
รายงานการติดตามความก้าวหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน : Agriculture 
Content Management System และ จัดล าดับปฏิทินพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร 
 

รายนามผูเ้ข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร ธรรมตา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสุดใจ สันธทรัพย์   หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป 
4. นางวรางคณา กันทะลา   รักษาการแทนหัวหน้างานงานการเงิน การคลังและพัสดุ 
5. นางสุทธิณี อินถา   หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
6. นางลาลิตยา นุ่มมีศรี   หวัหน้างานงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
7. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ  หัวหน้างานงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน   พนักงานปฏิบัติงาน 
9. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นายพีรภพ สมภมิตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.30  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา 
3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ระดับคณะ และหน่วยงาน 
 ระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงานได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 95% ยังคงมี
ส่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อย เช่น การให้สิทธิ์บุคลากรที่จะใช้งาน การเพ่ิมเติม
เมนู  
 การแสดงผลลัพธ์ของระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน จ าแนกเป็นเมนูด้านบนจะประกอบ
ไปด้วย 
 - หน้าหลัก 
 - เกี่ยวกับหน่วยงาน 
 - บุคลากร 
 - กิจกรรม 
 - เมนูเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับการเห็นชอบร่วมกันแต่ละส่วนงาน 
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 ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีเมนูเพ่ิมเติม คือ แนวทางปฏิบัติ และ ถาม-ตอบ ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งเป็นส่วน
ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องท าการเพ่ิมรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน และเรียงล าดับ
หน่วยงานในเมนูหลักของเว็บไซต์คณะให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 1. งานบริหารทั่วไป 
 2. งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 3. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 5. งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
     5.1 หน่วยวิเทศสัมพันธ์  
 
3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561  

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมวันพุธที่ 31 
มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดขึ้นได้ตามที่เสนอดังกล่าว 
 
3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดูแลระบบเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน  

เพ่ือที่จะให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สิทธิ์ในเข้าระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 
และจะท าการออกหนังสือเป็นทางการในล าดับต่อไป 
 
3.4 จัดล าดับการท าระบบสารสนเทศลงในปฏิทินพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ที่ประชุมเห็นว่าให้มีการจัดล าดับงานในการพัฒนาระบบโดยมีผู้พัฒนาระบบ ดังนี้ 
1. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 
2. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ 
3. นายพีรภพ สมภมิตร 

 

(ร่าง) ปฏิทินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 พัฒนาระบบ Budget 
Management v.2  (สุชนรักษ์) 

ระยะเวลา 8 เดือน         
- ค าขอ แผ่นดิน งบลงทุน 
- แยกหมวดสาธารณปูโภคงบแผ่นดนิ 
- รายงานผลการพจิารณาจดัซือ้จัดจ้าง 
- รายงานการเงินส าหรับผู้บริหาร  
- เงินเหลือจ่าย 

 - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1   28                     
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2     28                   
 - การอบรมการใช้งานระบบ (ค าขอ 

แผ่นดิน งบลงทนุ) 
      18                 

 - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3         30               
 - การอบรมการใช้งานระบบ 

(ท่ีเหลือท้ังหมด) 
          28             

2 ระบบบรหิารจดัการระบบ
สาธารณูปโภค (สุชนรักษ์) 

            ระยะเวลา 4 เดือน     

 - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1               30         
 - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                 27       
 - การอบรมการใช้งานระบบ                   29     

3 

ระบบฐานข้อมลูนักศึกษา (ศักดิ์ชยั) 
-ระบบการลงทะเบียนออนไลน์
โครงการงานบริการการศึกษาฯ  
     (ปรับปรุงจากระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ของบุคลากร) 
-ระบบเสนอโครงร่าง / สอบวิทยานิพนธ์ / 
เสนอส าเรจ็การศกึษา 
-ระบบฐานข้อมูลการตีพมิพ์
เผยแพรผ่ลงานวิชาการ  
- ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

  ระยะเวลา 8 เดือน       

   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1     28                   
   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2       28                 
   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3         30               

  
อบรมการใช้งานระบบ (เสนอโครงรา่ง/

สอบวทิยานิพนธ/์เสนอส าเร็จการศึกษา) 
          27             

   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4             25           
   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 5               30         

  

 - การอบรมการใช้งานระบบ 
(ฐานข้อมูลตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการ) 

                26       

4 ระบบเดินทางไปราชการ (ศักดิ์ชัย)                 ระยะเวลา 4 เดือน 

   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                   30     
   - การตดิตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                     28   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   - การอบรมการใช้งานระบบ                       26 

5 KPI Online (พีรภพ) 
ระยะเวลา 3 

เดือน 
                  

   - การตดิตวามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 1   28                     
       - การอบรมการใช้งานระบบ     14                   

6 

ระบบบุคลากร (ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ) v.1 (พีรภพ)  
-โปรแกรมการตดิตามการขอ
ต าแหน่งวิชาการ 
-โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมลู
บุคลากร 

      ระยะเวลา 5 เดือน         

     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 1       30                 
     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 2         30               
     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 3           28             
     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 4             25           
     - การอบรมการใช้งานระบบ               29         
7 ระบบฟังเสยีง / ขอร้องเรยีน  (พีรภพ)                  ระยะเวลา 4 เดือน 

     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 1                   30     
     - การติดตามความก้าวหนา้ ครั้งที่ 2                     28   
     - การอบรมการใช้งานระบบ                       28 

8 
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ หน่วยงาน
และภาควิชา (Staff) 

                        

9 ระบบการคิดต้นทุนต่อหัว                         

10 
ระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

                        

11 ระบบออกเลขหนังสือออนไลน ์                         

12 
ระบบจัดเก็บเอกสารระบบ
อิเลคทรอนิกส์ งานบริหารทั่วไป 

                        

13 ระบบบันทึกการซ่อมบ ารุง                         
14 ระบบถ่ายเอกสารออนไลน ์                         

15 
ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์
ของนักศึกษา 

                        

16 ระบบเลือกเข้าสังกดัสาขาวิชาเอก                         
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ.2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

17 ระบบฐานข้อมลูกระบวนวิชา (มคอ.3)                         

18 
ระบบลงทะเบียนสอบ cmu e-pro / e-
grad 

                        

19 
ระบบการจดัการกระบวนวิชา (เปดิ / 
ปรับปรุง / ปดิ) 

                        

20 
ระบบส่งผลสอบภาษาอังกฤษระดบั
บัณฑิตศึกษา 

                        

21 
ระบบจัดท าใบขออนุมตัิปริญญา
ระดับบณัฑติศึกษา (มช.22 บว.) 

                        

 

ระเบียบวาระท่ี 4 วาระอ่ืนๆ 
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 

  

(นายศักดิ์ชัย พิรักษ์) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้บันทึกการประชุม 

                     (นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
                   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

 


