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ระบบงานบคุลากร
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ปญัหาอปุสรรค

บุคลากร มภีาระงานมาก

ระบบขอมลูไมเป็นปจัจุบนั
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ผลการดาํเนินงาน

ปัญหาและการแก้ไข
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แนวคดิการพฒันา

นโยบาย มหาวทิยาลยั

พฒันาระบบดวยความรูความสามารถบคุคล
ทีเ่ชื่อมโยงการเรียนการสอน

วธิีการพฒันา
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ระบบงานทะเบยีน

ปญัหาอปุสรรค

โครงสรางเปลีย่นแปลงบอย

ผูใชไมอยากเปลีย่นพฤตกิรรม

การวิเคระหระบบ พบวา
หนวยงานมคีวามตองการขอมลูไมเทากนั

ขาดประชาสมัพนัธ ในการทาํงาน

ความภมูใิจ

สามารถหาวธิีใหเจาหนาทีป่ฏบิตัติามดวยความเต็มใจ

พฒันาระบบเอง
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_

แนวคดิการพฒันา

นโยบาย มหาวทิยาลยัฯ

ตามความตองการของหนวยงาน

สํานกัวทิยฯ รบัผดิชอบ

วธิีการ

พฒันาเอง ระบบภายใน หนวยงาน

จางพฒันา

ผลการดําเนนิงาน

ปญัหาอปุสรรค
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ความตองการของหนวยงาน

วธิีการ

จางพฒันาบรษิทัเอกชน ระบบทะเบยีน

จาง มช. ที่ปรกึษา (MIS)

จางพฒันา ERP

ผลการดําเนนิงาน
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ปญัหาอปุสรรค

ความถูกตองของขอมลู

ขาดการรวมขอมลูเป็นศูนยรวม

โครงสรางการบรหิารเนือ่งจากการบริหารแบบเขตพ้ืนที่
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นโยบาย มทร.

นโยบาย ภายนอก
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วธิีการพฒันา
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พฒันาเอง
ระบบรายงาน

Blog

ซ้ือมาใช

ผลการดําเนนิงาน

จดัหาระบบ และ
สงมอบใหหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

ปญัหาอปุสรรค

ขาดการบรูณาการขอมลูภายในหนวยงาย

ปัญหาเชิงนโยบาย ในการกาํกบัดูแล

หนวยงานไมบนัทกึขอมลู

วธิีการแกปญัหา ตองดูแลอยางใกลชิด
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สํานักวทิยบริการฯ  

เป็นหน่วยงานรับผดิชอบในการพฒันา

การดาํเนินงาน

จางทาํ ระบบการเงนิ

ใชเทคโนโลยี web service

ทาํเอง  

ปญัหาการปฏบิตัิ
การบนัทกึขอมูล

บุคลากร
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ระบบแผน/งบประมาณ

ความภูมใิจ

ระบบบนัทกึภาวะการมีงานทาํ

ระบบการลงทะเบียนบณัฑติ

ระบบการประ◌เมนิอาจารยผูสอน
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ความตองการของหนวยงาน

วิธีการ

จดัซื้อ
ERP

ESS จํานวน 10 โมดูล

ผลการดําเนนิงาน

ระบบการเงนิ =ERP

ระบบงานทะเบยีน

ระบบรายงานผูบรหิาร

ปญัหาและอปุสรรค

ขาดการวิเคราะหระบบรวมกนั ระหวาง บรษิทั กบัหนวยงาน

บคุลากรมภีาระมาก

โครงสรางการบรหิารหนวยงานเปลีย่นแปลงบอย

นโยบายการบรหิาร มหาวทิยาลยัฯ

ความภมูใิจ
ระบบการเงนิ =ERP
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รายชื่อสมาชิก

คุณอาํนวย :  ผศ.ไพฑูรย ์พุทธมงคล มทร.อีสาน
คุณลิขิต :  นายสุวุฒิ ต ุ้มทอง มทร.สุวรรณภมิู
1. นายธวชัชยั สารวงษ ์ มทร.กรุงเทพ
2. นายพิเชษฐ์ มาเร็ว มทร.ตะวนัออก
3. นายพงศพ์ิชญ ์ ต่วนภษูา มทร.ธญับุรี
4. น.ส.เพชราภรณ์ เพช็รแกว้ มทร.พระนคร
5. นายวชัรินทร์ วรินทกัษะ มทร.รัตนโกสินทร์
6. นางเมตตา ตาละลกัษณ์ มทร.ลา้นนา
7. นางโสมวรรณ ทิพจร มทร.ลา้นนา
8. นายชยัธวชั จารุทรรศน์ มทร.ลา้นนา
9. นายชาญชยั ฤาชยัพาณิชย ์ มทร.ลา้นนา
10. นายสมศกัดิ<  บุญเยน็ธรรมชาติ มทร.ลา้นนา
11. ผศ.ถาวร ฝั?นชมภ ู มทร.ลา้นนา
12. นายสันติ สถิตวรรธนะ มทร.ศรีวชิยั
13. ผศ.ณรงคช์ยั ชูพลู มทร.ศรีวชิยั
14. น.ส.ศมนวรรณ กณัยาณสิริ มทร.สุวรรณภมิู
15. นายนภดล บริสุทธิ<  มทร.สุวรรณภูมิ
16. นายสุทิน เกษตรรัตนชยั มทร.สุวรรณภูมิ
17. ผศ.วารุณี กรุดพนัธ์ มทร.สุวรรณภมิู
18. น.ส.ณฐักานต ์ พึAงกศุล มทร.อีสาน
20. นางชุลีรัตน์ อรุณส่ง มทร.อีสาน
21. นายสุรศกัดิ<  อย่สูวสัดิ<  มทร.ลา้นนา
22. นายปรีชา วเิศษ มทร.อีสาน  

จาํนวนสมาชิก

สมาชิกกล่มุทีA 5 ทั?งสิ?น  23 ท่าน ประกอบดว้ย
มทร.ลา้นนา จาํนวน 7 ท่าน
มทร.อีสาน จาํนวน 4 ท่าน
มทร.ตะวนัออก จาํนวน 1 ท่าน
มทร.ศรีวชิยั จาํนวน 2 ท่าน
มทร.รัตนโกสินทร์ จาํนวน 1 ท่าน
มทร.กรุงเทพ จาํนวน 1 ท่าน
มทร.ธญับุรี จาํนวน 1 ท่าน
มทร.พระนคร จาํนวน 1 ท่าน 
มทร.สุวรรณภมูิ จาํนวน 5 ท่าน
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