
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยแมโจ  ติดตอสอบถาม 053-873285   เว็บไซต www.erp.mju.ac.th



วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพ่ือนําเสนอระบบสารสนเทศที่ทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศไดปรับปรุง 
และพัฒนาใหผูใชไดทราบ
1. เพ่ือนําเสนอระบบสารสนเทศที่ทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศไดปรับปรุง 
และพัฒนาใหผูใชไดทราบ

2. เพ่ือขอความรวมมือระหวางหนวยงานใหจัดสงขอมูลที่เปนปจจุบันมาใหกับ
ทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. เพ่ือขอความรวมมือระหวางหนวยงานใหจัดสงขอมูลที่เปนปจจุบันมาใหกับ
ทางงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

3. เพ่ือแนะนําใหกับหนวยงานถึงการนําขอมูลระบบสารสนเทศที่มีไปใช
ประโยชนในดานการบริหารจัดการ
3. เพ่ือแนะนําใหกับหนวยงานถึงการนําขอมูลระบบสารสนเทศที่มีไปใช
ประโยชนในดานการบริหารจัดการ



บุคลากรของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

อาทิตย  แกวถาวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

รักษาการหัวหนางานพัฒนาระบบสารสนเทศ

สุระพล ริยะนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการพิเศษ

สมชาย อารยพิทยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการพิเศษ

คล็อก ประถมทรัพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วสุ  ไชยศรีหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นพมาศ ริยะนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

อทิตยา คําภิระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ดุษฎี ดวงบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

สุพรรณิการ สิทธิสังข
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ณัฐกฤตา โกมลนาค
นักภูมิสารสนเทศ

สุรเดช  ไชยมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ธีรวัฒน สุนทรีศิลปกรณ
นักภูมิสารสนเทศ



ทีมดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(E-manage)

อาทิตย  แกวถาวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วสุ ไชยศรีหา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

คล็อก ประถมทรัพย
นักวิชาการคอมพิวเตอร

อทิตยา คําภิระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

หนาที่รับผิดชอบ

 ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(E-manage)

 กําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบฯ

 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 สนับสนุนการรายงานผลการประกันคุณภาพฯ

 รวบรวมขอมูลในดานตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหาร

 บริการวิชาการ และใหคํ าปรึกษาการใช งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย



นพมาศ ริยะนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ทีมดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางดานการคลัง

หนาที่รับผิดชอบ

 ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศคลัง

 กําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบฯ

สุระพล ริยะนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการพิเศษ

ดุษฎี ดวงบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

สุพรรณิการ สิทธิสังข
นักวิชาการคอมพิวเตอร



ทีมดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศ
อื่นๆ

 ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบการสแกนลายนิ้วมือ และใบหนา
 ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบหนึ่งผูใชหนึ่งรหัสผาน (OUOP)
 ดูแลและแกไขปญหาระบบ LINUX Web Hosting
 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

 ใชระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อสนับสนุนการทําแผนแมบทของมหาวิทยาลัย
 สรางแผนที่เพื่อใชในมหาวิทยาลัย

สุรเดช  ไชยมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ธีรวัฒน สุนทรีศิลปกรณ
นักภูมิสารสนเทศ



ความเปนมาของระบบ E-manage

 เว็บไซต www.e-manage.mju.ac.th

 เริ่มพัฒนาระบบฯ ตั้งแต เดือนกันยายน 2553

 เปดใชงานระบบฯ อยางเปนทางการเมื่อ เดือน
กุมภาพันธ 2554

 เทคโนโลยีที่ ใชพัฒนาระบบฯ ไดแก ASP.net, 
MSSQL, AJAX.net

 เนื่องจากระบบเดิมมีขอจํากัดการแสดงผล และ
เรื่องอื่นๆ จึงจะปดระบบฯ ภายในปงบประมาณ 
2560



ทําไมตองพัฒนาระบบฯ ?

https://www.youtube.com/watch?v=_uiT9gBhDTk



ระบบ E-manage เวอรชั่น Responsive Web Design

 เว็บไซต www.erp.mju.ac.th

 เริ่มพัฒนาระบบฯ ตั้งแต เดือนกันยายน 2558

 เปดใชงานระบบฯ เดือนกุมภาพันธ 2559



Responsive Web Design คืออะไร ?

ในปจจุบัน Mobile Internet Users ไดมี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะแซง 
Desktop Internet Users ในป 2013 อีกดวย ซึ่ง 
Mobile Devices นั้นมีความหลากหลายมาก ไมวาจะ
เปน ขนาดและความละเอียดของหนาจอแสดงผล 
(screen size and resolution) แนวของการแสดงผล 
(Orientation) หรือแมแตระบบปฏิบัติการ (OS)

Responsive Web Design คือ การออกแบบ
เว็บไซตดวยแนวคิดใหม ที่จะทําใหเว็บไซต สามารถแสดง
ผลไดอยางเหมาะสม บนอุปกรณที่แตกตางกัน โดยใช 
โคดรวมกัน URL เดียวกัน เพื่อแกปญหาดังกลาว



กระบวนการพัฒนาระบบ

ขอผิดพลาด
ปรับปรุงระบบ

ตามขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในระบบ

ปรับปรุงระบบ
ปรับปรุงระบบ

คามความตองการ
เพิ่มเติมจาก

ผูใชงาน

ประชุมประชุม

เจาของขอมูล บุคลากรหนวยงาน ทีมพัฒนาระบบ

ผูเกี่ยวของกับขอมูลจากทุกหนวยงานมาประชุม 
เพื่อหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลาง และความตองการใชขอมูล
รวมกัน

พัฒนาระบบพัฒนาระบบ

ทดสอบระบบทดสอบระบบ

ประกาศใชเปนนโยบายมหาวิทยาลัยประกาศใชเปนนโยบายมหาวิทยาลัย



การเขาถึงขอมูลของผูใชงาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (สวนขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเทานั้น)

Management Information System (The part of the information that can be revealed.)

ระบบยืนยันตัวตน

(Authentication System)

ระบบสารสนเทศสําหรับ
นักศึกษา

ระบบสารสนเทศสําหรับ
อาจารย

ระบบสารสนเทศสําหรับ
บุคลากรภายใน

นักศึกษาอาจารยบุคลากรภายในบุคคลทั่วไป



การขอเขาใชงานระบบ

บุคคลภายใน
• ผูขอใชงานระบบจะตองเปนบุคลากรภายใน นักศึกษา หรืออาจารยของมหาวิทยาลัยเทานั้น

OUOP

• กรณีผูใชงานเปนบุคลากรภายใน หรืออาจารย จะตองมี อีเมลของมหาวิทยาลยั
• กรณีเปนนักศึกษาจะตองมีรหัสประจําตัวนักศึกษาที่ไดรับจากงานทะเบียนนักศึกษา

หนังสือขอใช

• ผูใชงานจะตองทําหนังสือขอใชงานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร โดยจะตองระบุช่ือระบบที่จะใชงาน 
และใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ ลงชื่อรับรองการขอใชระบบ

กําหนดสิทธิ

• ผูดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบตามที่ระบุไวในหนังสือขอใชงาน
ระบบ

เขาใชงาน

• กรณีเปนบุคลากร หรืออาจารย ใหใชอีเมลของมหาวิทยาลัยลงช่ือเขาใชงานระบบ
• กรณีเปนนักศึกษา ใหใชรหัสที่ไดรับจากงานทะเบียนนักศึกษาเขาใชงานระบบ



การกําหนดสิทธิใชงานระบบ

 ผูดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จะกําหนดสิทธิการ
ใชงานใหกับผูขอใชงาน ในหนึ่งระบบหลัก จะมีระบบยอย
หลายระบบ

 ผูดูแลระบบ สามารถกําหนดสิทธิในระบบยอยตามสถานะ 
ดังน้ี
1) อาน สามารถอานขอมูลในระบบของหนวยงานท่ีผูใชงานสังกัด

อยูเทานั้น
2) ลบ สามารถลบขอมูลในระบบของหนวยงานท่ีผูใชงานสังกัด

อยูเทานั้น
3) เพิ่ม สามารถเพิ่มขอมูลในระบบของหนวยงานที่ผูใชงานสังกัด

อยูเทานั้น
4) แกไข สามารถแกไขขอมูลในระบบของหนวยงานท่ีผูใชงาน

สังกัดอยูเทานั้น
5) ยืนยัน สามารถยืนยันขอมูลในระบบของหนวยงานท่ีผูใชงาน

สังกัดอยูเทานั้น
6) มหาวิทยาลัย สามารถเขาไปจัดการขอมูลใหกับหนวยงานอื่น

ไดทุกหนอวยงาน



การเชื่อมโยงขอมูลผลงานในระบบ

ผลงาน
เมื่อมีผลงานเกิดขึ้นใน
ระบบ ผลงานแตละชิ้น
จะมีการใหระบุเจาของ
ผลงาน หรือผูที่เกี่ยวของ
กับผลงานนั้นๆ

บุคลากร/นักศึกษา
บุคลากรที่มีขอมูลผลงาน
ในระบบ ระบบจะทํ า
ก า ร ส รุ ป เ ป น ผ ล ง า น
ใหกับบุคลากรคืนกลับไป

หนวยงาน
หนวยงานที่มีบุคลากรที่
ทํ าผลงานสั งกัดอยู ใน
ขณะนั้น แลวปอนขอมูล
เข าสู ร ะบบ ผลงานที่
เกิดขึ้นก็เปนผลงานของ
หนวยงานนั้นดวยเชนกัน

มหาวิทยาลัย
ขอมูลที่มี ในระบบก็จะ
เปนผลงานที่ เกิดขึ้นใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
ผู บ ริ ห า รส าม า รถนํ า
ขอมูลนี้ ไปชวยในการ
บริหารงานตอไปได



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ตัวอยางการแสดงผลของระบบ



ระบบสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนา

37 ระบบ



ระบบสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนา

1. ระบบจัดการขอมูลหนวยงาน
2. ระบบจัดการขอมูลบุคลากร

ระบบจัดการขอมูลประวัติของบุคลากร ขอมูลรางวัลและเกียรติคุณ
ขอมูลกิจกรรมบุคลากร ขอมูลงานนวัตกรรมและงานสรางสรรค
ขอมูลการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ขอมูลแฟมผลงานอื่นๆ

3. งานวิจัย
ขอมูลการตีพิมพเผยแพร ขอมูลการนําเสนองานวิจัย

ขอมูลการนํางานวิจัยไปใชประโยชน ขอมูลการนํางานวิจัยไปอางอิง

4. เอกสารอางอิง
5. ระบบประเมินการเรียนการสอน
6. ระบบบริหารจัดการสําหรับผูดูแลระบบ
7. ระบบจัดการแผนงาน (e-Plan)
8. ระบบจัดเก็บความรวมมือทางวิชาการ



ระบบสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนา

9. ระบบบริหารจัดการความรู (KM)
10. ระบบจัดการขอมูลหนังสือคําสั่ง
11. บทความทางวิชาการ / หนังสือ-ตํารา / งานแปล 
12. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (e-Performance)
13. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส
14. ระบบโครงการ

ระบบอนุมัติโครงการออนไลน ระบบรายงานผลโครงการ

15. ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา
ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา ระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา

ขอมูลทุนการศึกษา ขอมูลสหกิจศึกษา

16. ระบบบริหารจัดการขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา



ระบบสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนา

17. ระบบจัดการขอมูลผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิต
ขอมูลการตีพิมพเผยแพรของอาจารยรวมกับนักศึกษา

18. ระบบการลาออนไลน
19. ระบบขอตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)
20. ระบบเอกสารราชการ (e-Document)
21. ระบบแบบสอบถามออนไลน
22. ระบบบริการจัดการขอมูลของที่ระลึก
23. ระบบปฏิทินมหาวิทยาลัย
24. ระบบปริญญากิตติมศักดิ์และศิษยเกาดีเดน
25. ระบบสอบออนไลน
26. ระบบออกเลขหนังสือราชการ



ระบบสารสนเทศที่ดูแลและพัฒนา

27. อาคารสถานที่
ระบบการใชอาคารสถานที่

28. ระบบจัดการขอมูลขาวประชาสัมพันธ
29. ระบบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
30. ระบบรับ-สงไปรษณีย
31. ระบบปฏิทินบุคลากร
32. ระบบจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP)
33. ระบบสหกิจศึกษา
34. ระบบสายตรงอธิการบดี
35. ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
36. ระบบจัดการเว็บเทมเพลต
37. ระบบบริการจัดการขอมูลการคลัง



ระบบที่อยูภายใต ระบบ E-manage

1. ขาวสารประชาสัมพันธ
2. โครงการ (e-Project)

3. งานวิจัย
4. ระบบจองหองประชุม สนอ.
5. นักศึกษา (ขอมูลบางสวน)

6. บทความวิชาการ/หนังสือ/ตํารา
7. บริหารผลการปฏิบัติงาน (e-

Performance)

8. บุคลากร
9. แบบสอบถามออนไลน
10. ปฏิทินกลาง
11. ประกันคุณภาพ
12. ปริญญากิตติมศักดิ์และศิษยเกาดีเดน
13. ปายโฆษณา
14. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

15. ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิต
16. แผนงาน (e-Plan)

17. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
18. ระบบจัดการการคลัง
19. ระบบการลาออนไลน
20. ระบบความรวมมือทางวิชาการ
21. ระบบจัดการเว็บไซต
22. ระบบจัดการเว็บเทมเพลต
23. ระบบจัดเก็บเอกสาร
24. ระบบบริหารจัดการของที่ระลึก
25. ระบบบริหารจัดการความรู
26. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-

Meeting)

27. ระบบประเมินการเรียนการสอน
28. รับ-สงไปรษณีย

29. สอบออนไลน
30. หนังสือคําสั่ง
31. ออกเลขหนังสือราชการ
32. อาคารสถานที่
33. เอกสารราชการ (e-Document)

34. เอกสารอางอิง




