญญาณ), การติดตั้งและกําหนดค่าระบบรักษา
ความปลอดภัย (Firewall, Antivirus, Authentication) 

4. ทดสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ระบบเครือข่ายไร้สาย ว่าเป็นไปตามค่าท่ี
กําหนดไว้หรือไม่  

5. กรณีทดสอบการทํางานผ่าน ติดตั้งระบบเครือข่าย/ระบบเครือข่ายไร้สาย ตามจุดต่างๆ
ภายในคณะ และกรณีท่ีทดสอบการทํางานไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบค่าท่ีได้ติดตั้งใหม่อีกครั้ง 

6. ดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สาย เช่น ดําเนินการ
ให้บริการ/ดูแลตรวจสอบแก้ไขปัญหา และประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขต
ปัตตานี เพ่ือดําเนินการในกรณีท่ีระบบมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น 

7. รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน และประเมินปัญหาการใช้งาน เ พ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/การจัดหาเพ่ือทดแทน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
                             และระบบเครือข่ายไร้สาย 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 วัน ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ระบบเครือข่าย 
- บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

2.  
 
 
 

2 วัน อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ตามมาตรการท่ี
กําหนด 
- แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2552-2556 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

3.  
 
 
 

2 วัน พัฒนาติดตั้งระบบเครือข่าย 
- ระบบปฏิบัติการ 
- การติดตั้งและกําหนดค่าระบบ
เครือข่าย (IP Address, DNS, 
Logs, สายสัญญาณ) 
- การติดตั้งและกําหนดค่าระบบ
รักษาความปลอดภัย (Firewall, 
Antivirus, Authentication) 

4.  
 
 
 

2 วัน ทดสอบการทํางานของระบบ 
- การทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย หรือการทํางานของ
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
- การทํางานของระบบเครือข่าย
เป็นไปตามค่าท่ีกําหนด 

เริ่มต้น 

ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการ
ระบบเครือข่าย 

ออกแบบระบบ
เครือข่าย 

พัฒนาติดตั้ง
ระบบเครือข่าย 

ไม่สามารถทํางานได้ 

ทดสอบ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
5.  

 
 
 

 
 
 
 

3-5 วัน ติดตั้งระบบเครือข่าย/ระบบ
เครือข่ายไร้สาย ตามจุดต่างๆ
ภายในคณะ 

6.  
 
 
 

ตลอดระยะเวลา
การให้บริการ 

ดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย
ไร้สาย 
- ดําเนินการให้บริการ 
- ดูแลตรวจสอบแก้ไขปัญหา 
- ประสานงานกับศูนย์
คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี 
เพ่ือดําเนินการในกรณีท่ีระบ 
บมีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้
เบื้องต้น 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นป ี
งบประมาณ 

ร ว บ ร ว ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน และประเมินปัญหา
ก า ร ใ ช้ ง า น  เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพ/การจัดหาเพ่ือ
ทดแทน 

 

 

ติดตั้งระบบ
เครือข่ายตาม 
จุดต่างๆ 

ดูแล บํารุงรักษา
ระบบเครือข่าย 

สามารถทํางานได้ 

จบการทํางาน 

รายงานผล 
การดําเนินงาน 
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ข้ันตอนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะ  
ซึ่งข้ันตอนนี้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
แบบท่ี 1 ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์ 
ผู้รับบริการ 
1. แจ้งปัญหาการใช้งาน/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 3077 
2. รับคําตอบ หรือ รอเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดําเนินการแก้ไขตามเวลาท่ีได้แจ้งไว้ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
1. เม่ือผู้รับบริการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานจะจดบันทึกคํารับแจ้ง 
2. วิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข 
3. ทําการตอบคําถาม หรือดําเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

3.1. ในกรณีท่ีสามารถตอบคําถามได้ทันที หรือผู้รับบริการสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ได้เอง ผู้ปฏิบัติงานจะทําการแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการทราบทันที  

3.2. ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบคําถามได้ทันที หรือผู้รับบริการไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการดังนี้ 
3.2.1.  ทําการแจ้งเวลาโทรกลับ หรือแจ้งเวลาไปพบผู้รับบริการทราบ 
3.2.2.  ดําเนินการโทรกลับผู้รับบริการ หรือไปพบผู้รับบริการ และดําเนินการ 

  วิเคราะห/์ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย ดังนี้ 
3.2.2.1. กรณีท่ีถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายอุปกรณ์เป็นปกติแต่ไม่สามารถใช ้

   งานระบบได ้ใหป้ระสานงานกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขต 
   ปัตตาน ีเพ่ือตรวจสอบปัญหาท่ีต้นทาง หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
   เพ่ือให้คําตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหา และดําเนินการแก้ไข 

3.2.2.2. กรณีท่ีการเชื่อมต่อเครือข่ายท่ีใช้งานผิดปกต ิอันสืบเนื่องมาจาก  
   อุปกรณ์เครือข่ายชํารุด เสียหาย เช่น สาย LAN ใช้งานไม่ได้,  
   ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา, Router/Switch เสีย เป็นต้น   
   ใหด้ําเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

4. บันทึกลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เพ่ือเก็บข้อมูลการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : แก้ไขปัญหาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์ 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที ผู้รับบริการแจ้งปัญหาการใช้งาน 
/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือ
ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 
3077 

2.  
 
 
 

2 นาที ผู้ปฏิบัติ งานวิ เคราะห์ปัญหา 
ท่ีรับแจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข 
 

3.  
 
 
 
 

 

2 นาที ผู้ปฏิบัติงานทําการตอบคําถาม 
หรือดํ า เนินการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้รับบริการ 
 

4. 
 
 
 

 5-10 นาที ในกรณีท่ีสามารถตอบคําถามได้
ทันที หรือผู้รับบริการสามารถ
แ ก้ ไขปัญหา เบื้ อ งต้ น ได้ เ อ ง 
ผู้ปฏิบัติงานจะทําการแนะนํา
วิธีการแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการ
ทราบทันที 

5.  
 
 
 

 2 นาที ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบคําถาม
ได้ ทั น ที ห รื อ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ม่
สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได ้
ผู้ปฏิบัติงานทําการแจ้งเวลาโทร
กลับ หรือแจ้งเวลาไปพบ
ผู้รับบริการทราบ 

 
 
 

เริ่มต้น 

แจ้งปัญหาการใช้
งาน/ขอรับบริการ
ขอความช่วยเหลือ 

วิเคราะห์ปัญหา 
ท่ีรับแจ้ง 

ตอบคําถาม/
แก้ไขปัญหา 

แจ้งเวลาโทรกลับ 

ทันที 

รับคําตอบและ
แก้ไขปัญหา 

ไม่ได้ทันที 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

6. 

 
 
 
 
 

2 นาที ผู้ปฏิบัติการดําเนินการโทรกลับ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ห รื อ ไ ป พ บ
ผู้รับบริการ 

7.  
 
 
 
 

 
 
 

5 นาที ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์/ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อเครือข่าย 

8.  
 
 
 
 
 
 
 

30-60 นาที กรณีท่ีถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย
อุปกรณ์เป็นปกติแต่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบได้ ให้ประสานงาน
กับทางศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยา
เขตปัตตานี  เ พ่ือตรวจสอบ
ปัญหาท่ีต้นทาง หรือสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คําตอบหรือ
วิธีแก้ไขปัญหา และดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 

9.  
 
 
 
 

 

30-60 นาที กรณีท่ีการเชื่อมต่อเครือข่ายท่ีใช้
งานผิดปกติ อันสืบเนื่องมาจาก  
อุปกรณ์เครือข่ายชํารุด เสียหาย 
เช่น สาย LAN ใช้งานไม่ได้, 
ช่ อ งสัญญาณอิน เทอร์ เน็ ต มี
ปัญหา, Router/Switch เสีย 
เป็นต้น ให้ดํ า เนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ 
 

 
 
 

ติดต่อ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 

ตรวจสอบ
การเช่ือมต่อ
เครือข่าย 

ปกตแิต่ไม่สามารถ 
ใช้งานระบบได้ 

ดําเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

ผิดปกติ 

ดําเนินการ 
โทรกลับ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 นาที บันทึกลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลการดําเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

จบการทํางาน 

บันทึก 
ลงระบบ 
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แบบท่ี 2 ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์
ผู้รับบริการ 
1. แจ้งปัญหาการใช้งาน/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

(http://human.pn.psu.ac.th/repair/repairform.html) 
2. รอเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดําเนินการแก้ไขตามเวลาท่ีได้แจ้งไว ้
ผู้ปฏิบัติงาน 
1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายการท่ีแจ้งซ่อมออนไลน ์และเปลี่ยนสถานะการแจ้งซ่อม

ออนไลน์เป็น “อยู่ระหว่างดําเนินการ”  
2. วิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข 
3. ดําเนินการโทรกลับผู้รับบริการ หรือไปพบผู้รับบริการ และดําเนินการวิเคราะห์/

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
3.1. กรณีท่ีถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายอุปกรณ์เป็นปกติ แต่ไม่สามารถใช้งานระบบได ้ให้

ประสานงานกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือตรวจสอบปัญหาท่ีต้น
ทาง หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คําตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหา  

3.2. กรณีท่ีการเชื่อมต่อเครือข่ายท่ีใช้งานผิดปกต ิอันสืบเนื่องมาจาก อุปกรณ์เครือข่าย
ชํารุด เสียหาย เช่น สาย LAN ใช้งานไม่ได้, ชอ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา, 
Router/Switch เสีย เป็นต้น  ใหด้ําเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ 

4. แก้ไขเปลี่ยนสถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็น “ดําเนินการเสร็จสิ้น” 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : แก้ไขปัญหาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์
 
ท่ี ผงักระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที แจ้งปัญหาการใช้งาน/ขอรับ
บริการขอความช่วยเหลือผ่าน
ทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
(http://human.pn.psu.ac.th/ 
repair/repairform.html) 

2.  
 
 
 
 

2 นาที ผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบรายการท่ี
แจ้งซ่อมออนไลน์ และเปลี่ยน
สถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์
เป็น “อยู่ระหว่างดําเนินการ” 

3.  
 
 
 

2 นาที ผู้ปฏิบัติ งานวิ เคราะห์ปัญหา 
ท่ีรับแจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข 
 

4.  
 
 
 
 

 
 

5 นาที ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์/ตรวจสอบ
การเชื่อมต่อเครือข่าย 

5.  
 
 
 
 
 
 

30-60 นาที กรณีท่ีถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย
อุปกรณ์เป็นปกติแต่ไม่สามารถ
ใช้งานระบบได้ ให้ประสานงาน
กับทางศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยา
เขตปั ตตานี  เ พ่ื อตรวจสอบ
ปัญหาท่ีต้นทาง หรือสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คําตอบหรือ
วิธีแก้ไขปัญหา และดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 

เริ่มต้น 

แจ้งปัญหาการใช้
งาน/ขอรับบริการ
ขอความช่วยเหลือ 

วิเคราะห์ปัญหา 
ท่ีรับแจ้ง 

ตรวจสอบรายการท่ี
แจ้งซ่อมออนไลน์ 

ตรวจสอบ
การเช่ือมต่อ
เครือข่าย 

ปกตแิต่ไม่สามารถ 
ใช้งานระบบได้ 

ผิดปกติ 

ติดต่อ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และดําเนินการ
แก้ไขปัญหา 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
6.  

 
 
 
 

 

30-60 นาที กรณีท่ีการเชื่อมต่อเครือข่ายท่ีใช้
งานผิดปกติ อันสืบเนื่องมาจาก  
อุปกรณ์เครือข่ายชํารุด เสียหาย 
เช่น สาย LAN ใช้งานไม่ได้, 
ช่ อ งสัญญาณอิน เทอร์ เน็ ต มี
ปัญหา, Router/Switch เสีย 
เป็นต้น ให้ดํ า เนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
ใหม่ 
 

7.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 นาที บันทึกลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลการดําเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 

ดําเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

จบการทํางาน 

บันทึก 
ลงระบบ 
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2. งานด้านระบบความปลอดภัย 
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสํารองข้อมูลของระบบ พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องสํารอง
ไฟให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา และบุคลากร
ของคณะ อีกท้ังหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับหน่วยอาคารสถานท่ีของคณะ ได้เพ่ิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะ โดยมีการปรับปรุงและเพ่ิมการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด จากเดิมจํานวน 5 จุด ได้ปรับปรุงและติดตั้งเพ่ิมจํานวน 11 จุด รวมท้ังสิ้น 16 จุด พร้อมท้ัง
ทางคณะได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจํานวน 3 คน โดยมีการผลัดเวรยาม ผลัดละ 8 
ชั่วโมง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกและภายในอาคารคณะ หลังเวลาราชการ และ
ในวันหยุดราชการ โดยมีจุดประจําการอยู่ท่ีชั้น 1 ทางเข้าประตูคณะ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 
อีกท้ังทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพ่ิมมาตรการอีกชั้น คือ ได้พัฒนาระบบการเข้า-ออกอาคาร
คณะ ด้วยการใช้ระบบสแกนบัตรประจําตัวเพ่ือบันทึกการเข้าออกตึกหลังเวลาราชการของบุคลากร
และนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกด้านแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยมี
แนวปฏิบัติ ด้งนี ้

1. วันราชการปกติ (นอกเวลาราชการ) กําหนดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. 
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. ท้ังนี้ ในวันราชการปกติ หากบุคลากรหรือ
นักศึกษาเข้าอาคารก่อนเวลา 17.00 น. โดยไม่ได้สแกนบัตรแต่ออกจากอาคาร หลังเวลา 17.00 น. 
ในวันเดียวกันนั้น บุคลากรหรือนักศึกษาจะต้องสแกนบัตรเข้าออกและออก (2 ครั้ง) ณ เวลาท่ีออก
จากอาคาร 50 

2. กรณีท่ีบุคลากรและนักศึกษาลืมบัตร จะไม่อนุญาตให้เข้า-ออกอาคาร 50 ยกเว้น 
หากมีเหตุต้องได้รับอนุญาตจากเลขานุการคณะ (หัวหน้าอาคาร 50) และ/หรือคณบดี ส่วนนักศึกษา
จะต้องมีหนังสือยืนยันจากอาจารย์ประจําวิชา และ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบ 

3. กรณีบุคลท่ัวไปยังคงใช้ระบบการลงลายมือชื่อเข้า-ออกอาคาร 50 ดังเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงหน้าจอการเก็บข้อมูลของระบบการเข้า-ออกอาคารคณะ 
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4.2 งานด้านบริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะ 

1. งานด้านบริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
คณะได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน โดยมีห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ

ทางคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ท่ีเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังหมด 12 
ห้อง โดยแต่ละห้อง ทางคณะได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีในดําเนินการเตรียมความ
พร้อมของคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ของห้องเรียนท้ังหมด ตลอดจนแนะนําและให้บริการใน
การขอใช้ห้องเรียนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3 ดังนี ้

1.1 ห้องเรียนสําหรับบรรยาย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องเรียนสําหรับบรรยาย ท้ังหมด 4 ห้อง 

โดยแต่ละห้องจะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน จํานวน 1 เครื่อง และโสตทัศนูปกรณ์ 
คือ เครื่องโปรเจกเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ดังแสดงตามตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงจํานวนห้องเรียนสําหรับบรรยาย 

ห้องเรียนสําหรับบรรยาย จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับผู้สอน 

จํานวนท่ีนั่ง 

1. ห้องบัณฑิตศึกษา 1 เครื่อง 25 ท่ีนั่ง 
2. ห้องบรรณารักษศาสตร ์ 1 เครื่อง 25 ท่ีนั่ง 
3. ห้อง 50427 1 เครื่อง 40 ท่ีนั่ง 
4. ห้อง 50429 1 เครื่อง 40 ท่ีนั่ง 

ซึ่งห้องเรียนสําหรับบรรยายจะมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ภาควิชา หรือหน่วย

อาคารสถานที�คณะ โดยรับผิดชอบในการรับบริการการขอใช้ห้องเรียน และดูแลความพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน และมีผู้รับผิดชอบร่วม คือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการดูแลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงผู้รับผิดชอบห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ห้องเรียน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
ห้องบัณฑิตศึกษา   หน่วยอาคารสถานท่ีคณะ นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องบรรณารักษศาสตร ์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์

และสารนิเทศศาสตร์ 
นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หอ้ง 50427 หน่วยอาคารสถานท่ีคณะ นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้อง 50429 หน่วยอาคารสถานท่ีคณะ นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานของการขอใช้ห้องเรียนสําหรับบรรยาย แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี ้
กรณีท่ี 1: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับตลอดภาคการศึกษา 
กรณีท่ี 2: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการเรียนการสอนชดเชย  

  (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 
กรณีท่ี 3: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการสอบนอกตารางสอบ  

                      (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 
 
กรณีท่ี 1: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับตลอดภาคการศึกษา 

การขอใช้ห้องเรียน สําหรับตลอดภาคการศึกษา กระบวนการของการดําเนินการจะเป็นไป
ตามข้ันตอนกระบวนการทํางานของหน่วยตารางสอนและตารางสอบ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แต่การขอใช้ห้องเรียนในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอน
ต้องการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน ควรดําเนินการดังนี ้

1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนท่ีต้องการใช้งานว่า “ว่างหรือไม่” ท่ี
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ MIS-Center หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-mis2.pn.psu.ac.th/neo-mis/ และเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง” ดัง
ภาพท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.3 
 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงหน้าจอการเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง” ของระบบ MIS-Center 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงหน้าจอการค้นหา “ตารางการใช้ห้อง” ของระบบ MIS-Center 

 
2. เม่ือทราบตารางการใช้ห้องท่ีต้องการแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียดลงใน

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ท่ีลิงค์ (URL) http://regist.pn.psu.ac.th/main/form_download.php 
ดังภาพท่ี 4.4 
 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
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3. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการส่งแบบฟอร์มในข้อท่ี 2 ให้กับหัวหน้าภาควิชา เพ่ือลงความเห็น 
และส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ืออนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าท่ีหน่วยวิชาการคณะ (คุณณัฐพร อ่ิมอุไร) จะ
ดําเนินการประสานงานไปยังนายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี และหน่วยตารางสอน-สอบ 
เพ่ือลงตารางการขอใช้ห้องดังกล่าว ผ่านทางระบบ MIS-Center ของวิทยาเขตปัตตาน ี

 
หมายเหตุ : กรณีท่ี 1 การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับตลอดภาคการศึกษา ทางผู้รับผิดชอบหลัก 
และผู้รับผิดชอบร่วม จะดูแลความพร้อมของห้องเรียน และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ตามวันและเวลา
ท่ีระบุอยู่ในเมนู “ตารางการใช้ห้อง” ของระบบ MIS-Center เท่านั้น 
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(ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน 

 
                               เขียนท่ี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์โทร 3039 

                                                           วันท่ี 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
เรยีน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

     เพ่ือให้การเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดให้เปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
ดังต่อไปนี้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) เวลาเรียนซ้อนกันตลอดภาคการศึกษา 
 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มท่ี วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 

เดิม ใหม่ 
411-xxx Thai 01 จันทร์ พุธ 
   เวลา 09.00-09.50 เวลา 10.00-10.50 น. 
   ห้อง 19102 ห้อง 50427  
    (อาคาร 50 คณะมนุษยฯ) 
     
     
     
     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                                                                     (ลงชื่อ)        ใจดี มากสุข 
                (นางสาวใจดี มากสุข) 
                                            ตําแหน่ง อาจารย ์
 

ท่ี มอ. 
1.  ความเห็น 
หัวหน้าภาควิชา 

ท่ี มอ. 
2.  คณบด ี

 
3.  นายทะเบียน 
วิทยาเขตปัตตาน ี

 
4.  หน่วยตารางสอน-สอบ 

ลายเซ็นหัวหน้าภาควิชา หน่วยวิชาการ นายทะเบียนวิทยาเขต หน่วยตารางสอน-สอบ 
ลงความเห็น และยื่นเสนอ ยื่นเสนอคณบดี เซ็นอนุมัติ และยื่นเสนอ รับเรื่องและลงรายการผ่านระบบ 
มาท่ีหน่วยวิชาการคณะ เซ็นอนุมัติ และ หน่วยตารางสอน-สอบ MIS-Center 
 ยื่นเสนอ   
 นายทะเบียน วข.   
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับตลอดภาคการศึกษา  
                              กรณีท่ีอาจารย์ต้องการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ MIS-
Center ของมหาวิทยาลัย 
ส งขลานคริ นทร์  วิ ทยา เขต
ปัตตานี หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-
mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ 
และเลือกเมนู “ตารางการใช้
ห้อง” 

2.  
 
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตาราง
ห้องเรียนว่าว่างหรือไม่ 

3.  
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน  

4.  
 
 
 
 
 

 
 

2 นาที ส่งแบบฟอร์มถึงหัวหน้าภาควิชา
เพ่ือลงความเห็น 

 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ  
MIS-Center 

กรอกแบบฟอร์มขอ
เปลี่ยนแปลงห้อง 

ตรวจสอบ
ตารางห้อง 

ห้องว่าง 

หัวหน้าภาควิชา 
ลงความเห็น 

ห้องไม่ว่าง 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
5.  

 
 
 
 

2 นาที ส่งแบบฟอร์มถึงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ืออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 

6.  
 
 
 
 

 

5-10 นาที เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิชาการคณะ 
( คุ ณ ณั ฐ พ ร  อ่ิ ม อุ ไ ร )  จ ะ
ดําเนินการประสานงานไปยัง
นายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 
และหน่วยตารางสอน-สอบ เพ่ือ
ลงตารางการขอใช้ห้องดังกล่าว 
ผ่ า น ทา ง ร ะบบ  MIS-Center 
ของวิทยาเขตปัตตาน ี
 

 

คณบดีอนุมัติ 

ลงตาราง 
การใช้ห้องใน  
MIS-Center 

จบการทํางาน 
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กรณีท่ี 2: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการเรียนการสอนชดเชย  
       (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 
การขอใช้ห้องเรียน สําหรับการเรียนการสอนชดเชย ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ ควร

ดําเนินการดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนท่ีต้องการใช้งานว่า “ว่างหรือไม่” ท่ี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ MIS-Center หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/  และเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง”  

2. เม่ือทราบตารางการใช้ห้องท่ีต้องการแล้ว อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกข้อความการขอใช้
ห้องเรียนบรรยาย ในเวลาราชการ โดยได้รับความเห็นชอบผ่านทางหัวหน้าภาควิชา  

3. ภาควิชาดําเนินการส่งบันทึกข้อความดังกล่าว มายังหน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ จากนั้น
ทางหน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ จะดําเนินการดูแล และประสานงานกับหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเตรียมความพร้อมของการใช้ห้องเรียน และแจ้งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 
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(ตัวอย่าง) 
 
 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 3039 
ที ่ มอ 401.1/      วันที ่24 เมษายน 2558 

เรือ่ง  ขออนุญาตใช้ห้องเรียนบรรยายสําหรับการสอนชดเชย 
เรียน   คณบด ี

ด้วยข้าพเจ้านางสาวจริงใจ มากสุด สังกัดภาควิชาภาษาไทย มีความจําเป็นต้องขอใช้
ห้องเรียนบรรยาย 50427 ในเวลาราชการ (หรือนอกเวลาราชการ) ในวันท่ี 27 เมษายน 2558  
เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2558 เวลา 09.50 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนชดเชยใน
รายวิชา 411-101 ภาษาความคิดและการสื่อสาร 1 เนื่องจาก รายวิชาดังกล่าวตรงกับวันจันทร์ท่ี  
13 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดสงกรานต์  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

จริงใจ มากสุข 
(นางสาวจริงใจ มากสุข) 
อาจารยป์ระจํารายวิชา 

 

 
เชิดชัย อุดมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชยั อุดมพันธ)์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

 

บันทึกข้อความ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการเรียนการสอนชดเชย  
                             ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ MIS-
Center ของมหาวิทยาลัย 
ส งขลานคริ นทร์  วิ ทยา เขต
ปัตตานี หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-
mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ 
และเลือกเมนู “ตารางการใช้
ห้อง” 

2.  
 
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตาราง
ห้องเรียนว่าว่างหรือไม่ 

3.  
 
 
 

5-10 นาที อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกข้อความ
การขอใช้ห้องเรียน ในและนอก
เวลาราชการโดยต้องได้รับความ
เ ห็ น ช อ บ ผ่ า น ท า ง หั ว ห น้ า
ภาควิชา 
 

4.  
 
 
 
 
 

15-30 นาที ภาควิชาดําเนินการส่งบันทึก
ข้อความดังกล่าว มายัง
หน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ 
จากนั้นทางหน่วยงานอาคาร
สถานท่ีคณะ จะดําเนินการดูแล 
และประสานงาน กับหน่ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เตรียมความพร้อมของการใช้
ห้อง เรียน และแจ้ งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ  
MIS-Center 

ทําบันทึกข้อความ
ขอใช้ห้อง 

ตรวจสอบ
ตารางห้อง 

ห้องว่าง 

หน่วยอาคารฯ  
ดูแลและเตรียม 

ความพร้อมของห้อง 

ห้องไม่ว่าง 

จบการทํางาน 
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กรณีท่ี 3: การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการสอบนอกตารางสอบ  
           (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) ควรดําเนินการดังนี้  

1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนท่ีต้องการใช้งานว่า “ว่างหรือไม่” ท่ี
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ MIS-Center หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ และเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง” 

2. เม่ือทราบตารางการใช้ห้องท่ีต้องการแล้ว อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกข้อความการขอใช้
ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการสอบนอกตารางสอบ พร้อมท้ังระบุเหตุผล หรือความ
จําเป็นในการขอใช้ห้องเรียนบรรยายสําหรับสอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบผ่านทาง
หัวหน้าภาควิชา  

3. ภาควิชาดําเนินการส่งบันทึกข้อความดังกล่าว มายังหน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ 
จากนั้นทางหน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ จะดําเนินการดูแล และประสานงานกับหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเตรียมความพร้อมของการใช้ห้องเรียน และอาจารย์ผู้สอน
ทราบ 
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(ตัวอย่าง) 
 
 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 3039 
ที ่ มอ 401.1/      วันที ่1 พฤษภาคม 2558 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้ห้องเรียนบรรยายสําหรับการสอบนอกตารางสอบ 
เรียน   คณบด ี

ด้วยข้าพเจ้านางสาวจริงใจ มากสุด สังกัดภาควิชาภาษาไทย มีความจําเป็นต้องขอใช้
ห้องเรียนบรรยาย 50427 ในเวลาราชการ (หรือนอกเวลาราชการ) ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2558  
เวลา 09.00 น. ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบนอกตาราง
สอบในรายวิชา 411-101 ภาษาความคิดและการสื่อสาร 1  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

จริงใจ มากสุข 
(นางสาวจริงใจ มากสุข) 
อาจารยป์ระจํารายวิชา 

 

 
เชิดชัย อุดมพันธ์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชยั อุดมพันธ)์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

บันทึกข้อความ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องเรียนบรรยาย สําหรับการสอบนอกตารางสอบ  
                            (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ MIS-
Center ของมหาวิทยาลัย 
ส งขลานคริ นทร์  วิ ทยา เขต
ปัตตานี หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-
mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ 
และเลือกเมนู “ตารางการใช้
ห้อง” 

2.  
 
 
 
 

 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตาราง
ห้องเรียนว่าว่างหรือไม่ 

3.  
 

5-10 นาที อาจารย์ผู้สอนทําบันทึกข้อความ
การขอใช้ห้อง เรียนบรรยาย 
สําหรับการสอบนอกตารางสอบ 
พร้อมท้ังระบุเหตุผล หรือความ
จําเป็นในการขอใช้ห้องเรียน
บรรยายสําหรับสอบ โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบผ่านทาง
หัวหน้าภาควิชา 

4.  
 
 
 
 
 

15-30 นาที ภาควิชาดําเนินการส่งบันทึก
ข้อความดังกล่าว มายัง
หน่วยงานอาคารสถานท่ีคณะ 
จากนั้นทางหน่วยงานอาคาร
สถานท่ีคณะ จะดําเนินการดูแล 
และประสานงาน กับหน่ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เตรียมความพร้อมของการใช้
ห้อง เรียน และแจ้ งอาจารย์
ผู้สอนทราบ 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ  
MIS-Center 

ทําบันทึกข้อความ
ขอใช้ห้อง 

ตรวจสอบ
ตารางห้อง 

ห้องว่าง 

ห้องไม่ว่าง 

จบการทํางาน 

หน่วยอาคารฯ  
ดูแลและเตรียม 
ความพร้อม 
ของห้อง 
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1.2 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การจัดการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ทางด้านปฏิบัตกิารทางภาษาของนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ประกอบด้วย 
8 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (50117) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML1 (50119) 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML2 (50124) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML3 (50224) ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา SLB (50121) ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLC (50234) ห้องปฏิบัติการทางบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ (50227) ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร ์ดังตารางท่ี 4.3 ถึงตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงจํานวนห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ห้อง 

ปฏิบัติการทางภาษา จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักศึกษา 

จํานวนท่ีนั่ง 

1. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์  
(ห้อง 50117) 

81 เครื่อง 81 ท่ีนั่ง 

2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ห้อง 50227) 

57 เครื่อง 57 ท่ีนั่ง 

3. ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  
(ห้อง 50116) 

25 เครื่อง 25 ท่ีนั่ง 

 
ซึ่งห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จะมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ภาควิชาภายในคณะ 

หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบในการรับบริการการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์และมีผู้รับผิดชอบร่วม คือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดูแลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์

ห้องเรียน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
1. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์  

(ห้อง 50117) 
นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอายีซัน เจะอีแต 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ห้อง 50227) 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์
และสารนิเทศศาสตร์ 

นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์  
(ห้อง 50116) 

ภาควิชาภูมิศาสตร ์ นายอายีซัน เจะอีแต 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงจํานวนห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 5 ห้อง 

ปฏิบัติการทางภาษา จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักศึกษา 

จํานวนท่ีนั่ง 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 1  
(ห้อง 50119) 

61 เครื่อง 61 ท่ีนั่ง 

2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 2  
(ห้อง 50124) 

51 เครื่อง 51 ท่ีนั่ง 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 3  
(ห้อง 50224) 

41 เครื่อง 41 ท่ีนั่ง 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLB   
(ห้อง 50120) 

1 เครื่อง 40 ท่ีนั่ง 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLC  
(ห้อง 50234) 

1 เครื่อง 40 ท่ีนั่ง 

 
ซึ่งห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จะมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ภาควิชาภายในคณะ 

หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบในการรับบริการการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์และมีผู้รับผิดชอบร่วม คือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดูแลความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ห้องเรียน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 1  

(ห้อง 50119) 
นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอายีซัน เจะอีแต 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 2  
(ห้อง 50124) 

นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML 3  
(ห้อง 50224) 

นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายนิอัศฮาร์ วารีมาศ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLB   
(ห้อง 50120) 

นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายปกรณ์ นิสัน 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLC  
(ห้อง 50234) 

นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายปกรณ์ นิสัน 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานในการขอใช้ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ 

กรณีท่ี 1: การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับตลอดภาคการศึกษา 
กรณีท่ี 2: การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับการเรียนการสอนชดเชย  
            หรือสอบนอกตารางสอบ (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 

 
กรณีท่ี 1: การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับตลอดภาคการศึกษา 

การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับตลอดภาคการศึกษา กระบวนการของการดําเนินการจะ
เป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการทํางานของหน่วยตารางสอนและตารางสอบ งานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ีแต่การขอใช้ห้องเรียนในกรณีท่ีอาจารย์
ผู้สอนต้องการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน ควรดําเนินการดังนี ้

1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางการใชห้้องปฏิบัติการฯ ท่ีต้องการใช้งานว่า “ว่างหรือไม่” 
ท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ MIS-Center หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/  และเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง” 

2. เม่ือทราบตารางการใช้ห้องท่ีต้องการแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน  

3. อาจารย์ผูส้อนดําเนินการส่งแบบฟอร์มในข้อท่ี 2 ให้กับหัวหน้าภาควิชา เพ่ือลงความเห็น 
และส่งแบบฟอร์มฉบับนี้ถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ืออนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าท่ีหน่วยวิชาการคณะ (คุณณัฐพร อ่ิมอุไร) จะ
ดําเนินการประสานงานไปยังนายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี และหน่วยตารางสอน-สอบ 
เพ่ือลงตารางการขอใช้ห้องดังกล่าว ผ่านทางระบบ MIS-Center ของวิทยาเขตปัตตาน ี

 
หมายเหตุ : กรณีท่ี 1 ทางผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบร่วม จะดูแลความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการฯ และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการฯ ตามวันและเวลาท่ีระบุอยู่ในเมนู “ตารางการใช้
ห้อง” ของระบบ MIS-Center เท่านั้น 
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(ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน 

 
                               เขียนท่ี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์โทร 3039 

                                                           วันท่ี 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 
 

เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
เรียน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

     เพ่ือให้การเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ขอกําหนดให้เปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
ดังต่อไปนี้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) วันและเวลาท่ีจัดให้ เป็นวันและเวลาสําหรับเรียน Lab ภาษาของ
รายวิชา และห้องเรียนเดิมเป็นห้องเรียนสําหรับบรรยาย ซึ่งไม่เหมาะต่อการเรียน Lab ภาษา ขึงขอ
ย้ายสถานท่ีเรยีน  
 

รหัสวิชา 
ช่ือวิชา 

(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มท่ี วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 

เดิม ใหม่ 
417-101 Listen and Speaking I 01 จันทร์ จันทร์ 
   เวลา 09.00-09.50 เวลา 09.00-09.50 
   ห้อง 19101 ห้องปฏิบัติการทาง 
    ภาษา ML 1 (50119) 
     
     
     
     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                                                                     (ลงชื่อ)        มานี ปิต ิ
                (นางสาวมานี ปิต)ิ 
                                            ตําแหน่ง อาจารย ์
 

ท่ี มอ. 
1.  ความเห็น 
หัวหน้าภาควิชา 

ท่ี มอ. 
2.  คณบด ี

 
3.  นายทะเบียน 
วิทยาเขตปัตตาน ี

 
4.  หน่วยตารางสอน-สอบ 

ลายเซ็นหัวหน้าภาควิชา หน่วยวิชาการ นายทะเบียนวิทยาเขต หน่วยตารางสอน-สอบ 
ลงความเห็น และยื่นเสนอ ยื่นเสนอคณบดี เซ็นอนุมัติ และยื่นเสนอ รับเรื่องและลงรายการผ่านระบบ 
มาท่ีหน่วยวิชาการคณะ เซ็นอนุมัติ และ หน่วยตารางสอน-สอบ MIS-Center 
 ยื่นเสนอ   
 นายทะเบียน วข.   
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับตลอดภาคการศึกษา  
                              กรณีท่ีอาจารย์ต้องการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ MIS-
Center ของมหาวิทยาลัย 
ส งขลานคริ นทร์  วิ ทยา เขต
ปัตตานี หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-
mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ 
และเลือกเมนู “ตารางการใช้
ห้อง” 

2.  
 
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตาราง
ห้องปฏิบัติการฯ ว่าว่างหรือไม่ 

3.  
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง
วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน  

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นาที ส่งแบบฟอร์มถึงหัวหน้าภาควิชา
เพ่ือลงความเห็น 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ  
MIS-Center 

กรอกแบบฟอร์มขอ
เปลี่ยนแปลงห้อง 

ตรวจสอบ
ตารางห้อง 

ห้องว่าง 

หัวหน้าภาควิชา 
ลงความเห็น 

ห้องไม่ว่าง 
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ท่ี ผงักระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
5.  

 
 
 
 

 

2 นาที ส่งแบบฟอร์มถึงคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ืออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
วัน-เวลา และ/หรือสถานท่ีเรียน 

6.  
 
 
 
 

 

5-10 นาที เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิชาการคณะ 
( คุ ณ ณั ฐ พ ร  อ่ิ ม อุ ไ ร )  จ ะ
ดําเนินการประสานงานไปยัง
นายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 
และหน่วยตารางสอน-สอบ เพ่ือ
ลงตารางการขอใช้ห้องดังกล่าว 
ผ่ า น ทา ง ร ะบบ  MIS-Center 
ของวิทยาเขตปัตตาน ี
 

 

คณบดีอนุมัติ 

ลงตาราง 
การใช้ห้องใน  
MIS-Center 

จบการทํางาน 
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กรณีท่ี 2: การขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ สําหรับการเรียนการสอนชดเชย  
                 หรือการสอบนอกตารางสอบ (ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ) 

1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ท่ีต้องการใช้งานว่า “ว่างหรือไม่” ท่ี
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ MIS-Center หรือเข้าไปท่ีลิงค์ (URL) 
https://neo-mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ และเลือกเมนู “ตารางการใช้ห้อง” 

2. เม่ือทราบตารางการใช้ห้องท่ีต้องการแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
การขอใชห้้องปฏิบัติการฯ ได้ท่ีเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/main/index.php และ
เลือกเมนู “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” ดังภาพท่ี 4.5 และเลือก “แบบฟอร์มขออนุญาตใช้
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร”์ 
 

 
ภาพท่ี 4.5 แสดงหน้าจอการเลือกเมนู “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” บนหน้าเว็บไซต์คณะ 
 

3. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับให้กับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ยกเว้นห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์ฯ และห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ ท่ีอาจารย์ผู้สอน
ต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปท่ีภาควิชา) จากนั้นทางหน่วยเทคโนโลยีสารเทศจะดําเนินการ
ดูแล และเตรยีมความพร้อมของการใช้ห้องปฏิบัติการ และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ 
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(ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัตกิารทางภาษา และห้องปฏิบัตกิารทางคอมพิวเตอร์ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เรื่อง   ขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการฯ 
เรียน   รองคณบดี 

 
            ดว้ย (ชื่อ) นางสาวมานี ปิต ิ ภาควิชา/หน่วยงาน ภาควิชาภาษาตะวันตก 
มีความประสงค์ท่ีจะขอใชห้้องปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

� 1. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 50117   จํานวน 50 ท่ีนั่ง   
� 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML1 (ห้อง 50119)  จํานวน 60 ท่ีนั่ง 
� 3. ห้องปฏิบตัิการทางภาษา ML2 (ห้อง 50124) จํานวน 50 ท่ีนั่ง 
� 4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML3 (ห้อง 50224) จํานวน 40 ท่ีนั่ง 
� 5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLB (ห้อง 50121)  จํานวน 40 ท่ีนั่ง 
� 6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLC (ห้อง 50234)  จํานวน 40 ท่ีนั่ง 

� ในเวลาราชการ � นอกเวลาราชการ ในวันท่ี 20 เมษายน 2558  เวลา 17.00 น.  
ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2558  เวลา 17.50 น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

� สําหรับการเรียนการสอนชดเชย ในรายวิชา 417-101 
� สําหรับการเรียนการสอบนอกตาราง ในรายวิชา………………………….………………………….. 
� อบรม/สัมมนา เรื่อง ….............................…........................................………………………… 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..………………………. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                       
                           (ลงชื่อ) มานี ปิต ิ (ผู้ขอใช)้ 
                                 (นางสาวมานี ปิต)ิ 

 
หมายเหตุ : 
1. การใช้ห้องปฏิบัติการฯ ต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้า 3 วันทําการ  
2. การใช้ห้องปฏิบัติการฯ นอกเวลาราชการ ผู้ขอใช้จะต้องแสดงบัตรประจําตัว ต่อยามรักษาการณ์ 
ในการเปิดห้อง และจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
3. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ ขอความกรุณา ประสานงานมายังหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางโทรศัพท์ (โทร.3077) ก่อน
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน: การขอใช้ห้องปฏิบัติการ สําหรับการเรียนการสอนชดเชย 
                             หรือสอบนอกตารางสอบ ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ MIS-
Center ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
ห รื อ เ ข้ า ไ ป ท่ี ลิ ง ค์  ( URL) 
https://neo-
mis3.pn.psu.ac.th/neo-mis/ 
และเลือกเมนู  “ตารางการใช้
ห้อง” 

2.  
 
 
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตาราง
ห้องเรียนว่าว่างหรือไม่ 

3.  
 
 
 

2 นาที อาจารย์ผู้สอนกรอกรายละเอียด
ล ง ใ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร ข อ ใ ช้
ห้องปฏิบัติการฯ ได้ ท่ี เว็บไซต์ 
http://huso.pn.psu.ac.th/ 
main/index.phpและเลือกเมนู 
“ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”   

4.  
 
 
 
 
 

15-30 นาที อาจารย์ ผู้ ส อนดํ า เนิ นการส่ ง
แบบฟอร์มดังกล่าวให้กับให้กับ
หน่ วย เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
( ย ก เ ว้ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
บ ร รณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์ ฯ  แ ล ะ
ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รภู มิ ศ าสตร์  ท่ี
อาจารย์ผู้สอนต้องส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวไปท่ีภาควิชา) จากนั้นทาง
หน่ วย เทค โน โลยี ส า ร เทศจะ
ดําเนินการดูแล และเตรียมความ
พร้อมของการใช้ห้องปฏิบัติการ 
และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ 

เริ่มต้น 

เข้าสู่ระบบ  
MIS-Center 

กรอกแบบฟอร์ม 
ขอใช้ห้อง 

ตรวจสอบ
ตารางหอ้ง 

ห้องว่าง 

ห้องไม่ว่าง 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแล
และเตรียม 

ความพร้อมของห้อง 

จบการทํางาน 
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งานด้านบริการคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการ สําหรับบุคลากรคณะ 
คณะยังเล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คณะได้พยายามจัดสรรใหมี้เครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนให้บุคลากรของคณะ 
ใช้บริหารจัดการในอัตราสัดส่วน 1:1 อีกท้ังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงทางคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนการทํางาน
และเพ่ิมความสะดวกในการทํางาน  

นอกจากนี้  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมท้ังการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ (Software) โดยมีเจ้าหน้าท่ี
เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
ช่วยให้การทํางานของบุคลากรคณะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังได้มีการเตรียมอุปกรณ์
ต่างๆ เพ่ือมาสํารองไว้ในกรณีท่ีอุปกรณ์นั้นมีการหมดไป ชํารุด หรือเสียหาย ให้มีจํานวนท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งาน เช่น ตลับหมึกสําหรบัเครื่องพิมพ์ เครื่องสํารองไฟ แป้นพิมพ์ เมาส ์เป็นต้น 
 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการซ่อมบํารุงเครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

โดยส่วนใหญ่จะแจ้งผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
ผู้รับบริการ 

1. แจ้งปัญหาการใช้งาน/ขอรับบริการขอความช่วยเหลือผ่านทางระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (http://human.pn.psu.ac.th/repair/repairform.html) 

2. รอเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดําเนินการแก้ไขตามเวลาท่ีได้แจ้งไว ้
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายการท่ีแจ้งซ่อมออนไลน์ และเปลี่ยนสถานะการแจ้ง
ซ่อมออนไลน์เป็น “อยู่ระหว่างดําเนินการ”  

2. ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข  
3. ผู้ปฏิบัติงานไปพบผู้รับบริการ ดําเนินการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วง 
3.1. กรณีท่ีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชํารุด เสียหาย สามารถซ่อมแซม

ได้ ผู้ปฏิบัติงานจะดําเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์มา
ทดแทนให้  ผู้ปฏิบัติงานจะแก้ไขเปลี่ยนสถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็น 
“ดําเนินการเสร็จสิน้” 

3.2. กรณีท่ีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชํารุด เสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์พัง เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้
เนื่องจากหัวพิมพ์พัง เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานจะดําเนินการส่งซ่อมท่ีร้าน
คอมพิวเตอร์ และแจ้งผู้รับบริการทราบ และผู้ปฏิบัติงานจะแก้ไขเปลี่ยน
สถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็น “ส่งซ่อมร้าน” 
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2. ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านจัดซ้ือ จัดหาอุปกรณต์่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ เพื่อมาสํารอง  
 ในกรณีท่ีอุปกรณ์นั้นมีการหมดไป ชํารุด หรือเสียหาย มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. เจ้าหน้า ท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจจํานวนอุปกรณ์ต่อพ่วงของ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีสํารองไว้ เช่น ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องสํารองไฟ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น 
ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลั ง อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ อ น ไ ล น์  ห รื อ ท่ี ลิ ง ค์ 
http://huso.pn.psu.ac.th/invencom/index.php ดังภาพท่ี 4.6 

 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงหนา้จอระบบบริหารจัดการคลังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

 
2. เม่ือทราบจํานวนอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการจัดซื้อ จัดหาแล้ว เจ้าหน้าท่ี

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อร้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 2-3 ร้าน เพ่ือสอบถามราคาของอุปกรณ์ 
ในการหาราคากลาง หรือขอใบเสนอราคาจากร้านคอมพิวเตอร ์

3. จัดทําบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วย
พัสดุ และเลขานุการคณะ เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ โดยระบุ
รายละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ จํานวนท่ีต้องการ และราคากลางท่ืสืบทราบมาได้ หรือ
แนบใบเสนอราคาจากร้านคอมพิวเตอร ์

4. เม่ือคณบดีอนุมัติ หน่วยพัสดุจะดําเนินการติดต่อร้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร ์โดยจะเลือกร้านคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอราคาของอุปกรณ์ต่ําสุด 

5. ร้านคอมพิวเตอร์ ดําเนินการจัดส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอรท่ี์ได้จัดซื้อ 
6. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจรับรายการท่ีทางร้านคอมพิวเตอร์

ดําเนินการจัดส่ง และดําเนินการบันทึกรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ท่ีได้ตรวจรับมาลง
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลั ง อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ อ น ไ ล น์  ห รื อ ท่ี ลิ ง ค์ 
http://huso.pn.psu.ac.th/invencom/index.php 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

2 นาที แจ้งปัญหาการใช้งาน/ขอรับ
บริการขอความช่วยเหลือผ่าน
ทางระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
(http://human.pn.psu.ac.th/ 
repair/repairform.html) 

2.  
 
 
 
 

2 นาที ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายการท่ี
แจ้งซ่อมออนไลน์ และเปลี่ยน
สถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์
เป็น “อยู่ระหว่างดําเนินการ” 

3.  
 
 
 

2 นาที ผู้ปฏบิัติงานวิเคราะห์ปัญหาท่ีรับ
แจ้ง เพ่ือหาวิธีการแก้ไข  

4.  
 
 
 
 

 
 

5 นาที ผู้ปฏิบัติงานไปพบผู้รับบริการ 
ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

5.  
 
 
 
 
 
 

30-60 นาที กรณีท่ีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ชํารุด เสียหาย สามารถ
ซ่อมแซมได้  ผู้ปฏิบัติ ง านจะ
ดําเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์มาทดแทนให้  
ผู้ปฏิบัติ งานจะแก้ไข เปลี่ ยน
สถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เป็น “ดําเนินการเสร็จสิ้น” 
 

เริ่มต้น 

แจ้งปัญหาการใช้
งาน/ขอรับบริการ
ขอความช่วยเหลือ 

วิเคราะห์ปัญหา 
ท่ีรับแจ้ง 

ตรวจสอบรายการท่ี
แจ้งซ่อมออนไลน์ 

ตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์

สามารถซ่อมได้ 

ไม่สามารถ
ซ่อมได้ 
 

ดําเนินการแก้ไข 
ซ่อมแซม หรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์มา
ทดแทน 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
6.  

 
 
 
 

 

30-60 นาที กรณีท่ีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ชํารุด เสียหาย ไม่
ส า ม า ร ถ ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ด้  เ ช่ น 
ฮาร์ดดิส ก์ พัง  เครื่ อง พิมพ์ไ ม่
สามารถพิมพ์งานได้เนื่องจาก
หัวพิมพ์พัง เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงาน
จะดํ า เนิ นการส่ งซ่ อม ท่ี ร้ าน
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ แ จ้ ง
ผู้รับบริการทราบ และ
ผู้ปฏิบัติ งานจะแก้ไข เปลี่ ยน
สถานะการแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เป็น “ส่งซ่อมร้าน” 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 นาที บันทึกลงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลการดําเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 

ดําเนินการส่งซ่อม 
ท่ีร้านคอมพิวเตอร์ 

จบการทํางาน 

บันทึก 
ลงระบบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : จัดซ้ือ จัดหาอุปกรณต์่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ เพื่อมาสํารอง  
   ในกรณีท่ีอุปกรณ์นั้นมีการหมดไป ชํารุด หรือเสียหาย 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 

5-10 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า รสน เทศ  สํ า ร วจจํ านวน
อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์
ท่ี มีสํ ารองไว้  เช่น  ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องสํารอง
ไฟ แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ผ่าน
ทางระบบบริหารจัดการคลัง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
หรือท่ีลิงค์  
http://huso.pn.psu.ac.th 
/invencom/index.php 

2.  
 
 
 
 

30 นาที เม่ือทราบจํานวนอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ ท่ีต้องการจัดซื้อ 
จั ดหาแล้ ว  เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อร้าน
คอมพิวเตอร์ประมาณ 2-3 ร้าน 
เพ่ือสอบถามราคาของอุปกรณ์ 
ในการหาราคากลาง หรือขอใบ
เสนอราคาจากร้านคอมพิวเตอร ์

3.  
 
 
 
 
 
 
 

2 นาที จัดทําบันทึกข้อความถึงคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากหน่วยพัสดุ 
และเลขานุการคณะ เพ่ือขอ
อนุมัติจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ต่อ
พ่วงของคอมพิวเตอร์ โดยระบุ
รายละเอียดของอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ จํานวนท่ีต้องการ 
และราคากลางท่ืสืบทราบมาได ้
หรือแนบใบเสนอราคาจากร้าน
คอมพิวเตอร ์
 
 

เริ่มต้น 

สํ า ร ว จ จํ า น ว น
อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง
ของคอมพิวเตอร์ท่ี
มีสํารองไว ้

ทําบันทึกข้อความ
ถึงคณบด ี 

เพ่ือขออนุมัติ 
จัดซื้อจัดหา 

ติดต่อร้าน
คอมพิวเตอร์

ประมาณ 2-3 ร้าน 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
4.  

 
 
 
 

 
 

5-10 นาที  

5.  
 
 
 
 

 

30-60 นาที เม่ือคณบดีอนุมัติ หน่วยพัสดุจะ
ดํ า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ ร้ า น
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ โดยจะ
เลือกร้านคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอ
ราคาของอุปกรณ์ต่ําสุด 

6.  
 
 
 
 

 

3-5 วัน ร้านคอมพิวเตอร์ ดําเนินการ
จั ด ส่ ง อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง ข อ ง
คอมพิวเตอร์ท่ีได้จัดซื้อ 

7.  
 
 

 

10-15 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ ตรวจรับรายการท่ี
ทางร้านคอมพิวเตอร์ดําเนินการ
จัดส่ง 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศดําเนินการบันทึก
รายการ อุปกรณ์ต่อพ่วงของ
คอมพิวเตอร์ท่ีได้ตรวจรับมาลง
ระบบบริหารจัดการคลังอุปกรณ์
คอมพิวเตอรอ์อนไลน์ หรือท่ีลิงค์ 
http://huso.pn.psu.ac.th/ 
invencom/index.php 

การอนุมัติ
ของคณบด ี

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ห น่ ว ย พั ส ดุ จ ะ
ดําเนินการติดต่อ
ร้านคอมพิวเตอร ์

ตรวจรับรายการ 

จบการทํางาน 

ร้านคอมพิวเตอร์
จัดส่งอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงของ
คอมพิวเตอร์ 

บันทึก 
ลงระบบ 
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4.3 งานด้านบริการระบบสารสนเทศ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีมีข้อมูลของคณะเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารและจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
หลักๆ ดังนี ้

1. งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3 หน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศมีข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร/หน่วยงานภายในคณะ แจ้งความจํานงให้จัดทําระบบสารสนทศ หรือระบบ

ฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยทําบันทึกข้อความแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาบันทึกข้อความ ถ้าผ่านการ
อนมัุติ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และกรณีท่ีไม่ผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายงาน
กลับไปยังผู้ร้องขอ 

3. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และจดบันทึกความต้องการ 

4. เจา้หน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้  
5. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ระบบเดิมและกําหนดความต้องการ

ของระบบใหม่ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ กระบวนงาน โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล รูปแบบ
รายงาน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกําหนดแผนการดําเนินงาน 

6. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทําการออกแบบรูปแบบหน้าจอ ออกแบบ
ระบบการทํางาน และออกแบบฐานข้อมูลของระบบ 

7. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งข้อมูล/นัดพบผู้ใช้งานเพ่ือนําเสนอการ
ออกแบบหน้าจอ และระบบฐานข้อมูล เพ่ือผู้ใช้ยืนยันความต้องการของระบบ 

8. เจา้หน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศ 
9. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทดสอบและตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ี

ได้พัฒนาะทีละโมดูล  และทดสอบระบบท้ังระบบ พร้อมแก้ไข 
10. เจา้หน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งระบบสารสนเทศ 
11. เจ้าหน้า ท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําเอกสารคู่ มือ จัดอบรม และ

ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ 
12. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินและติดตามผลการใช้งานระบบ 
13. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศบํารุงรักษาระบบ และบริการให้คําแนะนําการ

เข้าใช้งานระบบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 
 

1-2 วัน ผู้บริหาร/หน่วยงานภายในคณะ 
แจ้งความจํานงให้จัดทําระบบ
สารสนทศ หรือระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์  เ พ่ือสะดวกต่อการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  โ ด ย ทํ า บั น ทึ ก
ข้อความแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชา
สู งสุ ดของหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ และกรณีท่ีไม่ผ่าน
การอนุ มัติ  เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ ง
รายงานกลับไปยังผู้ร้องขอ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ห น่ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา
บัน ทึก ข้อความ ถ้าผ่ านการ
อนุมัติ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ง า น ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ท่ี หน่ ว ย
เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ เ พ่ื อ
ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ  
 

3.  
 
 
 

 
 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ
วิ เคราะห์ความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน และจดบันทึกความ
ต้องการ 

4.  
 
 
 
 

 
 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบ 

เริ่มต้น 

ผู้บริหาร/หน่วยงาน  
ทําบันทึกข้อความ
แจ้งความจํานงใน
การจัดทําระบบ 

สอบถามและ
วิเคราะห์ 

ความต้องการ 

การอนุมัติ
ของผู้บังคับ 
บัญชาสูงสุด 

ไม่ได้ 

แจ้งกลับ 
ผู้ร้องขอ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ศึกษาความ
เป็นไปได ้

ได้ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
5.  

 
 
 
 

 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศวิเคราะห์ระบบเดิม
และกําหนดความต้องการของ
ระบบใหม่ ท้ังด้านฮาร์ดแวร์/
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  ก ร ะ บ ว น ง า น 
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ
ฐานข้อมูล รูปแบบรายงาน และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกําหนด
แผนการดําเนินงาน 

6.  
 
 
 
 

 

3-5 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ ทําการออกแบบ
รูปแบบหน้ า จอสารสน เทศ 
ออกแบบระบบการทํางานของ
ระบบสารสนเทศ และออกแบบ
ฐานข้อมูลของระบบ 

7.  
 
 
 
 
 

1-2 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ ส่ง ข้อมูล/นัดพบ
ผู้ ใ ช้ ง า น เ พ่ื อ นํ า เ ส น อ ก า ร
ออกแบบหน้าจอ และระบบ
ฐานข้อมูล เ พ่ือให้ผู้ ใช้ยืนยัน
ความต้องการของระบบ 

8.  
 
 

 

1-3 เดือน 
หรือมากกว่านั้น 
ข้ึนอยู่กับขนาด
ระบบของ
สารสนเทศ 

เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

9.  
 
 

 
 
 
 
 

เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ท ด ส อ บ แ ล ะ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ี
ได้ พัฒนาะ ทีละโมดูล   และ
ทดสอบระบบท้ังระบบ พร้อม
แก้ไข 

วิ เคราะห์ระบบ
เดิมและกําหนด
ความต้องการของ
ระบบใหม่ 

ออกแบบหนา้จอ, 
ระบบฐานข้อมูล 

ยืนยันจาก
ผู้ใช้งาน 

แก้ไข 

พัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

ทดสอบ 
ระบบสารสนเทศ 

ไม่แก้ไข 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
10.  

 
 

 
 

5 %  
ของโครงการ 

เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

11. 
 
 

 

 3-7 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศจัดทําเอกสารคู่มือ 
จัดอบรม และประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ 

12.  
 
 
 
 

1-2 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศประเมินและติดตาม
ผลการใช้งานระบบ 

13.  
 
 
 
 
 
 
 

หลังเปิดให้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศบํารุงรักษาระบบ 
และบริการให้คําแนะนําการเข้า
ใช้งานระบบ 

 
 

จบการทํางาน 

ติดตั้ง 
ระบบสารสนเทศ 

จัดทําคู่มือ, 
จัดอบรม 

ประเมินและ
ติดตามผลการใช้

งานระบบ 

ประเมินและ
ติดตามผลการใช้

งานระบบ 
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2. งานด้านการพัฒนาเว็บไซต ์
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ผู้บริหาร/หน่วยงานภายในคณะ แจ้งความจํานงให้จัดทําเว็บไซต์ เพ่ือสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงาน โดยทําบันทึกข้อความแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาบันทึกข้อความ ถ้าผ่านการ

อนุมัติ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และกรณีท่ีไม่ผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งรายงาน
กลับไปยังผู้ร้องขอ 

3. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามความต้องการใช้งานและรูปแบบ
เว็บไซต์ท่ีต้องการ 

4. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย และเนื้อหาต่างๆ เพ่ือ
นําข้ึนเว็บไซต ์

5. เจา้หน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบหน้าเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล 
6. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งข้อมูล/นัดพบผู้ใช้งานเพ่ือนําเสนอการ

ออกแบบหน้าจอ และระบบฐานข้อมูล เพ่ือผู้ใช้ยืนยันความต้องการของเว็บไซต ์
7. เจา้หน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําเว็บไซต์ จ้ดทําภาพ ระยะเวลาข้ึนอยู่กับ

ข้อมูลท่ีได้จากคณะ/หน่วยงานหรือผู้ท่ีต้องการให้จัดทํา 
8. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลบน

เว็บไซต ์ 
8.1. กรณีท่ีการใช้งานมีปัญหา, ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่เพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขเว็บไซต์และเพ่ิมเติมข้อมูล  
8.2. กรณีท่ีการใช้งานไม่มีปัญหา และข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปตามท่ีคณะ/

หน่วยงานหรือผู้ท่ีต้องการให้จัดทําต้องการแล้ว เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการเผยแพร่บนเว็บไซต ์ 
10. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําเอกสารคู่มือ จัดอบรมให้กับผู้ดูและ

เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานทราบ 
11. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินและติดตามผลการใช้งานเว็บไซต ์
12. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศบํารุงรักษาเว็บไซต์ และบริการให้คําแนะนํา

การเข้าใช้งานเว็บไซต ์
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : งานด้านการพัฒนาเว็บไซต ์
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 
 
 

1-2 วัน ผู้บริหาร/หน่วยงานภายในคณะ 
แจ้งความจํานงให้จัดทําเว็บไซต ์
เพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
โดยทําบันทึกข้อความแจ้งผ่าน
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ห น่ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา
บัน ทึก ข้อความ ถ้าผ่ านการ
อนุมัติ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ง า น ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ท่ี หน่ ว ย
เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ เ พ่ื อ
ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ และกรณีท่ีไม่ผ่าน
การอนุ มัติ  เจ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ ง
รายงานกลับไปยังผู้ร้องขอ 

3.  
 
 
 

 
 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร สน เทศสอบถามคว า ม
ต้องการ ใช้ ง านและรูปแบบ
เว็บไซต์ท่ีต้องการ 

4.  
 
 
 
 

 
 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร สน เ ทศร วบ ร วม ข้ อ มู ล 
ภาพถ่าย และเนื้อหาต่างๆ เพ่ือ
นําข้ึนเว็บไซต ์
 

เริ่มต้น 

ผู้บริหาร/หน่วยงาน  
ทําบันทึกข้อความ
แจ้งความจํานงใน
การจัดทําเว็บไซต์ 

สอบถามและ
วิเคราะห์ 

ความต้องการ 

การอนุมัติ
ของผู้บังคับ 
บัญชาสูงสุด 

แจ้งกลับ 
ผู้ร้องขอ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

รวบรวมข้อมูล 
ภาพถ่าย และ
เนื้อหาต่างๆ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
6.  

 
 
 
 

 

3-5 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ อ อ ก แ บบ หน้ า
เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล 
 

7.  
 
 
 
 
 

1-2 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศส่ ง ข้อ มูล/นัดพบ
ผู้ ใ ช้ ง า น เ พ่ื อ นํ า เ ส น อ ก า ร
ออกแบบหน้าจอ และระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือผู้ใช้ยืนยันความ
ต้องการของเว็บไซต ์

8.  
 
 

 

15 วัน - 3 เดือน 
หรือมากกว่านั้น 
ข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ี
ได้จากผู้คณะ/

หน่วยงานหรือผู้ท่ี
ต้องการให้จัดทํา 

เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศจัดทําเว็บไซต์ จ้ดทํา
ภาพ ระยะเวลาข้ึนอยู่กับข้อมูล
ท่ีได้จากคณะ/หน่วยงานหรือผู้ท่ี
ต้องการให้จัดทํา 

9.  
 
 

 
 
 
 
 

1-2 วัน ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ
ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ 
กรณี ท่ี การ ใ ช้งานมี ปัญหา , 
ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่
เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศแก้ไขเว็บไซต์และ
เพ่ิมเติมข้อมูล  
กรณีท่ีการใช้งานไม่มีปัญหา 
และข้อมูลถูกต้อง และเป็นไป
ตามท่ีคณะ/หน่วยงานหรือผู้ ท่ี
ต้องการให้จัดทําต้องการแล้ว 
เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

ออกแบบหนา้จอ, 
ระบบฐานข้อมูล 

ยืนยันจาก
ผู้ใช้งาน 

แก้ไข 

จดัทําเว็บไซต์ 

ไม่แก้ไข 

ทดสอบ
เว็บไซต ์

ข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
10.  

 
 

 
 

30 นาที – 2 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ ทําการเผยแพร่บน
เว็บไซต ์

11. 
 
 

 

 2 ชม. – 1 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศจัดทําเอกสารคู่มือ 
จัดอบรมให้กับผู้ดูและเว็บไซต์
ของแต่ละหน่วยงานทราบ 

12.  
 
 
 
 

1-2 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศประเมินและติดตาม
ผลการใช้งานเว็บไซต ์

13.  
 
 
 
 
 
 
 

หลังเปิดให้บริการ
เว็บไซต์ 

เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศบํารุงรักษาเว็บไซต ์
และบริการให้คําแนะนําการเข้า
ใช้งานเว็บไซต ์

 

จบการทํางาน 

เผยแพร่เว็บไซต์ 

จัดทําคู่มือ, 
จัดอบรม 

ประเมินและ
ติดตามผลการใช้

งานระบบ 

ประเมินและ
ติดตามผลการใช้

งานระบบ 
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4.4 งานด้านบริการผลิตสือ่สารสนเทศ 

บริการผลิตสื่อสารสนเทศ เริ่มข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตั้งชื่อบริการผลิตสื่อสารสนเทศนี้ว่า 
HUSO Channel โดยทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในเรื่องของการนําเทคโนโลยีท่ีมีสัญญาณภาพเสียง มาถ่ายทอดสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก จึงได้มีการปรับเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรูปของวีดี
ทัศน์หรือวีดีโอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านบรืการผลิตสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1. บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. บริการถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน์ 
3. บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ 

 
1. งานด้านบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์

การบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เป็นการนําข่าวสารท่ีต้องการประชาสัมพันธ์จาก 
ผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์มีมากหมายและหลากหลาย ซึ่งทางหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีใช้สําหรับการประชาสัมพันธ ์ดังนี ้

1. โปสเตอร์ (Poster) 
คือภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพ่ือใช้ติดหรือแขวนบนผนัง

หรือกําแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และ/หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะทําใหเ้ป็นท่ีดึงดูดแก่ผูค้นท่ัวไปและสื่อสารข้อมูลโปสเตอร์อาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่
ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพ่ือการประชาสัมพันธ ์

2. แผ่นพับ (Brochure) 
คือ สิ่งพิมพ์ท่ีมีการกางพับเข้า และกางออก มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูล 

รายละเอียดได้มาก แผ่นพับมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ ์
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์มีข้ันตอนดังนี ้

1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ 
2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อมูลจากผู้รับบริการ 
3. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัดวาง

องค์ประกอบ ใส่ข้อความและตกแต่ง เป็นต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศนําสือ่ประชาสัมพันธ์ท่ีได้ออกแบบให้แก่ผู้รับบริการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
5. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศพริ้นสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : ด้านบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 

5 นาที ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับบริการ 
 

2.  
 
 

 
 

5 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก
ผู้รับบริการ 

3.  
 
 
 

 

2-4 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศจัดทําและออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัดวาง
องค์ประกอบ ใส่ข้อความและ
ตกแต่ง เป็นต้น 

4.  
 
 
 
 

5-10 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศนําสื่อประชาสัมพันธ์
ท่ีได้ออกแบบให้แก่ผู้รับบริการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

6.  
 
 
 
 

 
 
 
 

10-15 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ พ ริ้ น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ส่งมอบให้แก่
ผู้รับบริการ 
 

เริ่มต้น 

ผู้รับบริการกรอก
แบบฟอร์ม 
ขอรับบริการ 

ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

แก้ไข 

รับข้อมูลจาก
ผู้รับบริการ 

จบการทํางาน 

พริ้นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
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2. งานดา้นบริการถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน์ 
สื่อท่ีนิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์มากกว่าสื่อใด คือ สื่อวีดิทัศน์ วีดิทัศน์ หรือ วิดีโอ 

(Video) เป็นการนําเอาโทรทัศน์ (Television) หรือเนื้อหาทางวิชาการ นโยบาย การ
ประมวลกิจกรรมการดําเนินงาน มาจัดทําเป็นรายการสั้นๆ ใช้เป็นสื่อเพ่ือการนําเสนอ การ
อธิบาย การสอน หรือเพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งตามความต้องการของผู้ผลิต 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน ์มีข้ันตอนดังนี ้
1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ 
2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศรับข้อมูลจากผู้รับบริการ 
3. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศวางแผนการทํางาน และประสานงานกับผู้รับบริการ

เก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการจัดทํา ดังนี้ 
3.1. ประเด็นหรือเนื้อหาสําคัญท่ีต้องการนําเสนอในวีดิทัศน์ 
3.2. วัตถุประสงค์หรือความจําเป็นในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ อาทิ วีดิทัศน์นําเสนอการดําเนินงาน

เพ่ือนําเสนอต่อบุคลากรคณะ วีดิทัศน์สําหรับงานเกษียณอายุราชการ วิดีทัศน์โครงการ
บริการวิชาการท่ีได้ดําเนินการจัด ฯลฯ 

3.3. กําหนดขอบเขตเนื้อหา และกําหนดสถานท่ีถ่ายทํา  
3.4. รูปแบบการนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ  
3.5. สถานท่ีท่ีใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาทิ งานเลี้ยง สถานท่ีจดัประชุม ฯลฯ 

4. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทํา เช่น กล้องวิดีโอ อุปกรณ์
บันทึกเสียง 

5. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการถ่ายทํา เช่น เก็บภาพบรรยากาศท่ัวไป   
ถ่ายทําในส่วนของพิธีกรหรือผู้ดําเนินรายการ และการทํากิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

6. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการนําภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบท 
วีดิทัศน์  และบันทึกเสียงดนตรี  เสียงบรรยาย และเสียงประกอบต่างๆ ลงไป  โดยจะบันทึกท้ัง
เสียงเหตุการณ์จริง เสียงสัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียง
เหตุการณ์หรอืเสียงท่ีนํามาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound Effect) ใหเ้ป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจ 

7. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการนําไฟล์วีดีโอบันทึกลงเครื่อง และทําการตัดต่อ
ลําดับภาพด้วยโปรแกรม โดยใช้เทคนิคต่างๆ ตามหลักการผลิตสื่อวีดิทัศน์ การตัดต่อลําดับ
ภาพ ในข้ันนี้ถือว่าเป็นข้ันสําคัญอีกข้ันหนึ่งท่ีต้องมีความละเอียดรอบคอบท้ังทางด้านภาพและ
เสียง โดยการนําภาพต่างๆ เสียง กราฟิก มาเรียบเรียง ลําดับให้เป็นเรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ท่ี
กําหนดไว้ พร้อมท้ังการแก้ไข ปรับแต่งให้มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจติดตาม 

8. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศนําสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ผู้รับบริการ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

9. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งมอบชิ้นงานให้กับผู้รับบริการ เพ่ือนําไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทําเป็นแผ่น VCD, DVD หรือเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เป็นต้นและเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บวดีิทัศน์ในรูปแบบของไฟล์บันทึกในแผ่นดีวีด ี
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : ด้านบริการถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน ์
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 

5 นาที ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม
ขอรับบริการ 
 

2.  
 
 

 
 

5 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก
ผู้รับบริการ 

3.  
 
 
 

 

2-4 ชม. เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศวางแผนการทํางาน 
และประสานงานกับผู้รับบริการ
เก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการจัดทํา 
ดังนี ้
1. ประเด็นหรือเนื้อหาสําคัญท่ี
ต้องการนําเสนอในวีดิทัศน ์
2. วัตถุประสงค์หรือความจําเป็น
ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ อาทิ วีดิ
ทัศน์นําเสนอการดําเนินงานเพ่ือ
นําเสนอต่อบุคลากรคณะ วีดิ
ทัศน์สําหรับงานเกษียณอายุ
ราชการ วิดีทัศน์โครงการบริการ
วิชาการท่ีได้ดําเนินการจัด ฯลฯ 
3. กําหนดขอบเขตเนื้อหา และ
กําหนดสถานท่ีถ่ายทํา  
4. รูปแบบการนําเสนอ เทคนิค
การนําเสนอ  
5. สถานท่ีท่ีใช้ในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ อาทิ งานเลี้ยง 
สถานท่ีจัดประชุม ฯลฯ 

เริ่มต้น 

ผู้รับบริการกรอก
แบบฟอร์ม 
ขอรับบริการ 

วางแผนการทํางาน 
และประสานงานกับ
ผู้รับบริการเก่ียวกับ
ข้อมูลการจัดทํา 

รับข้อมูลจาก
ผู้รับบริการ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
4.  

 
 
 
 
 

20-30 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การถ่ายทํา เช่น กล้องวิดี โอ 
อุปกรณ์บันทึกเสียง 

5.  1-6 ชั่วโมง เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศดําเนินการนําภาพมา
ตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบท 
วีดิทัศน์  และบันทึกเสียงดนตรี  
เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ
ต่างๆ ลงไป  โดยจะบันทึกท้ัง
เ สี ย ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ริ ง  เ สี ย ง
สัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียง
บรรยาย เสียงเพลงประกอบ 
และเสียงเหตุการณ์หรือเสียงท่ี
นํามาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound 
Effect)  ใ ห้ เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว ท่ี
น่าสนใจ 

6.  1-7 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศดําเนินการนําไฟล์
วีดีโอบันทึกลงเครื่อง และทํา
ก า ร ตั ด ต่ อ ลํ า ดั บ ภ า พ ด้ ว ย
โปรแกรม โดยใช้เทคนิคต่างๆ 
ตามหลักการผลิตสื่อวีดิ ทัศน์ 
การตัดต่อลําดับภาพ ในข้ันนี้ถือ
ว่าเป็นข้ันสําคัญอีกข้ันหนึ่งท่ีต้อง
มีความละเ อียดรอบคอบท้ัง
ทางด้านภาพและเสียง โดยการ
นําภาพต่างๆ เสียง กราฟิก มา
เรียบเรียง ลําดับให้เป็นเรื่องราว
ตามบทวี ดิ ทั ศน์ ท่ี กํ าหนดไว้ 
พร้อมท้ังการแก้ไข ปรับแต่งให้มี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ส ว ย ง า ม 
น่าสนใจติดตาม 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในการถ่ายทํา 

นําภาพมาตัดต่อ 
และบันทึกเสียง 

นําไฟล์วีดีโอ 
บันทึกลงเครื่องและ 

ทําการตัดต่อ 
ลําดับภาพ 
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ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
7.  

 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศนําสื่อวีดีทัศน์ให้แก่
ผู้รับบริการ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 

8.  
 
 
 
 

 
 
 
 

10-15 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศส่งมอบชิ้นงานให้กับ
ผู้รับบริการ เพ่ือนําไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทํา
เป็นแผ่น VCD, DVD หรือ
เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิว เตอร์   เ ป็ นต้ นและ
เจ้ าหน้ า ท่ีจั ด เ ก็บวีดิ ทัศน์ ใน
รู ป แ บบ ข อ ง ไ ฟ ล์ บั น ทึ ก ใ น 
แผ่นดีวีด ี

 
 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง แก้ไข 

จบการทํางาน 

ไม่แก้ไข 

สง่มอบชิ้นงานให้กับ
ผู้รับบริการ 
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3. งานบริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ ์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์บริการให้ยืม-คืน
สําหรับด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ดังนี ้

1. เครื่องขยายเสียงแบบหิ้ว (ไมโครโฟนไร้สาย) จํานวน 1 ชุด 
2. เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบพกพา (Note Book) จํานวน ภ เครื่อง 
3. ลําโพงคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
4. โปรเจคเตอร์ (Projector) จํานวน 1 เครือ่ง 
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) จํานวน 1 เครื่อง 
6. ปลั๊กพ่วง จํานวน 3 อัน 
7. วิทยุสื่อสาร จํานวน 4 เครื่อง 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ ์มีข้ันตอนดังนี ้
1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มหรือทําบันทึกข้อความยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ 

1.1. กรณีท่ีผู้รับบริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานภายในคณะ ผู้รับบริการกรอก
แบบฟอร์มยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ และยื่นให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2. กรณีท่ีผู้รับบริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานนอกคณะและปฏิบัติงานมากกว่า  
1 วัน ผู้รับบริการต้องทําบันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกับผู้รับบริการก่อนนําไปใช้งาน 
และให้บริการยืมคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 

3. กรณีท่ียืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ห้ามผู้รับบริการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนํางานหรือโปรแกรมอ่ืนๆ ของตนเองมาใส่ไว้ในเครื่อง หากเกิดความ
เสียหายกับงานหรือโปรแกรมของผู้รับบริการ ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับผิดชอบ 

4. เม่ือครบกําหนดวันยืม ให้ผู้รับบริการส่งอุปกรณ์คืนตามวัน เวลา ท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มยืม-คืน  
ถ้าผู้รับบริการจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เขียนแบบฟอร์มยืม-คืนใหม่ 

5. เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับบริการตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกัน กรณีท่ีอุปกรณ์
ชํารุดให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการซ่อม หรือถ้าอุปกรณ์สูญหาย 
ผู้รับบริการต้องทําบันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ยืนยอมชดใช้อุปกรณ์ท่ีสูญหาย 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : ด้านบริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ ์
 
ท่ี ผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
1.  

 
 
 

 
 
 

ล่วงหน้า 
อย่างน้อย  
1-3 วนั 

ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มหรือ
ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ยื ม -คื น
โสตทัศนูปกรณ์ 
1. กรณีท่ีผู้รับบริการยืม
โสตทัศนูปกรณ์ เ พ่ือใช้
ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ น ค ณ ะ 
ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มยืม-
คืนโสตทัศนูปกรณ์ และยื่นให้
เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
2. กรณีท่ีผู้รับบริการยืม
โสตทัศนูปกรณ์ เ พ่ือใช้
ป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก ค ณ ะ แ ล ะ
ปฏิบัติงานมากกว่า 1 วัน 
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ต้ อ ง ทํ า บั น ทึ ก
ข้อความถึงผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  
 
 

 
 

15-20 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ ตรวจสอบอุปกรณ์
พ ร้ อ ม กั บ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ก่ อ น
นําไปใช้งาน และให้บริการยืม
คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 

3.  
 
 
 

 

15-20 นาที เ ม่ื อ ค รบ กํ า หนด วั น ยื ม  ใ ห้
ผู้รับบริการส่งอุปกรณ์คืนตามวัน 
เวลา ท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มยืม-
คืน ถ้าผู้รับบริการจําเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ต่อเนื่องให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เขียนแบบฟอร์มยืม-คืนใหม่ 

เริ่มต้น 

ผู้รับบริการกรอก
แบบฟอร์ม 
หรือทําบันทึก
ข้อความยืม-คืน 
โสตทัศนูปกรณ์ 

รับคืนอุปกรณ์ 

ตรวจสอบอุปกรณ์ 
และให้บริการยืม 
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ท่ี ผงักระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-20 นาที เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศและผู้ รั บบริการ
ตรวจสอบอุปกรณ์พร้อม กัน  
1. กรณีท่ีอุปกรณ์ชํารุดให้แจ้ง
เ จ้ าหน้ า ท่ีหน่ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศดําเนินการซ่อม  
2. กรณีท่ีอุปกรณ์สูญหาย 
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ต้ อ ง ทํ า บั น ทึ ก
ข้อความถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการยืนยอมชดใช้อุปกรณ์ท่ี
สูญหาย 

5.  
 
 
 
 

  

 
 
4.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบควรยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง 
ข้อกําหนด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ได้กําหนดจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1.1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราโชวาทของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ท่ีขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีสอง ประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

1.2. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พีงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

1.3. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบ 
อุปกรณ ์

ชํารุด/สูญหาย 

จบการทํางาน 

ดําเนินการซ่อม 
หรือทําบันทึกข้อความ
แจ้งการสูญหาย 

ไม่ชํารุด 
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1.4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

2. จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและต่อหน่วยงาน 
2.1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค 

และปราศจากอคต ิ
2.2. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสําคัญ 

2.3. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี ไม่ละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

2.4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 
 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
3.1. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ท้ังในด้านการให้ความเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

3.2. บุ คล ากรมหาวิ ท ย าลั ยซึ่ ง เ ป็ นผู้ บั ง คั บบัญชา  พึ งดู แ ล เ อา ใ จ ใ ส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม 

3.3. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

3.4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยความ
สุภาพมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์อันด ี

3.5. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
 

4. จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการและสังคม 
4.1. บุคลากมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน และผู้รับบริการ

อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ําใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน 
เม่ือเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง
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เหตุผล หรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ ต่อไป 

4.2. บุคลากมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
4.3. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมี

มูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้รับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเรว็ เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 



บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือพัฒนางาน 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท้ังในส่วนของการบริหารจัดการ  
การจัดเก็บข้อมูล การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การจัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาพรวมโดยมุ่งหวังท่ีจะให้ระบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ย่อมมีปัญหา อุปสรรค 
และความเสี่ยงหลายประการด้วยกันแต่ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และมีการวางแผน และการเตรียมการดังรายละเอียดนี ้
 
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

จากการดําเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งปัญหาอุปสรรค พร้อม
แนวทางแก้ไขปัญหาได้ดังนี ้

1. ปัญหาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยจากธรรมชาติ และภัยท่ีมนุษย์ทําข้ึน เช่น 

วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ําท่วม กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพลิงไหม้ การไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นต้น 
 แนวทางการแก้ไข 

1. กําหนดท่ีตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายวงจร สายสัญญาณของ
ระบบต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงไม่ตั้งระบบไว้ในจุดท่ีมีความเสี่ยงสูง รวมท้ังมี
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเบื้องต้น เช่น เครื่องปรับอากาศ, ตู้ Rack เพ่ือเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, หน้าต่างระบายความร้อน เป็นต้น 

2. ควบคุมการเข้า – ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นพ้ืนท่ีเขต
หวงห้ามเฉพาะ โดยกําหนดสิทธิการเข้า-ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เฉพาะบุคคลท่ีมีปฏิบัติงาน
ในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้นและจัดทําทะเบียนผู้เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

3. มีการกําหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบโดยมีการใช้ User/password ซึ่งมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายเท่านั้นท่ีจะ Login เข้าเครื่องได้และมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระบบๆ 
และไม่อนุญาตให้มีการใช้ Remote Login เข้าเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

4. มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีชื่อ NOD32 และตั้งเวลาการอัพเดท(Update) 
โปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลาโดยดึงฐานข้อมูลการอัพเดทจากศูนย์พิวเตอร์ของวิทยาเขตและตั้ง
ค่าการทํางานให้โปรแกรมป้องกันไวรัสทําการตรวจสอบไวรัสภายในเครื่องโดยอัตโนมัติเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Windows  
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5. มีการสํารองโปรแกรมท่ีใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายท่ีติดตั้ งด้วย
ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นประจํา เม่ือโปรแกรมมีปัญหาท่ีเกิดจากการโจมตีของไวรัส สามารถ
นําโปรแกรมท่ีสําเนาไว้มาติดตั้งใหม่ได้ทันที 

6. มีการป้องกันการเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง โดยมีการติดตั้งเครื่องสํารองไฟสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และการติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ท่ีได้มาตรฐานอุปกรณ์
ป้องกันไฟและมีการกระตุ้น/ทบสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (DC Generator) ทุกเดือนอีก
ท้ังมีการตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)ทุก 3 เดือน 

7. มีการป้องกันระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้
เหมาะสม โดยการติดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจํานวน 2 เครื่อง และติดตั้งระบบตัดการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งให้ระบบทํางานสลับกันทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยมีการ
กําหนดแผนการทํางาน ดังนี้  

- เวลา 08.30-12.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 จะทํางาน 
- เวลา 1230-16.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 จะทํางาน 
- เวลา 1630-20.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 จะทํางาน 
- เวลา 2030-00.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 จะทํางาน 
- เวลา 0030-04.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 จะทํางาน 
- เวลา 0430-08.30 น. เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 จะทํางาน 

  
2. ปัญหาด้านบุคลากร 

 หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิเช่น เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในเรื่องเชิงเทคนิคด้านโปรแกรมและนวัตกรรมใหม่ ทําให้เกิดช่องว่าง
ในการท่ีจะประสานงานและรับผิดชอบงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข 
1. การกําหนดโครงสร้าง/มอบหมายงานในหน้าท่ีให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี

ความเหมาะสม คือ มีความรู้ ประสบการณ์ ในระดับท่ีสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่
ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและนําความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดแก่ผู้ใช้งานโดยต้องมีการฝึกอบรม
บุคลากรใน 2 ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ (Administration) และผู้ใช้งานท่ัวไป (User) 
 

3. ปัญหาด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(Hard Ware) 
 หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง 

อุปกรณ์การติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม การถูกภัยคุกคามจากภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
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แนวทางการแก้ไข 
1. มีการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงานและของคณะโดยมี

การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดหา
และติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เหมาะสมตามลักษณะของโครงการและเหมาะสมกับ
งบประมาณ 

2. มีการบํารุงรกัษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้
 2.1 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยเจ้าหน้าท่ีช่างคอมพิวเตอร์และ 
ผู้ใช้งานโดยดูแลและแก้ไขอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
 2.2 ทําสติ๊กเกอร์ และแจ้งผู้ใช้งานเก่ียวกับการรณรงค์ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
เม่ือใช้งานเสร็จเรียบร้อย 
 2.3 มีการตรวจเช็คไวรัส และกําจัดอย่างสมํ่าเสมอ 
 2.4 มีการติดตั้งไฟร์วอลล์(Firewall)เพ่ือป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet) 
 2.5 ตรวจสอบและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจําสมํ่าเสมอ 
 2.6 ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน เก่ียวกับการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และการรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศ เช่น  
การกําหนดรหัสผู้ใช้ การใช้รหัสผ่านในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 2.7 จัดทําคู่มือการดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดูแล
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้ปฎิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก เช่น ระบบเอกสารออนไลน์ 
(E-doc)ทางอีเมล์ (E-mail) ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 2.8 กรณีท่ีมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน ทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีการสํารองข้อมูล (Backup) ของผู้ใช้งานทุกครั้ง 
 

4. ปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
 หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากระบบการทํางานของโปรแกรมต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรม
ท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง การถูกผู้ไม่หวังดีทําลายระบบ (Hacker) เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข 
1. ใช้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เตรียมไว้ให้ หรือใช้โปรแกรมแบบ Open 

Source เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธิ ์
2. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน Hardware, Software, Data และ Network  ให้เป็น

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. สร้างการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการของหน่วยงานให้

ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย มากยิ่งข้ึน 
4. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลของคณะให้มีมาตรฐาน และแบ่งการใช้

ทรัพยากรของฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได ้
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5. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือการ
นําเสนอและสนับสนุนการบริหาร และพัฒนา ส่งเสริม บํารุงรักษาระบบ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของคณะได้ในลักษณะของ Web Application เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล 

 
5. ปัญหาด้านระบบข้อมูล 

 หมายถึง ปัญหาท่ีเกิดจากฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศ มีปัญหาต่างๆ ดังนี ้
1. ความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหรือมีการบันทึกข้อมูล การประเมินผล และ

การแสดงผลท่ีผิดพลาดมีสาเหตุมาจากการท่ีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ควบคุมเก่ียวกับการ
เข้าถึงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีรอบคอบและรัดกุม
เพียงพอ ส่งผลให้ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได ้
 2. ไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือในเวลาท่ี
ต้องการ ซึ่งอาจทําให้การปฏิบัติงานหยุดชะงัก 
 3. ไม่ได้สํารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร ์

แนวทางการแก้ไข 
1. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล  

การประเมินผล และการแสดงผลมีความถูกต้องครบถ้วน 
2. มีการควบคุมดูแลการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และป้องกันความเสียหาย เพ่ือไม่ให้การ

ใช้งานข้อมูลหยุดชะงัก พร้อมท้ังสํารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และจัดให้มีแผนรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3. สํารองข้อมูลด้านซอฟต์แวร์(Software)ให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่องเพ่ือ
ป้องกันการสูญหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ดังนั้น จึงทําการสํารองข้อมูลเป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยการ
บันทึกไว้ท่ีแผ่น CD-ROMDVD-ROM หรือ Harddisk External  

4. ควรมีการทดสอบข้อมูลสํารองอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เพ่ือตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรวมท้ัง
โปรแกรมต่างๆ ท่ีได้สํารองไว้มีความถูกต้องครบถ้วนและใช้งานได ้
 

6. ปัญหาด้านการเงิน 
 หมายถึง ปัญหาจากการได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ทันตามกําหนดเวลา 

แนวทางการแก้ไข 
1. ควรมีการจัดทําแผนบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะของหน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ควรติดตามงบประมาณรายจ่ายของเงินรายได้คณะของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องพยายามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ นโยบาย
ของคณะ และนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับด้านสารสนเทศ ท่ีมีการเปลี่ยนตลอดเวลา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีทันสมัย 

2. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ แก่ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

3. ควรมีการอบรมหรือการให้ความรู้ด้านสารสนเทศใหม่ๆแก่บุคลากรท่ีบรรจุเข้ามาใหม่เพ่ือให้
ทราบถึงระบบสารสนเทศของคณะ และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีถูกต้อง 

4. บุคลากรของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศควรศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



บรรณานุกรม 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2558. มาตรฐานตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย. (ออนไลน)์ . สืบค้นจาก :  
http://www.personnel.psu.ac.th/new13/new13_05.pdf  
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558] 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2558.  
ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก :  
http://huso.pn.psu.ac.th/main/history.php [สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558] 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2558. 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์ (ออนไลน)์. สืบค้นจาก :  
http://huso.pn.psu.ac.th/main/vision_mission.php  
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558] 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 2558. 
โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร.์ (ออนไลน)์. สืบค้นจาก :  
http://huso.pn.psu.ac.th/main/document/structure_2557-2560.pdf  
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558] 

พระราชบญัญติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550. 18 มกราคม 2550.  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 124 ตอนท่ี 27 ก. หน้าท่ี 4-13. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551. ช้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551. ประกาศ ณ วันท่ี 21 มกราคม 2551. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2558. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ.2558. ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2558. 

สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี. 2558. เกี่ยวกับสํานักงานเลขานุการ. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก : 
http://huso.pn.psu.ac.th/main/Secretary_Dept/intro.php  
[สบืค้นเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2558] 

สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี. 2558. เกี่ยวกับสํานักงานเลขานุการ. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก : 
http://huso.pn.psu.ac.th/main/Secretary_Dept/intro.php  
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558] 

  



บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี. 2558. วิสัยทัศน์ พันธกิจสํานักงานเลขานุการ. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก : 
http://huso.pn.psu.ac.th/main/Secretary_Dept/intro_vision_mission.php  
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558] 

สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี. 2558. โครงสร้างองค์กรสํานักงานเลขานุการ. (ออนไลน)์. สืบค้นจาก : 
http://huso.pn.psu.ac.th/main/Secretary_Dept/structure. pdf 
[สืบค้นเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 



แบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน 
 
                                                                                                  เขียนท่ี …………………………. โทร …….……. 
                                                                                         วันท่ี ……….. เดือน ……………...…. พ.ศ. ……………. 
 

เร่ือง  ขอเปล่ียนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน 

เรียน  คณบดีคณะ ……………………………………….. 
 

     เพื่อให้การเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาที่ …..…. ปีการศึกษา ………….... ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ  ขอกําหนดให้เปล่ียนแปลงวัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน ดังต่อไปน้ี   
เน่ืองจาก (ระบุเหตุผล) ……..………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มที่ วัน-เวลา และ/หรือสถานที่เรียน 

เดิม ใหม่ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
                                                                                                   (ลงช่ือ) ………………………………………………. 

(…………………………………………………) 
                                                                                               ตําแหน่ง ………………………………………………… 
 

ท่ี มอ. 
1.  ความเห็นหัวหน้าภาควิชา 

ท่ี มอ. 
2.  คณบดี 

 

3.  นายทะเบียนวิทยาเขตปัตตานี 
 

4.  หน่วยตารางสอน-สอบ 
    
    
    
    
    

 



 
 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร ………….… 
ที ่ มอ……………………    วันที ่……………………  

เรื่อง  ขออนุญาตใช้ห้องเรียนบรรยายสําหรับการสอนชดเชย 
เรียน   คณบด ี

ด้วยข้าพเจ้า……………………………..……สังกัดภาควิชา…………………….…มีความจําเป็นต้องขอ
ใช้ห้องเรียนบรรยาย ………………ในเวลาราชการ (หรือนอกเวลาราชการ) ในวันท่ี ……………..…….,……
เวลา ……………… น. ถึงวันท่ี …………………… เวลา ………………น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนชดเชยใน
รายวิชา …………………………………………………….………เนื่องจาก ………………………..………………………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

……………………………..…… 
(……………………………..……) 
อาจารยป์ระจํารายวิชา 

 

 
……………………………..…… 
(……………………………..……) 

หัวหน้าภาควิชา……………………………..…… 
 

 

บันทึกข้อความ 



 
 
ส่วนราชการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร ………….… 
ที ่ มอ……………………    วันที ่……………………  

เรื่อง  ขออนุญาตใช้ห้องเรียนบรรยายสําหรับการสอบนอกตารางสอบ 
เรียน   คณบด ี

ด้วยข้าพเจ้า……………………………..……สังกัดภาควิชา…………………….…มีความจําเป็นต้องขอ
ใช้ห้องเรียนบรรยาย ………………ในเวลาราชการ (หรือนอกเวลาราชการ) ในวันท่ี ……………..…….,……
เวลา ……………… น. ถึงวันท่ี ……………………เวลา ………………น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบนอก
ตารางในรายวิชา …………………………………………………….……… 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 

……………………………..…… 
(……………………………..……) 
อาจารยป์ระจํารายวิชา 

 

 
……………………………..…… 
(……………………………..……) 

หัวหน้าภาควิชา……………………………..…… 
 

 

บันทึกข้อความ 



แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัตกิารทางภาษา และห้องปฏิบัตกิารทางคอมพิวเตอร์ 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เรื่อง   ขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการฯ 
เรียน   รองคณบดี 

 
            ดว้ย (ชื่อ)………………………………………………….ภาควิชา/หน่วยงาน………………………………….. 
มีความประสงค์ท่ีจะขอใชห้้องปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

� 1. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 50117   จํานวน 70 ท่ีนั่ง   
� 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML1 (ห้อง 50119) จํานวน 60 ท่ีนั่ง 
� 3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML2 (ห้อง 50120) จํานวน 50 ท่ีนั่ง 
� 4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ML3 (ห้อง 50224) จํานวน 40 ท่ีนั่ง 
� 5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLB (ห้อง 50121)  จํานวน 40 ท่ีนั่ง 
� 6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา SLC (ห้อง 50234)  จํานวน 40 ท่ีนั่ง 

� ในเวลาราชการ � นอกเวลาราชการ ในวันท่ี ……………………………..เวลา ………………น.  
ถึงวันท่ี ……………………………..เวลา ………… น. โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

� สําหรับการเรียนการสอนชดเชย ในรายวิชา ……………………………………….………………….. 
� สําหรับการเรียนการสอบนอกตาราง ในรายวิชา………………………….………………………….. 
� อบรม/สัมมนา เรื่อง ….............................…........................................………………………… 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………..………………………. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                       
                           (ลงชื่อ) …………………………….. (ผู้ขอใช)้ 
                                     (……………………………..) 

 
หมายเหตุ : 
1. การใชห้้องปฏิบัติการฯ ต้องยื่นแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้า 3 วันทําการ  
2. การใช้ห้องปฏิบัติการฯ นอกเวลาราชการ ผู้ขอใช้จะต้องแสดงบัตรประจําตัว ต่อยามรักษาการณ์ 
ในการเปิดห้อง และจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
3. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ ขอความกรุณา ประสานงานมายังหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางโทรศัพท์ (โทร.3077) ก่อน 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ – นามสกุล   นางสาวลักขณา ฉุ้นท้ิง 
ช่ือตําแหน่ง   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ี
ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ ระดับ

การศึกษา 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา สถาบัน 

2551 ปริญญาโท วท.ม. ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2547 ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
ประวัติการทํางาน 

ระยะเวลา รายละเอียดตําแหน่ง และสังกัด 
พฤษภาคม 2547– ตุลาคม 2547 พนักงานฝ่ายขายคอมพิวเตอร์  

บริษัท ทักษิณอินโฟเทค จํากัด อ.เมือง จ.ปัตตาน ี
ตุลาคม 2547- ธันวาคม 2550 ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

10 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติงานหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เกียรติประวัติและผลงาน 
1. การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2555  เครื่องราชฯ บ.ม.  ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 เครื่องราชฯ บ.ช. ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 

2. การได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท กลุ่มท่ี 6กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
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สถานท่ีติดต่อ  
 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง จงัหวัดปัตตานี 94000 
 หมายเลขโทรศัพท์: 073-312234 
 E-mail: lakkana.c@psu.ac.th 
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