
ศูนย%ข'อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค%กรสู;ความเป>นเลิศ คณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 

(SAT Data and Information Center: SAT-DIC)  

SAT-DIC คือ ระบบศูนย3กลางของข9อมูลและสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารงานคณะฯ 

ครอบคลุมการจัดการกับข9อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญตามแตMละพันธกิจของคณะฯ ด9านการจัดการศึกษา วิจัย 

และบริการวิชาการ รวมถึงงานบริหารจัดการ และเพื่อให9เกิดความรวดเร็วและความคลMองตัวในการพัฒนา

ระบบ ลดภาระด9านเอกสารประกอบการพัฒนาตามวิธีการดั้งเดิม ทีมพัฒนาระบบจึงเลือกใช9กระบวนการแบบ 

incremental development รMวมกับ Agile method ดังรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 กระบวนการพัฒนาระบบฐานข9อมูลและสารสนเทศ 

โครงสร'างทางสถาปYตยกรรมของระบบ SAT-DIC แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีผังแหลMงที่มาของข9อมูลที่จะ

ถูกนำมาใช9ประมวลผลแสดงดังรูปท่ี 3 สMวนรายละเอียดของข9อมูลและสารสนเทศที่สำคัญชองระบบศูนย3ข9อมูล

และสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (SAT-DIC) แสดงดังตารางท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 โครงสร9างทางสถาปqตยกรรมของระบบ SAT-DIC 

จากรูปที่ 2 แหลMงที่มาของข9อมูลสำหรับใช9ประมวลผลในระบบ มี 2 แหลMงคือ (1) ข9อมูลภายนอก

คณะฯ ซึ ่งประกอบด9วยฐานข9อมูลสMวนกลาง ได9แกM ฐานข9อมูลด9านบุคลากร (HRMIS) ของมหาวิทยาลัย 

ฐานข9อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการของสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 และ
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ฐานข9อมูลงานทะเบียนนักศึกษา (SIS) และ (2) ฐานข9อมูลภายในคณะฯ (SAT DB) ซึ่งเปyนฐานข9อมูลที่เกิดข้ึน

จากระบบภายในของคณะฯ เอง (เชMน ฐานข9อมูลบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา) 

 
รูปท่ี 3 ท่ีมาของข9อมูลระบบ SAT-DIC 

ระบบศูนย3ข9อมูลและสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานคณะฯ หรือ SAT-DIC 

ครอบคลุมการสนับสนุนข9อมูลและสารสนเทศ จำแนกตามกลุMมข9อมูลพื้นฐาน ข9อมูลผลการดำเนินงาน และ

สารสนเทศสำคัญ แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ข9อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญของระบบศูนย3ข9อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (SAT-DIC)  

ประเภทข(อมูลและสารสนเทศ ตัวอย7างข(อมูล/สารสนเทศ 

ข(อมูลพื้นฐาน 

ข$อมูลบุคลากร* ข$อมูลการติดต3อ ข$อมูลส3วนบุคคล ตำแหน3ง ประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งสายวิชาการและสายอำนวนการ/สนับสนุน  

ข$อมูลนักศึกษาจำแนกตามกลุ3ม* ข$อมูลพื้นฐานของนักศึกษา* ข$อมูลการติดต3อ ข$อมูลอาจารยPที่ปรึกษา  

ผลการเรียนของนักศึกษา ข$อมูลผลการเรียน สถานะการศึกษา ข$อมูลการฝSกงานหรือสหกิจ  

บัณฑิตและศิษยPเก3า* ข$อมูลการสำเร็จการศึกษา ข$อมูลการทำงานและการติดต3อหลังสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตร และอาจารยPประจำหลักสูตร ข$อมูลรายละเอียดหลักสูตร ข$อมูลคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผลการประเมิน

หลักสูตร 

ข$อมูลเสียงลูกค$าและผู$มีส3วนได$ส3วน

เสีย  

ข$อมูลกิจกรรมการรับฟYงเสียงลูกค$าและผู$มีส3วนได$ส3วนเสีย (VOC-VOS) เสียงสะท$อน

จากลูกค$าแต3ละกิจกรรม ข$อมูลการตอบสนอง 

ข$อมูลเครือข3ายความร3วมมือ ข$อมูลเครือข3ายหรือหน3วยงานความร3วมมือทั้งการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

และกิจกรรมความร3วมมือ 

ข(อมูลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ข$อมูลและผลลัพธPด$านการจัด

การศึกษา 

ผลการรับนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแรกเข$า อัตราการคงอยู3 อัตราการตกออก ร$อย

ละการสำเร็จการศึกษา ร$อยละการมีงานทำของนักศึกษาจำแนกตามหลักสูตร ผล

การประเมินหลักสูตร  
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ข$อมูลและผลลัพธPด$านงานวิจัย  ข$อมูลโครงการวิจัย (จำนวน งบประมาณ แหล3งทุน) จำแนกตามปd ตามสาขาวิชา 

ตามแหล3งทุน; ผลงานตีพิมพP (ISI/WoS, Scopus, TCI) และผลงานวิชาการอื่น 

(proceeding, หนังสือ-ตำรา สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร) ทั้งภาพรวมรายบุคคล สาขาวิชา 

และระดับคณะ 

ข$อมูลและผลลัพธPด$านบริการวิชาการ ข$อมูลโครงการบริการวิชาการและแหล3งทุน แยกตามกลุ3มตามประเภท ในแต3ละ

ปdงบประมาณ ข$อมูลเครือข3ายบริการวิชาการและกิจกรรม 

สารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร 

สารสนเทศด$านการจัดการศึกษา การ

วิจัย บริการวิชาการ บุคลากรและ

อัตรากำลัง การเงินและงบประมาณ  

- สถิติการรับนักศึกษา การมีงานทำ อัตราคงอยู3 การตกออก (จำแนกตามปdและ

รายหลักสูตร)  

- สถิติและแนวโน$มด$านผลงานวิจัย จำแนกตามปdและแหล3งทุน ทั้งในภาพรวม

คณะฯ แยกตามสาขาวิชาหรือดูรายบุคคล 

- สถิติและแนวโน$มของจำนวนผลงานทางวิชาการ จำแนกตามประเภทผลงาน/ปd 

- สารสนเทศด$านการเงิน (สถิติและแนวโน$มรายได$ รายรับ-รายจ3าย ตามปd/หมวด) 

- สารสนเทศด$านบุคลากร/อัตรากำลัง ประวัติผลงานรายบุคคล 

- สารสนเทศด$านบริการวิชาการ (เช3น สถิติและแนวโน$มของจำนวนและ

งบประมาณรายได$) 

- ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต3อคณะฯ อัตราการคงอยู3 

- ข$อมูลการขึ้นสู3ตำแหน3งที่สูงขึ้นของบุคลากร (เช3น ตำแหน3งทางวิชาการ TPSF 

และรางวัลต3าง ๆ) 

* มีการกำหนดสิทธ์ิการเข9าถึงตาม พรบ.ข9อมูลสMวนบุคคล 
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ข"อมูลและสารสนเทศสำคัญของระบบ 

ผลลัพธ3การทำงานของระบบ SAT-DIC ครอบคลุมการนำเสนอข9อมูลและสารสนเทศ ดังตัวอยMางข9อมูล

ภาพรวมและผลลัพธ3อ่ืน ๆ ตามข9อ 1-10 

 

1. สารสนเทศด'านบุคลากร   

รูปท่ี 4 แสดงตัวอยMางสารสนเทศด9านบุคลากรภาพรวม จำแนกตามกลุMมตามประเภทและตามสาขาวิชา 

หรือแสดงสถิติในรูปแบบตารางดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 สารสนเทศภาพรวมบุคลากร 
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รูปท่ี 5 ข9อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภทแหลMงงบประมาณและสาขาวิชา 

ข9อมูลในแตMละตารางท่ีปรากฏ เชMนจากตารางรูปท่ี 5 ผู9ใช9สามารถคลิกเข9าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได9

ดังตัวอยMางรูปท่ี 6 กรณีต9องการดูข9อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย (เปล่ียนสะภาพ) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร3 

 

รูปท่ี 6 ข9อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย (เปล่ียนสภาพ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร3 

ตารางรูปที่ 6 ผู9ใช9สามารถคลิกเข9าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได9 หรือเรียกดูข9อมูลรายบุคคลได9ตามสิทธ์ิ

การเข9าถึง เชMน ข9อมูลประวัติการศึกษา และผลงานตีพิมพ3 (รูปที่ 7) และข9อมูลผลงานวิชาการประเภทอื่นดัง

รูปท่ี 8 โดยแตMละผลงานสามารถเข9าดูข9อมูลรายละเอียด ดังตัวอยMางรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 7 ประวัติการศึกษาและสรุปผลงานตีพิมพ3ของบุคลากร 

 

รูปท่ี 8 ข9อมูลผลงานวิชาการประเภทอ่ืนของบุคลากร 
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รูปท่ี 9 แสดงผลงานตีพิมพ3 ISI ป� 2018 ของบุคลากรรายบุคคล 

2. สารสนเทศด'านนักศึกษา 

 รูปท่ี 10-11 แสดงตัวอยMางข9อมูลนักศึกษาแรกเข9า และจำนวนนักศึกษาคงอยูM จำแนกตามระดับและป�

การศึกษาแรกเข9า 

 
รูปท่ี 10 แสดงข9อมูลนักศึกษาคงอยูM ตามรหัสป�การศึกษาและระดับ 

 
รูปท่ี 11 แสดงข9อมูลนักศึกษาคงอยูM ตามรหัสป�การศึกษาและระดับ 
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รวมถึงแสดงข9อมูลในรูปแบบตารางสรุปที่สามารถเข9าถึงข9อมูล (เชMน รูปท่ี 10 และ 12) เพื่อคลิกดู

รายละเอียดได9ตามสิทธิ์การเข9าถึง เชMน กำหนดให9เฉพาะอาจารย3ที่ปรึกษา เจ9าหน9าที่งานกิจการนักศึกษา และ

ผู9บริหารท่ีสามารถเข9าถึงข9อมูลนักศึกษาน้ัน ๆ ได9 

 

รูปท่ี 10 จำนวนนักศึกษาเข9า จำแนกตามระดับและป�การศึกษา 

รูปที่ 11 แสดงสารสนเทศสถิติพื้นฐานของข9อมูลนักศึกษา ที่สามารถเรียกดูย9อนหลังได9ทั้งในภาพรวม

ของคณะฯ หรือระดับสาขาวิชา ตามระดับการศึกษา ป�การศึกษา ดังตัวอยMางแผนภาพ และตารางรูปที่ 12 ซ่ึง

เลือกแสดงข9อมูลนักศึกษาปริญญาตรีในภารวมคณะฯ ย9อนหลัง 5 ป� 

 

รูปท่ี 11 ผลการค9นหาสถิติข9อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาย9อนหลัง 5 ป� (รูปแบบแผนภูมิแทMง) 
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รูปท่ี 12 ผลการค9นหาสถิติข9อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาย9อนหลัง 5 ป� (รูปแบบตาราง) 

นอกจากน้ี ระบบยังบริการสารสนเทศเชิงลึกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารทั้งในระดับคณะและ

ระดับหลักสูตร ดังตัวอยMางรูปที่ 13 เชMน อัตราการคงอยูM การตกออก ลาออก และอัตราการสำเร็จตามแผน ซ่ึง

สามารถตอบโจทย3การบริหารหลักสูตรได9เปyนอยMางดี 

 

รูปท่ี 13 สถิตของนักศึกษาแรกเข9า ตกออก ลาออก อัตราการจบ คงอยูM และสำเร็จตามแผน 

3. สารสนเทศบัณฑิตและศิษย%เก;า 

 ตัวอยMางข9อมูลและสารสนเทศด9านนี้แสดงดับรูปที่ 14-15 ซึ่งข9อมูลที่แสดงในแตMละตารางสามารถคลิก

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได9ตามสิทธ์ิการเข9าถึงข9อมูลของผู9ใช9แตMละกลุMม เชMนเดียวกับ ข9อมูลนักศึกษากMอนหน9า 
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รูปท่ี 14 ข9อมูลบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตามระดับและป�การศึกษา 

 

รูปท่ี 15 ข9อมูลบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจำแนกตามหลักสูตร (แสดงบางสMวน เฉพาะตอนบนของท้ังหมด) 

4. สารสนเทศหลักสูตรอาจารย%ประจำหลักสูตร  

 รูปที่ 16 แสดงตัวอยMางข9อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพภายในป�ลMาสุด 

ที ่ผู 9ใช9สามารถติดตามหรือเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที ่จำเปyนได9 เชMน มคอ.2 ของแตMละหลักสูตร และ

กรรมการบริหารหลักสูตร (ดังรูปท่ี 17 แสดงมุมมองของ admin ท่ีสามารถแก9ไขหรือลบได9) 
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รูปท่ี 16 ตัวอยMางข9อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตร 

 

รูปท่ี 17 ข9อมูลกรรมการบริหารหลักสูตร (มุมมอง admin) 

5. สารสนเทศข'อมูลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ%เผยแพร; และผลงานประภทอ่ืน 

 ข9อมูลและสารสนเทศด9านงานวิจัย แสดงได9ดังตัวอยMางรูปที่ 18 และ 19 ซึ่งแสดงข9อมูลทั้งรูปแบบ

กราฟแนวโน9มและตาราง ผู9ใช9สามารถคลิกดูรายละเอียดแตMละโครงการได9ตามสิทธิการเข9าถึงในสMวนน้ัน ๆ  
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รูปท่ี 18 ข9อมูลโครงการวิจัยจำแนกตามแหลMงทุนและป�งบประมาณ (แสดงบางสMวนของตาราง) 

 

รูปท่ี 19 ข9อมูลงบประมาณงานวิจัยตMอบุคลากร (แสนบาทตMอคน) 

รูปที่ 20 -30 แสดงข9อมูลและสารสนเทศด9านงานผลงานตีพิมพ3 และผลงานวิชาการด9านอื่น ทั้งใน

ภาพรวมของคณะฯ ภาพรวมของสาขาวิชา และภาพรวมรายบุคคล ท่ีสามารถค9นหาหรือเรียกดูรายละเอียด

เพิ่มเติมแตMละผลงานได9เชMนเดียวกับที่แสดงในรูปที่ 9 ซึ่งชMวยให9การกำกับ-ติดตามโดยผู9บริหารที่ดูแล หรือโดย

ตัวบุคลากรเองก็สามารถติดผลงานของตนเองได9 ณ เวลาจริง 
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รูปท่ี 20 กราฟข9อมูลผลงานตีพิมพ3จำแนกตามประเภท 

 

รูปท่ี 21 ข9อมูลสัดสMวนผลงานตีพิมพ3และการ citations จำแนกตามประเภทผลงาน 

ตัวอยMางข9อมูล citations รูปที่ 21 เปyนอีกหนึ่งข9อมูลท่ีใช9ในการติดตามการใช9ประโยชน3ผลงานตีพิมพ3

ของคณะฯ รวมถึงสารสนเทศอื่น ๆ เชMน จำนวนผลงานตีพิมพ3แตMละฐานตMอจำนวนบุคลากร (รูปที่ 22) รวมถึง

ผลงานประเภทอ่ืน ๆ รูปท่ี 24 และ 25 เชMน หนังสือ-ตำรา สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร และ proceeding 
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รูปท่ี 22 ข9อมูลสัดสMวนจำนวนผลงานตีพิมพ3แตMละประเภทตMอจำนวนบุคลากร (ปรากฏบางสMวนของตาราง) 

รูปท่ี 23 แสดงผลงานในฐาน ISI จำแนกตามสาขาวิชา และป�ท่ีเผยแพรM ท่ีสามารถเข9าไปดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได9 ซ่ึงฐาน Scopus และ TCI ก็นำเสนอในลักษณะเดียวกัน  

 
รูปท่ี 23 ผลงานตีพิมพ3ฐาน WoS/ISI จำแนกตามสาขาวิชา 
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รูปท่ี 24 ข9อมูลผลงานวิชาการประเภทอ่ืนจำแนกตามประเภทผลงาน 

 

รูปท่ี 25 ข9อมูลผลงานวิชาการประเภทอ่ืนจำแนกตามประเภทผลงาน (รูปแบบตาราง) 

6. สารสนเทศบริการวิชาการ และเครือข;าย 

 รูปท่ี 29 และ 30 แสดงตัวอยMางสารสนเทศด9านบริการวิชาการและเครือขMาย ซ่ึงผู9ใช9สามารถเข9าไป

ค9นหาหรือเรียกดูรายละเอียดแตMละโครงการได9 
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รูปท่ี 29 ข9อมูลโครงการบริการวิชาการและงบประมาณเฉล่ียตMอโครงการ 

 

รูปท่ี 30 ข9อมูลเครือขMายความรMวมมือของคณะฯ (ด9านบริการ การศึกษา และวิจัย) 

7. ระบบข'อมูลและสารสนเทศเสียงลูกค'า (VOC-VOS) 

 รูปที่ 31ก-31ข แสดงภาพสMวนของระบบการจัดการข9อมูลเสียงลูกค9าและผู9มีสMวนได9สMวนเสีย ที่ผู9ใช9 

(เจ9าของงานหรือเจ9าของกิจกรรมรับฟqงเสียงลูกค9า) สามารถเข9ามาบันทึกกิจกรรมการรับฟqงเสียงลูกค9าจากเวที

ตMาง ๆ ไมMวMาจะเปyนเวทีการประชุม ประชาพิจารณ3 การสัมภาษณ3 การนิเทศ หรือผMานแบบสำรวจ/ประเมิน 

สามารถบันทึกเสียงสะท9อนในประเด็นตMาง ๆ ได9อยMางเปyนระบบมากขึ้น สามารถสืบค9นย9อนกลับหรือติดตาม

ผลการตอบสนองแตMละกิจกรรมได9งMายข้ึน สะดวกข้ึน 
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รูปท่ี 31ก สMวนการจัดการข9อมูลเสียงลูกค9า (มุมมอง admin และเจ9าของกิจกรรม) 

 

 

รูปท่ี 31ข สMวนการจัดการข9อมูลเสียงลูกค9า (เม่ือคลิก แก#ไข)  
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8. ระบบการติดตามข'อมูลและตัวช้ีวัด (KPIs)  

รูปท่ี 32 รายงานข9อมูลและตัวช้ีวัดในมุมมองของ admin และเจ9าของตัวช้ีวัดซ่ึงสามารถเข9าไปแก9ไข

ปรับปรุงข9อมูลได9 ในขณะท่ีผู9ใช9ท่ัวไปสามารถค9นหาและเรียกดูข9อมูลและภาพแนวโน9มได9อยMางเดียว 

 
รูปท่ี 32 รายงานข9อมูลและตัวช้ีวัด (มุมมอง admin) 

9. ข'อมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ  

รูปท่ี 33-37 แสดงหน9าตMางการสืบค9นข9อมูลผลงานวิชาการท้ังผลงานตีพิมพ3และผลงานประเภทอ่ืน  

ข9อมูลบุคลากร ข9อมูลนักศึกษา และโครงการบริการวิชาการ 

 

รูปท่ี 33 แสดงหน9าตMางสืบค9นข9อมูลผลงานตีพิมพ3 
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รูปท่ี 34 แสดงหน9าตMางสืบค9นหาผลงานประเภทอ่ืน (สิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร) 

 

รูปท่ี 35 แสดงหน9าตMางสืบค9นข9อมูลบุคลากร 
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รูปท่ี 36 แสดงหน9าตMางสืบค9นข9อมูลนักศึกษา 

 

รูปท่ี 37 แสดงหน9าตMางสืบค9นข9อมูลโครงการบริการวิชาการ 
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10. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

รูปที่ 38-40 แสดงตัวอยMางภาพระบบการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล สำหรับบุคลากรสาย

อำนวยการ (สายสนับสนุน) เพ่ือใช9วัดประเมิน รับฟqงเสียงสะท9อน และใช9ผลการประเมินหรือเสียงสะท9อนจาก

กลุMมผู9ใช9บริการมาปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทำงานตามวงจร PDCA ซึ่งสามารถเลือกดูผลประเมินการ

ปฏิบัติงานได9ท้ังรายป�และรายเดือน รวมถึงข9อเสนอแนะ-ติชมหากมี ซึ่งกำหนดให9ดูได9เฉพาะเจ9าของผลการ

ประเมินและผู9บริหาร 

 

รูปท่ี 38 ตัวอยMางหน9าแสดง QR code และลิงค3สำหรับประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

รูปท่ี 39 หน9าฟอร3มสำหรับประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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รูปท่ี 40 ตัวอยMางหน9าแสดงผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร (ข9อมูลสมมติ) 

 

Acknowledgement: คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณผู9บริหารและบุคลกรของหนMวยงาน

ตMอไปนี้ที่ให9ความอนุเคราะห3ในการเชื่อมตMอข9อมูลจนทำให9ระบบ SAT-DIC มีความสมบูรณ3 ตอบสนองความ

ต9องการใช9งานของผู9ใช9ได9เปyนอยMางดีและมีประสิทธิผล 

 สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

 สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 

          

คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 วิทยาเขต

ปqตตานี  

 


