
เอกสารประกอบวาระ 3.1 คร้ังท่ี 9/2563 วันจันทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2563 

ล าดับท่ีหน่วยงาน หน่วยงาน ระบบท่ี ช่ือ ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา ความสามารถหลัก ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา

1 โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ 1. จัดเก็บประวัติการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Incubation) ของนักศึกษา/นักวิจัย 

2. ปฏิบัติการรับช าระค่าธรรมเนียม และควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

3. จัดท ารายงานประวัติการบ่มเพาะ (EnCubation Record) ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

โครงการจัดต้ังสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักศึกษา 2 ระบบ Entrepreneurship Profiles จัดเก็บและประมวลผลคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ ทักษะ และความสามารถด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2 เทคโนธานี 3 ระบบรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี เทคโนธานี *User หมายถึง คนกรอกข้อมูลเข้าระบบ (คนจัดกิจกรรม/พนักงานเทคโนธานี)

*Admin หมายถึง คนรวบรวมข้อมูล (คนจัดท ารายงานประจ าปีเทคโนธานี)

1. user กรอกหัวข้อ/ช่ือกิจกรรมท่ีจัดในปีงบประมาณน้ันๆ

2. admin จัดกลุ่มหัวข้อกิจกรรมและเรียงล าดับตามหมวดหมู่ท่ีจะรายงานผล (drag and drop เพ่ือสลับหัวข้อได้)

3. user กรอกผลการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย ข้อมูล(text/graph) และรูปภาพ

4. admin ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ user สามารถแก้ไขข้อมูลได้

// มีการแสดงสถานะ อัพโหลดข้อมูลแล้ว รอตรวจสอบ มีแก้ไข ตรวจสอบแล้ว

5. admin export file ออกจากระบบ เพ่ือส่งให้ designer ท าการออกแบบกราฟิกต่อไป

----------------

- ปัญหาเดิมก่อนการมีระบบคือ user ต้องรอส่งข้อมูลท้ังปีในคร้ังเดียว ท าให้เกิดความล่าช้าในการรวมข้อมูล (บางกิจกรรมจัดเสร็จต้ังแต่ต้นปี) อยากให้ระบบสามารถกรอกรายงานผลได้

ทันทีหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ

- ปัจจุบันใช้การเรียงหมวดหมู่โดยการจ้ังช่ือท่ีโฟลเดอร์ ท าให้เม่ือมีการเปล่ียนแปลง ต้องไล่ rename ใหม่ท้ังหมด อยากให้ระบบสามารถจัดการการเรียงล าดับข้อมูลได้ แล้วจึง export ไฟล์

ออกมา

3 ฟาร์มมหาวิทยาลัย 4 รายงานสินค้าและวัสดุคงเหลือประจ าเดือน 1. หน่วยผลิตฝ่ายบริการการเรียนการสอนสามารถรายงานข้อมูลเสนอผู้บริหารรับทราบได้อย่างรวดเร็ว

2. ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและน าข้อมูลจัดท างบการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้องและอย่างรวดเร็ว

3. ลด่ระยะเวลาการน าส่งเอกสารและประหยัดทรัพยากรท่ีต้องพิมพ์รายงานในปริมาณ 60 ใบต่อรายงานประจ าเดือน

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 5 แบบขอใช้บริการจักรกลเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. ลักษณะการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการขอใข้บริการของส่วนอาคารสถานท่ี

2. ข้ันตอนการขอใช้บริการ แยกเป็นส่วนงานผู้รับบริการ คือ งานซ่อมบ ารุง และงานจักรกลเกษตร

3. ผู้ใช้บริการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. ระบุวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยแบ่งเป็น การเรียนการสอน งานวิจัย วิสาหกิจ

5. สามารถแยกประเภทการใช้้งาน เช่น รถยนต์ทะเบียนหมายเลข  รถแทรคเตอร์ประเภทไหน เคร่ืองจักร ช้ินงานอะไร พร้อมใส่รายละเอยีดการปฏิบัติงาน เช่น วันท่ี ช่วงเวลารับบริการ  

จ านวนพ้ืนท่ี รหัสพ้ืนท่ีท่ีขอใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

6. สามารถ Download file ข้อมูล หรือ รูปภาพได้

7. ผู้ให้บริการสามารถเบิกอะไหล่จากคลังวัสดุ โดยสามารถตัดระบบ stock ในส่วนของงานจักรกลได้และบันทึกช่ัวโมงการให้บริการได้

8. สามารถส่งข้อมูลแจ้งกลับไปท่ีผู้ใช้บริการได้

9. สามารถตรวตจสอบสถานะการแจ้งซ่อมได้

10. สามารถประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับบริการได้

ฟาร์มมหาวิทยาลัย 6 การขอใช้ทรัพยากรฟาร์มมหาวิทยาลัยในการท าโครงการวิจัย ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ 1. ผู้ขอใช้บริการ (คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร) กรอกแบบฟอร์มในการขอใช้บริการ

2. เลือกการขอใช้บริการ แบ่งประเภทด้านสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ จักรกลเกษตร

3. เลือกการขอใช้บริการ ด้านสัตวศาสตร์ แบ้่งหน่วยงานเป็น สัตว์น้ า สัตว์ปีก สุกร โค แพะ อื่นๆ..

4. เลือกการขอใช้บริการ ด้านพืขศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ พืชผัก องุ่น ไม้ผลและยางพารา 

        ด้านพืชศาสตร์ 

               - ผู้ขอใช้บริการเลือกแบบค าขอใช้บริการห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธ์ุ  โดยระบุขอบเขต วัน/เดือ /ปี   , ระยะเลาการขอใช้บริการ , รายช่ือวิชา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย , อาจารย์ท่ี

รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษาโครงการ , หน่วยงาน/สาขาวิชา ,รายละเอยีด , พ้ืนท่ีตารางเมตร

                - ผู้ขอใช้บริการเลือกพ้ืนท้่ีในฟาร์ม ท่ีต้องการใช้ในงาน โดยสามารถ click เลือกได้ โดยระบุ ระยะเวลาการใช้งาน  พร้อมลงรายละเอยีดการขอใช้บริการ

5.ธุรการส านักงานฟาร์ม ลงรับเร่ือง และส่งเร่ืองไปหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

6.หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับเร่ือง ตรวจสอบการใข้วัสดุอุปกรณ์ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

7. มีการแจ้งกลับผู้ขอใช้บริการ

8.ผู้ขอใช้บริการสามารถประเมินการขอใช้บริการได้            

4 ศูนย์กิจการนานาชาติ 7 1. ระบบจัดท าและเก็บข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับหน่วยงานต่างประเทศ 1. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอยีดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU) 

8 2. ระบบจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติจากทุกหน่วยงานใน มทส. 2. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และผู้มาเยือน ท้ัง inbound และ outbound และท้ังท่ีมี MOU และไม่มี MOU 

และผู้มาเยือน ท้ัง inbound และ outbound และท้ังท่ีมี MOU และไม่มี MOU 

9 3. ระบบข้อมูลนักศึกษานานาชาติ 3. เป็นระบบข้อมูลนักศึกษานานาชาติ ท่ีใช้เพ่ืองานกิจการนานาชาติ 

10 4. ระบบขอใช้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับบุคลากรและนักศึกษา ออนไลน์ 4.เป็นระบบให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับบุคลากร นักศึกษา มทส. แบบออนไลน์ (ระบบท้ัง 4 ระบบน้ี เป็นระบบท่ี MIS ด าเนินการพัฒนาระบบให้ในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการด าเนินการต่อถึงไตรมาสท่ี 1/2564)

5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 การฝึกอบรมและทดสอบทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการฝึกอบรม และทดสอบท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือตรวจสอบทักษะการเรียนและฝึกอบรมในหัวข้อท่ีได้จัดฝึกอบรมของบุคคลากร



ล าดับท่ีหน่วยงาน หน่วยงาน ระบบท่ี ช่ือ ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา ความสามารถหลัก ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1. สามารถจองห้องปฏิบัติการผ่านระบบ online ได้ 

2. สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข บันทึก การจองห้องปฏิบัติการได้

3. สามารถตรวจเช็คสถานะห้องปฏิบัติการได้ เช่น ห้องว่างหรือไม่ว่าง

4. สามารถแสดงรายละเอยีดการจองห้องปฏิบัติการ เป็นไฟล์ PDF 

5. สามารถส่งรายละเอยีดการจองห้องปฏิบัติการผ่าน Line  ไปหาผู้ท่ีเก่ียวข้องได้

6 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 Smart CSTE MIS เพ่ือให้ทราบสถานะด าเนินงานทุกข้ันตอนในวิเคราะห์ ทดสอบ และการออกใบรับรองผล

7 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 14 ระบบฐานข้อมูลส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.1  มีฐานข้อมูลหนังสือ/ต าราท่ีจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดพิมพ์ ต้นทุน การจัดจ าหน่าย รายได้ การจัดสรร

ผลประโยชน์

3.2  มีระบบคลังสินค้าท่ีสนับสนุนให้สามารถตรวจเช็คสต็อก บันทึกการเบิก-จ่าย เช็คจ านวนสินค้าคงคลังได้อย่างเป็นระบบ

3.3  หากสามารถเช่ือมโยงข้อมูลรายได้ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา รวมถึง รายได้จากศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิง 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 15 ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 3.1  มีฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย ช่ือบุคลากร/ฝ่าย หัวข้อ/เร่ือง วันท่ี เวลา สถานท่ี การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และการจัดอบรม แหล่งงบประมาณท่ีใช้จ่าย (แยก

เป็นงบกลาง  งบตามสิทธ์ิ  ไม่มีค่าใช้จ่าย) งบประมาณท่ีขอ  และงบประมาณท่ีใช้ไป

3.2 สามารถออกรายงานการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และการจัดอบรม เป็นรายบุคคล รวมท้ังหน่วยงาน รายเดือนและรายปี  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 16 ระบบการจัดการทรัพยากร (การคืนวัสดุส านักงาน และวัสดุเฉพาะทาง) สามารถพัฒนาต่อโดยเพ่ิมการคืนวัสดุในระบบเบิก-จ่ายวัสดุส านักงานและวัสดุเฉพาะทางท่ีศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามี เพ่ือบริหารจัดการพัสดุภายใน ซ่ึงปัจจุบันไม่มีระบบคืนในกรณีมีการคืน  

8 ส่วนการเงินและบัญชี 17 ระบบสารสนเทศบริหารการคลัง คลังข้อมูลท่ีออกรายงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา

9 ส่วนแผนงาน 18 ระบบ Smart Strategic Management System 1. เคร่ืองมือแสดงการประมาณการรายรับ-รายจ่ายแบบหลากหลายมิติ

2. เคร่ืองมือแสดงการเคล่ือนไหวของกระแสรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละช่วงเวลา

3. เคร่ืองมือการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในหลากหลายมุมมอง

4. เคร่ืองมือการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการด้านงบลงทุนแบบ Real Time

ส่วนแผนงาน 19 ระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัย 1. เป็นการน าข้อมูลจากหลายหน่วยงานรวบรวมไว้ท่ี server ส่วนกลาง เช่น minio

2. น ามาแสดงผลเป็น dashboard ในมิติต่าง ๆ โดยใช้ Power bi ในการน าเสนอ

3. ข้อมูลท่ีน าเข้ามีท้ังแบบ realtime และช่วงเวลา กรณีทีมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว อยากให้น าข้อมูลเข้าแบบอัตโนมัติ หากไม่มีฐานข้อมูลให้น าข้อมูลเข้าแบบ manual โดยท้ัง 2 วิธีให้ท าการแปลง

ไฟล์ในรูปแบบ json ให้เรียบร้อยก่อน

ส่วนแผนงาน 20 ระบบ SUT KM-Cloud Web Application

Functional Requirement :

	1. ระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ต้องสามารถรองรับการใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ Chrome และ Firefox

	2. ระบบสามารถอา่นข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม

	3. ระบบสามารถรองรับการ Upload ข้อมูลได้ทุกรูปแบบ

	4. มีระบบการค้นหาข้อมูลและ Download ข้อมูลจากฐานข้อมูลท้ังหมดหรือค้นหาจากส่วนใดส่วนหน่ึงของฐานข้อมูลก็ได้ ช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

	5. สร้าง Web board หรือ Chat Board ไว้บน KM-Cloud เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน ท้ังน้ี หากข้อมูลน้ันเป็นประโยชน์ก็สามารถสกัดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้

	6. มีระบบ Rating จัดล าดับคะแนน พร้อมการประมวลผล

	7. มีระบบการ Review เพ่ิมเติม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ

	8. มีการก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานส าหรับระบบการจัดการเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแล (Admin)

	9. มีการก าหนดสิทธ์ิให้กับผู้มีหน้าท่ี Upload ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

	10. มีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระดับ 1) ระดับบุคคลท่ัวไป 2) ระดับบุคลากร มทส. 3) ระดับหน่วยงาน

	11. มีการประมวลผลภาพรวมของข้อมูลในระบบโดยการออกรายงานตามมิติต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น

 Performance Requirement :

	1. มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) เพ่ือป้องกันการ Hack ระบบจากภายนอกและสแปม (Spam)

	2. มีการท างานของระบบท่ีรวดเร็ว รองรับการท างานกับข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่

	3. การท างานของระบบมีความเช่ือถือได้ Software มีความม่ันคงไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างท างาน

	4. มีมาตรฐานในการท างานอย่างชัดเจนส่วนแผนงาน 21 ระบบ SUT KM-Cloud พัฒนาระบบความเส่ียงเพ่ิมเติม

1. ระบบการบันทึกผลยังไม่เสถียร (การบันทึกแผน-ผล)

2. การวิเคราะห์สรุปแผนบริหารความเส่ียง-สรุปผลการด าเนินงาน

10 ส่วนพัสดุ 22 ระบบพัสดุคงคลัง 1. รองรับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. มีการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยมากข้ึน 

3. มีการเช่ือมโยงกับข้อมูลด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อม เพ่ิมความถูกต้อง

4. มีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน

5. ระบบมีความสะดวกและง่ายในการใช้งาน

6. เพ่ือช่วยลดความเส่ียง เพ่ิมความโปร่งใสมากข้ึน

11 ส่วนอาคารสถานท่ี 23 ระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี พัฒนาระบบเบิกจ่ายเป็นใบเบิกวัสดุออนไลน์ 

ส่วนอาคารสถานท่ี 24 การเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดวินัยจราจร ทุกเดือนจะมีการต้ังด่าน ตรวจจับวินัยจราจรส าหรับนักศึกษาท่ีไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีป้ายสามเหล่ียม 

1.  จะให้ระบบช่วยเก็บข้อมูลรหัส ช่ือนักศึกษา ช้ันปี ส านักวิชา หอใน หอนอก 

2.  ข้อหาท่ีท าผิดกฎจราจร ซ่ึงข้อหา มี 4 ข้อ 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.ไม่มีป้ายสามเหล่ียม 3. ไม่มีใบขับข่ี 4. ไม่มีพรบ. 

3. เหตุผลการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

4. เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ผลการท าผิดซ้ า และการลงข้อมูลการปรับปรุงตัว เช่น บ าเพ็ญกุศล การอบรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัด ร่วมกับงานวินัยนักศึกษา



ล าดับท่ีหน่วยงาน หน่วยงาน ระบบท่ี ช่ือ ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา ความสามารถหลัก ของระบบสารสนเทศท่ีต้องการพัฒนา

ส่วนอาคารสถานท่ี 25 ระบบแจ้งซ่อม (MIS) งานระบบประปา ส่วนอาคารสถานท่ี - การแจ้งซ่อมแซมงานท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบประปาได้อย่างรวดเร็ว

- ขอเพ่ิมรายช่ือผู้ดูแลระบบการตอบรับและมอบหมายงานภายในงานระบบประปา เพ่ิมเติม 1 ต าแหน่ง ได้แก่ นายสัญญา แพงตาวงษ์ (นายช่างไฟฟ้า) รหัสพนักงาน 240019 E-mail: 

Psanya@sut.ac.th

12 ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 26 ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ 1. สามารถเพ่ิมข้อมูลอาจารย์พิเศษ เช่น รหัสอาจารย์พิเศษ ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน วุฒิการศึกษา วิชาท่ีสอน ค าส่ังแต่งต้ัง ช่องทางการติดต่อ ประวัติการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในรายวิชา 

และค าส่ังแต่งต้ังอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2. สามารถแนบไฟล์ เช่น แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ ใบประวัติ ค าส่ังแต่งต้ัง ได้

3. สามารถค้นหาจากข้อมูลจากค าค้น เช่น ช่ือ รหัส ได้ และแสดงผลเป็นภาพรวม แบบสรุปรายบุคคล และรายวิชาได้

4. สามารถเพ่ิม และแสดงข้อมูลวัน เวลา วิชาท่ีมาสอน ข้อมูลค่าตอบแทนได้

5. สามารถสร้างปฏิทินตารางสอนให้อาจารย์พิเศษ เลือกลงวัน/เวลาสอน (ท้ังช้ันคลินิก และช้ันปรีคลินิก) พร้อมค านวนข้อมูลค่าตอบแทนได้

6. สามารถแสดงผลเป็นใบสรุปข้อมูลค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษได้

7. สามารถแสดงเป็นรายงานในรูปแบบ  word หรือ excel ได้

8. นักศึกษา อาจารย์ อาจารย์พิเศษ และ จนท สามารถเข้าถึงปฏิทินลงเวลาสอนของ อจ ได้

13 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 27 ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลงบประมาณโครงการวิจัย การเบิกจ่ายเงินวิจัย

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 28 ระบบสืบค้นมติการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 29 ระบบการแลกเวรใน MIS Update ข้อมูล real time, ข้อมูลไม่เช่ือมโยงระบบออกตรวจตารางเวร ใน รพ

14 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 30 ระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ 1.กรอกข้อมูลการบริการวิชาการของอาจารย์

2.สามารถส่ังพิมพ์เป็นแบบฟอร์มเพ่ือแนบเร่ืองขออนุมัติเดินทาง

3.สามารถจัดเก็บและสืบค้นตามเง่ือนไขได้

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 31 ระบบ B-office ปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากข้ึน

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 32 ฐานข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  (EdPEx) 1.เก็บข้อมูลการด าเนินงานตามระบบงานต่างๆ

2.สืบค้นข้อมูลได้ตามเง่ือนไข

2.สรุปรายงานตามช่วงเวลาและเง่ือนไข

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 33 ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (P.A.) 1.เก็บข้อมูล ผลการด าเนินงานตาม  P.A.

2.สืบค้นข้อมูลตามเง่ือนไข

3.สรุปรายงาน

15 ส านักงานสภา 34 ระบบสืบค้นข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอยีดดังเอกสารท่ีส่งมาแล้ว ตามบันทึกท่ี อว7403/441 ลว 8 ตค 63 เร่ือง ขอส่งรายละเอยีดความต้องการในการพัฒนาระบบของส านักงานสภา

35 ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ รายละเอยีดดังเอกสารท่ีส่งมาแล้ว ตามบันทึกท่ี อว7403/441 ลว 8 ตค 63 เร่ือง ขอส่งรายละเอยีดความต้องการในการพัฒนาระบบของส านักงานสภา

16 สถานพัฒนาคณาจารย์ 36 ระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 1.เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน หากผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่ ผู้อื่นก็สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้

2.อาจารย์สามารถดูข้อมูลของตนเองได้ว่าได้เข้ารับการอบรมในเร่ืองใดบ้าง

3.อาจารย์สามารถดูข้อมูลการเข้ารับการทดสอบสอนว่าผ่านหรือไม่ เม่ือใด

4.อาจารย์สามารถดูข้อมูลการขอทุนส าหรับการวิจัยในช้ันเรียนกับสถานพัฒนาคณาจารย์ได้

5.อาจารย์สามารถดูข้อมูลการได้การรับรองจากสถาบัน AdvanehHE

6.จัดท าข้อมูลรายงานส าหรับการท าประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

16 หน่วยงาน 36 ระบบ



ผลการพิจารณาของ MIS

2. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมนานาชาติท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และผู้มาเยือน ท้ัง inbound และ outbound และท้ังท่ีมี MOU และไม่มี MOU 

4.เป็นระบบให้บริการด้านหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับบุคลากร นักศึกษา มทส. แบบออนไลน์ (ระบบท้ัง 4 ระบบน้ี เป็นระบบท่ี MIS ด าเนินการพัฒนาระบบให้ในปีงบประมาณ 2563 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขยายระยะเวลาการด าเนินการต่อถึงไตรมาสท่ี 1/2564)
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