
รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 2560 
ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 24 มนีาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

รายนามผู้มาประชุม  (IT และเจาของระบบ)

1. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  
2. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หัวหน้างานการเงนิ การคลังและพัสดุ 
3. นางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศกึษา และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
4. นางลาลิตยา นุ่มมีศรี หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
5. นางสาวสากันย์  สุวรรณการ รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

6. นางสาวศศริินทร์  อธิมา ผูจ้ัดการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

7. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางวรางคณา กันทะลา พนักงานปฏิบัติงาน 
9. นางสาวสุภนิช โตทอง พนักงานปฏิบัติงาน 
10. นายสุวรรณคีรี ค าหน้อย พนักงานปฏิบัติงาน 
11. นางสุทธิณี อินถา พนักงานปฏิบัติงาน 
12. นางสาวทิพย์วิมล   ระพินทร์วงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน
13. นางเอกรัตน์ คงยอด พนักงานปฏิบัติงาน 
14. นางสาวธีรนุช ภัทธกุล พนักงานปฏิบัติงาน 
15. นายเจตณวัฒน์   ฟูตั๋น พนักงานปฏิบัติงาน 
16. นางสาวภูษิตา จันทิมา พนักงานปฏิบัติงาน 
17. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18. นายวรณัฐ สุขแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20. นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
21. นางสาวอัจฉริยา บุญชัย พนักงานปฏิบัติงาน 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
22. นางสุดใจ สันธทรัพย์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
23. นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย พนักงานปฏิบัติงาน 
24. นายมานพ เปี้ยพรรณ์ พนักงานปฏิบัติงาน 
25. นางสาวธิดารัตน์   ดีวงศ์สาย พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
เลขานุการคณะฯ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์  

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามหนังสือค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหาร 
การจัดการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ โดยคณะท างานมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
นโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
รวมทั้งพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภาพรวมของคณะฯ และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์  ซึ่งรายชื่อคณะท างานฯ และก าหนดภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 

1. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  ที่ปรึกษา 

2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์   ประธานกรรมการ 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

3. นางสาวฐิติมา    วงษ์วาน  กรรมการ 

4. นายศักร์สฤษฏิ์    สิรนิวกิจ กรรมการ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

5. นายอภริมย์    วุฒิคณารักษ์ กรรมการ 

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร ์

6. นางจุฑาพร    ศรจติติโยธิน กรรมการ 

7. นางสาวปิยะนุช    ยอดเพชร กรรมการ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

8. อาจารย์ ดร.ทศพล   มูลมณี  กรรมการ 

9. นางสาวศุภนันท์    จันทรา  กรรมการ 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

10. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ กรรมการ 

11. นางสาววรีลักษณ์  วรรณวิจติร กรรมการ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

12. นายเทวินทร์    แก้วเมอืงมูล กรรมการ 

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ 

13. นางนันทรัตน์    ก้อนใจ  กรรมการ 

14. นางสาวนาตยา    ใจปัญญา กรรมการ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

15. นางสาวนิธิ    ไทยสันทัด กรรมการ 

16. นางสาวพิกุล    มูลนิลตา กรรมการ 
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ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

17. นางสาววลัยพร    มูลพุ่มสาย กรรมการ 

ศูนย์บรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

18. นางสาวศศริินทร์   อธิมา  กรรมการ 

19. นางสาวธิดารัตน์   ดีวงศส์าย กรรมการ 

งานบรหิารทั่วไป 

20. นายธีระพงศ ์   ปัญญาตุ้ย กรรมการ 

21. นางสาวดวงหทัย   ปริตา  กรรมการ 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

22. นายทินกร    ใจมา  กรรมการ 

23. นายสุวรรณคีร ี   ค าหน้อย กรรมการ 

งานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

24. นายเจตณวัฒน์    ฟูตั๋น  กรรมการ 

25. นายสมโภชน์    อริยจักร กรรมการ 

งานบรหิารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

26. นายมานพ    เปี้ยพรรณ์ กรรมการ 

27. นางสาวภูษิตา   จันทิมา กรรมการ 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร ์

28. นางอรพรรณ   การคนซื่อ กรรมการ 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

29. นางสาวสากันย์   สุวรรณการ กรรมการ 

30. นางสาวพัชราพร   บุญจันต๊ะ กรรมการ 

31. นางสาวอัจฉริยา   บุญชัย  กรรมการ 

32. นายสุชนรักษ์    ชาตานันท์ กรรมการและเลขานุการ 

33. นายศักดิ์ชัย   พิรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายวรณัฐ    สุขแสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ใหค้ณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

2. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบัน 

3. พัฒนา ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภาพรวมของคณะฯ 

4. ใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
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1.2. แจ้งแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-2564    

 นายสุชนรักษ์  ชตานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-2564  ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น มีประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นดังนี ้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที  
 - Hybrid Cloud Service  
 - Standard Data Center  
 - 5,000 Wi-Fi Access Point  
 - World-Class Cybersecurity  
 - Big Data  
2. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
 - Business Intelligence  
 - Data Analytic & Data Visualization  
 - CMU Single Database & Mobile First  
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
 - MOOC and Media for Learning  
 - Personalized Learning   
4. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการท างานตามมาตรฐานสากล  
 - EdPEx, ISO/IEC 27001:2013, ITIL V3, ISO/IEC 29110  
5. พัฒนาทักษะดิจทิัลแก่ผูเ้รียนและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 - Digital University 

 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

-ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาล าดับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานขั้น โดยแบ่งตาม

กิจกรรมหลักๆ ของหน่วยงาน ดังนี้ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

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

1 ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ และ ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ ์+ เว็บไซต์หน่วยงานและภาควิชา 

(สุชนรักษ์, นักศึกษาฝึกงาน) 

                        

2 KPI Online 2560 (สุชนรักษ)์                         
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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โ ปรแกรมฐานข้ อ มู ลนั กศึ กษา  (ศั กดิ์ ชั ย ) 

-โปรแกรมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

แบบอิสระ  

- โปรแกรมฐานข้อมูลนักศึกษาเสนอผลงาน 

ฝึ กงาน  สหกิจศึกษาดู ง านแลกเปลี่ ยน ใน

ต่างประเทศ 

                        

                        

      

      

            

 - ติดตามความก้าวหน้า     1        
 - pretest คร้ังท่ี 1     31        
 - pretest คร้ังท่ี 2      15       
 - อบรมโปรแกรม      30       
4 โปรแกรมเดินทางไปราชการ (วรณัฐ)                         
 - ติดตามความก้าวหน้า     1        
 - pretest คร้ังท่ี 1     31        
 - pretest คร้ังท่ี 2      15       
 - อบรมโปรแกรม      30       
5 โปรแกรมบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 

(ศักดิ์ชัย) 

                        
 - ติดตามความก้าวหน้า        1     
 - pretest คร้ังท่ี 1        31     
 - pretest คร้ังท่ี 2         15    
 - อบรมโปรแกรม         29    
6 โปรแกรมฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer 

(สุชนรักษ)์ 

                        
 - ติดตามความก้าวหน้า        1     
 - pretest คร้ังท่ี 1        31     
 - pretest คร้ังท่ี 2         15    
 - อบรมโปรแกรม         29    

 

3.2 พิจารณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการบริหารภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการติดตามไปยังส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ
ปรับปรุงผังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบอนุมัตโิครงการและการเดินทางไปราชการ  
  เพื่อพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ระบบ ที่ประชุมเห็น
ควรให้เพิ่มเติมระบบอนุมัติโครงการส าหรับบุคลากรและนักศึกษา ควบคู่ไปกับระบบการขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจะร่วมหารอืเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอ่ไป 

2. ระบบรับฟังเสียงลูกค้า Voice of Customer  
เลขานุการคณะฯ แจง้ว่า รองคณบดีฝ่ายบริหารเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผดิชอบระบบ

โดยเปลี่ยนจากงานนโยบายและแผนฯ ไปเป็นงานการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อนในการท างาน  
  ที่ประชุมหารอืร่วมกันเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดผังงาน โดยสรุปได้ดังนี้  

- ประเภท   ปรับปรุงขอ้มูลจัดกลุ่มลูกค้าใหม่อกีครั้ง 
- เรื่องเกี่ยวกับ เพิ่มเติมหัวข้องานบริหาร 

3. ระบบสาธารณูปโภค 
การพัฒนาระบบเพื่อจัดการข้อมูลสาธารณูปโภค เชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Budget management ของคณะเกษตรศาสตร์   
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เลขานุการคณะฯ แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดแยกข้อมูลสาธารณูปโภคจากงบประมาณทั้ง

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ าแนกตามหน่วยงาน/ภาควิชา/ศูนย์ฯ 

โดยภาพรวม ซึ่งหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานร่วมกับการเงิน การคลัง และพัสดุเพื่อให้การ

ด าเนินงานจัดท าระบบสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ส าหรับการขอตั้ง

งบประมาณอย่างถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุมก าหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะ เพื่อร่วมกันหารือ ติดตามและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  

ระเบียบวาระที่ 5   วาระอื่น ๆ  
- 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

(นางสาวอัจฉริยา บุญชัย) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์  สุวรรณการ) 
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 




