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สรุปผลงานการศึกษาดูงานระบบฐานขอมูล MUMIS 

ในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2556 ณ กองพัฒนาคณุภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจดัโครงการสมัมนาและศึกษาดูงานเพือ่

การพัฒนางาน ปงบประมาณ 2556 สําหรบับุคลากรสายสนับสนุนข้ึน  เพื่อสงเสริมและกระตุนใหบุคลากร 

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ใหมีคุณภาพและสนับสนุนตอแผนยุทธศาสตรของคณะ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู นวัตกรรมการใหบรกิาร และการจัดการกายภาพและสิ่งแวดลอม 

(Green University)  โดยเลือกสถานศึกษาทีม่ีช่ือเสียงในดานประกันคุณภาพและการจัดการสิง่แวดลอมที่ดี 

ซึ่งประเด็นการประกันคุณภาพไดเกี่ยวเน่ืองกับระบบฐานขอมูลในการรายงานผล  และมหาวิทยาลัยมหิดลมี

ระบบฐานขอมลูทีเ่ปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั่วไป และรองรบัการปฏิบัติงานและดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยดังกลาว ไดอยางถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการ

ใชขอมูลเพื่อชวยในการบรหิารและตัดสินใจได  โดยการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2556 ณ  ณ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอีาจารยประสทิธ์ิ พิเศษวีรยศ  

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูบรรยาย  ซึ่งเน้ือหาในการดูงานสามารถสรปุไดพอ

สังเขปดังน้ี 

 ตามทีแ่ผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 2556-2559 มีวิสัยทัคน 

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปนมหาวิทยาลัยที่ใชเทคโลยีเปนกลไกลขับเคลื่อน เพื่อมุงมั่นสูการเปนมหาลัยวิจัยระดับ

โลก   World Class University” ไดแบงพันธกิจเปน 4 ดาน ดังน้ี 

พันธกิจ 1 : Infrastructure Development (Hardware) 

พันธกิจ 2 :  Application Development (Software) 

พันธกิจ 3 : Personal Development (People ware) 

พันธกิจ 4 : Resource Management 

 จากแผนแมบทฯ ดังกลาวทําใหเกิดในแนวคิดในการพฒันาตอยอดระบบสารสนเทศคณะ (MUFIS)  

เดิมซึง่เปนระบบที่พัฒนามาจากมหาวิทยาลัยแมโจ ใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทั่วไป (MUGSS : 

MU General Service System) สามารถรองรบัการปฏิบัติงานและการดําเนินกจิกรรมตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยไดอยางถูก ครบถวนและมีประสทิธิภาพ และระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารมหาลัยมหิดล 

(MUMIS : MU Management Information System) สามารถรองรบัการใชขอมูลเพื่อชวยผูบริหาร สามารถ
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เขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว และนําสารสนเทศไปใชในการวางแผน และกําหนดนโยบายของ

ผูบริหาร  อีกทั้งเพื่อลดความซ้ําซอนในการนําเขาขอมลูหรือการถายโอนขอมลูระหวางระบบงาน ซึง่ทําให

เสียเวลาในการเตรียมขอมลูและมีโอกาศเกิดความผิดพลาดได 

 

ในระบบ MUGGSS เปรียบดังฐานขอมลูใหญ ที่มีความหลายกหลายขอมูลขอมูล ซึง่เกบ็ขอมลูการ

ปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมรีายการที่ใชในการเก็บขอมลูในดานตางๆ 

ดังตอไปน้ี 

ชื่อโมดูล  

สวนงาน (โครงสรางองคกร)  นวัตกรรมและผลงานอื่นๆ  

ขอมูลบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  

ขอมูลหลักสูตร  ใหบรกิารวิชาการ  

ขอมูลนักศึกษา  คําสั่งแตงต้ัง/กรรมการ  

วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา  กิจกรรมในรอบป  

โครงการวิจัย/นําเสนอ/ตีพมิพ 

• โครงการวิจัย  

• ตีพิมพบทความวิจัย    

• การไดรบัการอางองิ   

• จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

แผนงาน/โครงการ  

ประกันคุณภาพการศึกษา  

ระบบอนุมัติ (ขอมลู)  

  

 

 

 

MUFIS

MUGSS
MUMIS
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โครงสราหลักของขอมลูกจิกรรมตางๆ ที่ใชเกบ็ 

 

 

ลําดับการทํางานดังน้ี  

 

 

 

 

 

หนวยงาน

บคุลากร

การเรยีนการสอน

บรกิาร

วิชาการ

การพัฒนา

บคุลากร

ผลงาน

กิจกรรมในรอบ

ป

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ขอมูล

สวนตัว

ตัวบงชี้/

ตัวชี้วดั KPI

กรอกขอมูล
เจาหนาท่ี

สวนงาน
อนุมัติขอมูลผูอนุมัติ

เอกสารประกัน

คุณภาพและ

รายงานในระบบ 
MUMIS

ผูรับขอมูล

 

 MUGSS 
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ภาพรวมข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 

สิ่งไดจากการศึกษาดูงาน  

แนวคิดในการจัดเกบ็ขอมลูของระบบที่แยกเปนสวนๆ  ลําดับการสงตอขอมูลและการตรวจสอบขอมลู 

เพื่อใหผูบริหารสามารถนําขอมลูใชในการบรหิารและตัดสินใจไดอยางถูกตองและมปีระสิทธิภาพ   โดยระบบ

ฐานขอมูลถูกแบงออกเปน 3 ระบบใหญ  ไดแก MUFIS เปนระบบเดิมซึ่งมีปญหาในการเกบ็ขอมลูที่กระจัด

กระจายตามสวนงานที่รบัผิดชอบ  MUGSS  เปนระบบที่นําระบบ MUFIS มาพัฒนาตอแตนําขอมูลในสวนตัว

ตางที่กระจายกันอยูนํามารวมกัน  ซึ่งในระบบน้ีจะมีข้ันตอนในการตรวจสอบขอมลูที่นําเขาโดยผูปฏิบัติงาน 

และยืนยันความถูกตองของขอมูลโดยผูบังคับญัชา ซึ่งระยะเวลาในการนําเขาขอมลูและตรวจสอบเปนไปตาม

เงื่อนไขชวงเวลา ทีส่วนกลางกําหนดในระบบ  ดวยเหตุน้ีทําใหขอมูลที่จะนํามารายงานผลในระบบ MUMISS 

มีความถูกตองเปนสวนมาก และสามารถนําขอมลูน้ีไปใชรายงานผลดานประกันคุณภาพอีกดวย โดยระบบ 

MUMISS มีความคลายกับระบบ KKU MIS ของมหาวิทยาลยัขอนแกน ที่มุงเนนเกบ็ขอมูลในดานตางๆและ

เช่ือมโยงฐานขอมูลที่กระจายกันอยูในสวนงานตางๆ ใหสามารถเช่ือมโยงและใชขอมลูรวมกันได  และนําขอมูล

ในฐานขอมูลนํามาใชรายงานผล  

ขอแตกตางระบบฐานขอมลู MUMIS และ KKU MIS 
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 MUMIS KKU MIS 

ภาพรวมของระบบ MUMISS แบงระบบออกเปนสองระบบใหญ 

คือ MUGSS เปนระบบที่ใชในการรบัขอมูลจาก

ผูบันทกึ และตรวบสอบขอมลู และยืนยันจาก

หัวหนาหนวยงาน เพื่อเปนการนําขอมูลน้ี ไปใช

งานในระบบ MUMISS ซึ่งเปนระบบรายงานผล

ในดานตางๆ 

KKU MIS เปนระบบทีร่วมกัน

ระหวางการรับขอมลูจากผูบันทกึ  

และการนําขอมูลไปรายงานผลใน

ดานตางๆ  ซึ่งในสวนรายงานผลยัง

อยูระหวางกันพฒันา เน่ืองจากทาง

ทีมพัฒนา ตองการตอบสนองความ

ตองการใชงานขอมูลในสวนงาน

ตางๆ ใหสงูสุด จงึมีแผนใหนักพฒันา

ระบบของแตละสวนงาน ทําขอตกลง

ในการเรียกใชขอมูล และนําขอมลู

จากระบบ ทํารายงานในดานตางๆ 

ตอไป 

ประเภทของระบบ Web Application ทํางานผานระบบ

อินเทอรเน็ต สามารถใชงานไดทุกทีและเวลา 

Web Application ทํางานผาน

ระบบอินเทอรเน็ต สามารถใชงานได

ทุกทีและเวลา 

การเช่ือมโยงขอมลู

ในสวนงานตางๆ 

อยูระหวางการดําเนินการเช่ือมโยงขอมลู ในอยู

ในสวนกลาง โดยมรีูปแบบการนําเขาขอมูล ใน

รูปแบบการบันทกึผานหนาเว็บของระบบและ 

และการนําเขาขอมลูผานทางไฟลรายการขอมูล

จํานวนมากตามชวงเวลาที่กําหนด 

อยูระหวางการดําเนินการเช่ือมโยง

ขอมูล โดยมรีูปแบบการนําเขาขอมลู

ผานการบันทึกผานหนาเว็บของ

ระบบบ โดยปจจบุันระบบ KKU-MIS 

สามารถเช่ือมโยงกับสวนงานตางๆ 

ดังน้ี เพื่อชวยในการบันทึกขอมลูที่

ซ้ําซอน 

 สวนงานทะเบียนบุคลากร 

กองการเจาหนาที ่

 สวนงานทะเบียนการศึกษา 

 งานดานการวิจัย 

การนําไปใช

ประโยชน 

รายงานสําหรบัใชในการบรหิาร ชวยเปนขอมลู

ในการตัดสินใจ และรายงานผลในดานประกัน

คุณภาพ  

นําขอมูลมาใชในการคิดภาระงาน

อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน  

รายงานผลตามรูปแบบของสวน

งานๆตางๆ 

ขอจํากัด - ปจจุบันขอมลูในสวนรายงานผลยังไม
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สามารถนํามารายงานได  อยูระหวาง

การดําเนินการกบัผูพฒันาระบบใน

สวนงานตางๆ 
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ภาพประกอบการดูงาน 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

 

ภาพประกอบโดย : กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 


