
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการดิจิทัลและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งท่ี 3/2564 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 
 
รายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม 
1. ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง) 
ประธานกรรมการ 

2. ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย 
(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์) 

รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 

(นางสาวนีร เรียนกุนา) 
กรรมการ 

6. ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ) 

กรรมการ 

7. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
(ผศ.ดร. สนิท สิทธิ) 

กรรมการ 

8. ผู้อำนวยการกองบริหารวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
(นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์) แทน 

กรรมการ 

9. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล 
(นายอาทิตย์ แก้วถาวร) 

กรรมการ 

10. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 
(นายวรุณสิริ สุจินดา) 

กรรมการ 

11. นายฐิติกร บุญราศี กรรมการ 
12. นางสาวสุธีรา หมื่นแสน กรรมการ 
13. นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ กรรมการ 
14. หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต กองเทคโนโลยีดิจิทัล 

(นายบรรพต โตสิตารัตน์)  
กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางเนตรนภา ธะนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอื่น/ลา) 
1. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานมหาวิทยาลัย 

(นายธนภัทร ปัญญาวงค์) 
กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล  กรรมการ 
 
เริ่มการประชุม 14.21 น. 
  เมื่อคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  ครบองค์ประชุมแล้ว อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ประธานกล่าวในที่ประชุม มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานเกษตรแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 

2564 ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ ONLINE บริหารจัดการโดยคณะกรรมการฝ่ายศูนย์บริการ
ดิจิทัล 

2. รองประธานกรรมการ โดยผู ้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แจ้งประกาศ คำสั ่งแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการดิจิทัลและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2564  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม 
  เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บรกิาร
ดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งท่ี 2/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564  

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา / ติดตาม / รายงาน 

๓.๑ รายงานความก้าวหน้า MJU Digital Services 
  อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. บัตรนักศึกษาดิจิทัลและบัตรบุคลากรดิจิทัล (บัตรเดียว 3 ชิป แห่งแรกในประเทศไทย) 
- กำหนดแจกบัตรให้นักศึกษา ปีท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 19-24 ธันวาคม 2564  

2. MJU Mobile App  
- สามารถติดตามข่าวสาร ปฏิทิน ตารางการเรียนการสอน เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ติดตามตำแหน่ง

รถไฟฟ้ารับ-ส่ง ชำระค่าอาหาร/สินค้าต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- อยู่ระหว่างพัฒนา Application เฉพาะของมหาวิทยาลัย อาทิการสแกน QR เพื่อเปิดประตู

อัตโนมัติ การเชื ่อมต่อ MJU Mobile App ไปยังระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการใช้งานแบบไร้รอยต่อ 
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3. MJU Dorm App 
- ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื ่อบันทึกผู้เข้าพักในแต่ละห้อง 

บันทึกค่าน้ำค่าไฟแต่ละเดือน รองรับการชำระเงินออนไลน์และเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ระบบสามารถแสดงรายงานต่างๆ ได้ 

- อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากทางหอพักเพื่อนำเข้าข้อมูลนักศึกษาในแต่ละหอพัก  
4. MJU Kiosk 

- ตู้ให้บริการคำร้องขอเอกสารรับรองต่างๆ ใบแสดงผลการเรียน ฯลฯ ด้วยตนเองที่หน้าตู้ โดย
สามารถใช้ร่วมกับบัตรนักศึกษาดิจิทัล และชำระเงินค่าออกเอกสารได้ผ่านการสแกน QR ได้ทันที 

- ธนาคารกรุงไทย ได้ติดต้ัง Kiosk จำนวน 3 เครื่องท่ี ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับทีมงาน 2 รอบ  

5. ระบบประตูอัจฉริยะ Smart Gate  
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์เสร็จแล้ว 200 ประตู รองรับการสแกนเข้าด้วย   MJU Mobile App และ

กำหนดติดต้ังเพิ่มเติมในปีงปม. 2565 อีก 200 ประตู 
6. ระบบเซ็นเซอร์โถปัสสาวะ Smart Urinal 

- ติดตั้งเสร็จแล้ว 100 จุด และใช้จริงแล้ว ได้แก่ อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 38 จุด 
อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 60 จุด และตึกวุฒากาศ 2 จุด มีเว็บแสดงสถิติการใช้งาน
และปริมาณน้ำท่ีใช้ 

7. คานกั้นรถอัจฉริยะ 
- ติดต้ังเสร็จแล้ว 6 จุด อยู่ระหว่างการติดต้ังกล้องบันทึกป้ายทะเบียนรถและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการข้อมูลรถ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย และสามารถทำงานร่วมกับบัตรบุคลากรและการสแกน
ด้วย MJU Mobile App 

8. เครื่องจับคู่ข้อมูลบัตรอัตโนมัติ Matching 
- พร้อมใช้งาน จำนวน 8 ชุด เพื่อลิงค์ข้อมูลบัตรประชาชน กับ ข้อมูลบัตรนักศึกษาดิจิทัลและบัตร

บุคลากรดิจิทัล 
9. ระบบกล้องวงจรปิด IPCAM 

- ติดต้ัง 64 แห่ง ทำงานร่วมกับระบบประตูอัจฉริยะ Smart Gate 
โครงการปีงปม. 2564 

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลรถ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย 
- จัดทำสติกเกอร์ RFID ติดรถ จำนวน 20,000 บัตร อยู่ระหว่างการรอครุภัณฑ์ 

2. ระบบ Check Point จำนวน 20 ชุด 
- สามารถเช็คช่ือบัณฑิต และผู้เข้าร่วมงาน แบบระยะไกล 
- จุดเช็คช่ือของ รปภ. ตามจุดต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย แบบระยะใกล้ 

3. ระบบประเมินความพึงพอใจ R.U.OK จำนวน 200 ชุด 
- รับ Feed back จากผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

คงเหลือในขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ 
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4. เครื่องอ่านบัตร USB RFID Reader จำนวน 100 ชุด 
- เพื่ออ่านข้อมูลในบัตรนักศึกษาดิจิทัลและบัตรบุคลากรดิจิทัล และเช่ือมต่อไปยังระบบสารสนเทศ

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

๓.๒ รายงานความก้าวหน้า MJU Data Center & Dashboard Decision 
  นายฐิติกร บุญราศี และนายวรุณสิริ สุจินดา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การปรับปรุงพัฒนาระบบเดิม 3 ระบบ (ระบบ Dashboard https://data.mju.ac.th , ระบบ API 
https://api.mju.ac.th , ระบบ Passport https://passport.mju.ac.th ) 
- เพิ่มความสามารถของระบบ ตามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้ระบบ 
- แก้ไขข้อผิดพลาด ได้แก ่ Programing Error, Query Conditioning, Database Structure 

เนื่องจากการกำหนดความต้องการของผู้ใช้ท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างและเงื่อนไขการ Query 
- ระบบ API แสดงรายการฐานข้อมูล 5 ฐาน ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา การเงิน งานวิจัย และ

บริการวิชาการ 
2. พัฒนาระบบใหม่ 1 ระบบ (ระบบ Kpi-monitoring https://kpi-monitoring.mju.ac.th/ ) 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้เป็นรายงานแสดง KPI ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
3. การตดิต้ัง Server ใหม่ รองรับการทำงานในรูปแบบ 2-Tiers (Webserver, Database Server) 
4. การ Backup กำหนดการ Backup ข้อมูล 3 รูปแบบ 

- Auto syn โดยทุกไฟล์สามารถ Re-Version ได้ 15 versions 
- Auto backup system ทุก 24 ช่ัวโมง 
- Auto backup database ทุก 12 ช่ัวโมง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (AFSs) 
  นายฐิติกร บุญราศี รายงานผลการดำเนินงานแทนอ.ดร.สุระพล ริยะนา ดังนี้ 

1. ระบบการรับเงิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 
- ติดตามการรับเงินและนำส่งเงิน 
- ยืนยันการรับเงิน 
- จัดสรรเงินรับให้หน่วยงานต่างๆ ตามท่ีกำหหนดไว้ 
- ออกรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ระบบบัญช ี
- จัดการปรับปรุงบัญชี 

https://data.mju.ac.th/
https://api.mju.ac.th/
https://passport.mju.ac.th/
https://kpi-monitoring.mju.ac.th/
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- ออกรายงานทางบัญชี ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง 
3. ระบบงบประมาณ 
- รายงานรับจริง จ่ายจริง 
- ปรับปรุงหน้าจอบันทึกกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
- ปรับปรุงหน้าจอโอนงบประมาณรายจ่าย 
- หน้าจอปีงบประมาณ 
- หน้าจอตั้งค่าการใช้จ่ายงบประมาณ 
- รายงานงบประมาณคงเหลือตามหมวดรายจ่าย 
- หน้าจอตั้งค่าเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 
- ดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งกองแผนงาน 

4. ระบบ e-Form 
- ปรับปรุงหน้าจอสัญญายืมเงิน 

5. การเงินจ่าย 
- ทำการเชื ่อมโยงกับระบบการเง ินรับ เพื ่อทำการเบิกจ่ายในส่วนของเง ินประกันส ัญญา  

และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ทำการเช่ือมโยงกับระบบเงินเดือน เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินเดือน 
- จัดทำระบบการเตรียมจ่ายภาษีรอการนำส่ง 

6. ระบบเงินเดือน 
- จัดทำระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน โดยคณะจะรับผิดชอบในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนผ่าน

ระบบ e-form และ e-pass 
- ปรับการบันทึกข้อมูลในส่วนของรายการรับของบุคลากรโดยกองการเจ้าหน้าที ่จะเป็น

ผู้ดำเนินการเอง (เดิมกองคลังจากเป็นผู้ดำเนินการ) และในส่วนของรายการจ่ายของบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีกองคลังจะทำหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเอง 

7. ระบบสินทรัพย์ 
- กองคลังแจ้งให้หน่วยงาน คณะต่างๆ ทำการบันทึกรายการครุภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่

ระบบ 
ที่ประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 โครงการ MJU Digital Services 2022 
  อาจารย์ ดร.ก ิตติกร หาญตระกูล  เสนอแผนจัดทำโครงการประจำปี งปม. 2565 งบประมาณ 
4,630,650 บาท เป้าหมายผลผลิตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัล 
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4.2 โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ 
  เลขานุการ นำเสนอโครงการฯ จำนวนเงินงบประมาณ 676,940 บาท เป้าหมายผลผลิตเพื่อพัฒนา
ระบบ MJU Data Center &Dashboard Decision System มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ Power BI 

 
4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง: เฟส 4 

  เลขานุการ นำเสนอโครงการฯ จำนวนเงินงบประมาณ 482,800  บาท เป้าหมายผลผลิตเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง เฟส 4 (Administrative Fiscal Services System : AFSs) 

 

4.4 โครงการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงระบบ UniCon งปม. 2565 
เลขานุการ นำเสนอโครงการฯ จำนวนเงินงบประมาณ 901,050 บาท เป้าหมายผลผลิตเพื่อเตรียมความ

พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย สำหรับการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
1. MJU Payment Gateway ในอนาคตเสนอแนะให้รองรับการโอนเงิน การจ่ายผ่านบัตรเครดิต ได้ เป็นต้น 
2. MJU Face Authentication ในอนาคตเสนอแนะให้รองรับการตรวจใส่แมสและวัดอุณหภูมิ 
3. ระบบจองห้องประชุม ในอนาคตเสนอแนะให้สามารถแจ้งจำนวนคนใช้ห้องแบบ Real Time และแสดง

สถานะจำนวนคนใช้ห้อง ตามมาตรการจำกัดจำนวนคนได้ 
4. งบประมาณเช่า Cloud อาจพิจารณาเป็นเงินค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่ต่อเนื่อง  

โดยในปี 2565 ให้กำหนดไว้ในโครงการก่อน และหารือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
5. โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ อาจพิจารณาการจัดซื้อจอ LED เพื่อ

ติดต้ังในห้อง Wall Room โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป 
6. โครงการเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงระบบ UniCon งปม. 2565 จะมีการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม

ความพร้อมการเช่ือมโยงข้อมูล ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
ผู้ประสานงานข้อมูล และหัวหน้างานเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต รก.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
กองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ประสานงานด้านเทคนิค ทั้งนี้โครงการฯ เพิ่มเติมสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด้วย เนื่องจากดูแลข้อมูลด้านนักศึกษา 

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง: เฟส 4 ขอให้มีการแสดงรายละเอียดขอบเขต
การพัฒนาระบบเพิ่มเติม ท้ังในส่วนของ Output Outcome 

8. ขอให้มีการปรับแก้โครงการ และจัดส่งให้กับเลขานุการ ภายในวันพุธ ท่ี 22 ธันวาคม 2564  
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามหลักการ และนำเข้าท่ีประชุมท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 

5.1 กำหนดการประชุมคร้ังต่อไป การประชุมประจำปี 2565 กำหนดจัดการประชุมทุก 3 เดือน  
ที่ประชุมรับทราบ  
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ปิดการประชุม 16.40 น. 
 

 
   (นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค) 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 (นายบรรพต โตสิตารัตน์) 
 กรรมการและเลขานุการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


