
รายงานการประชุมตดิตามความก้าวหน้า ระบบฐานขอมูลนักศกึษาและระบบเดนิทางไปราชการ

ครั้งที่  2/2560 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

รายนามผู้มาประชุม (คณะทํางานฯ และเจาของระบบ)

1. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
2. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ หวัหน้างานการเงิน การคลงัและพสัด ุ
3. นางสาวสากนัย์ สวุรรณการ รักษาการแทนหวัหน้างานนโยบายและแผน 
4. นางสาวศศริินทร์ อธิมา     ผู้จดัการศนูย์บริการวิชาการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตร 
5. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทกุาศ อาจารย์ภาควิชาเกษตรท่ีสงูและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. นางสาวชิดชนก สิทธิกนั พนกังานปฏิบตังิาน 
7. นางสทุธิณี อินถา พนกังานปฏิบตังิาน 
8. นางสาวภษิูตา จนัทิมา พนกังานปฏิบตังิาน 
9. นายสชุนรักษ์ ชาตานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายวรณฐั สขุแสง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นายศกัดิช์ยั พิรักษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นางสาวพชัราพร บญุจนัต๊ะ พนกังานปฏิบตังิาน 
13. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
14. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน พนกังานปฏิบตังิาน 
15. นายศักร์สฤษฏิ์  สิรนิวกิจ พนกังานปฏิบตังิาน 
16. นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ พนกังานปฏิบตังิาน 
17. นางจุฑาพร ศรจิตตโิยธิน พนกังานปฏิบตังิาน 
18. นางสาวศุภนันท์ จันทรา พนกังานปฏิบตังิาน 
19. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจติร  พนกังานปฏิบตังิาน 
20. นางสาวนาตยา ใจปัญญา พนกังานปฏิบตังิาน 
21. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด พนกังานปฏิบตังิาน 
22. นางสาวพิกุล มูลนิลตา พนกังานปฏิบตังิาน 
23. นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย พนกังานปฏิบตังิาน 
24. นางสาวธิดารัตน์ ดีวงศ์สาย พนกังานปฏิบตังิาน 
25. นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย พนกังานปฏิบตังิาน 
26. นางสาวดวงหทัย ปริตา พนกังานปฏิบตังิาน 
27. นายทินกร ใจมา พนกังานปฏิบตังิาน 
28. นายสุวรรณคีรี ค าหน้อย พนกังานปฏิบตังิาน 
29. นายสมโภชน์ อริยจักร พนกังานปฏิบตังิาน 
30. นายมานพ เปี้ยพรรณ์ พนกังานปฏิบตังิาน 
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รายนามผู้ไม่มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์    หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
2. อาจารย์ ดร. ทศพล        มูลมณี          ชว่ยงานคณบดีด้านพฒันาระบบศกัยภาพ 
3. นางสุดใจ         สันธทรัพย์        หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 
4. นางสาวปราณี         หะซัน                      หัวหน้างานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพ 

                                                              การศกึษา 
5. นางลาลิตยา        นุ่มมีศรี        หัวหนา้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
6. นางสาวปิยะนุช        ยอดเพชร        พนกังานปฏิบตังิาน 
7. นายเทวินทร์                แก้วเมอืงมูล               พนกังานปฏิบตังิาน 
8. นางนันทรัตน์        ก้อนใจ         พนกังานปฏิบตังิาน 
9. นายธีระพงศ ์        ปัญญาตุ้ย          พนกังานปฏิบตังิาน 
10. นายเจตวัฒน์         ฟูตั๋น         พนกังานปฏิบตังิาน 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 เลขานุการคณะฯ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ 
ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 

 เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามหนังสือค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
บริหาร การจัดการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ โดยคณะท างานมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม นโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภาพรวมของคณะฯ และ
ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งรายชื่อคณะท างานฯ และ
ก าหนดภาระหนา้ที่ของ คณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 

1. หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  ที่ปรึกษา  
2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์   ประธานกรรมการ  
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
3. นางสาวฐิติมา   วงษ์วาน  กรรมการ  
4. นายศักร์สฤษฏิ์   สิรนิวกิจ  กรรมการ  
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
5. นายอภิรมย์    วุฒิคณารักษ์  กรรมการ 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
6. นางจุฑาพร    ศรจิตตโิยธิน  กรรมการ  
7. นางสาวปิยะนุช   ยอดเพชร  กรรมการ  
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ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  
8. อาจารย์ ดร.ทศพล   มูลมณ ี  กรรมการ  
9. นางสาวศุภนันท์   จันทรา  กรรมการ  
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
10. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ  กรรมการ  
11. นางสาววรีลักษณ์   วรรณวิจติร  กรรมการ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
12. นายเทวินทร์   แก้วเมืองมูล  กรรมการ 
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ  
13. นางนันทรัตน์   ก้อนใจ   กรรมการ 
14. นางสาวนาตยา   ใจปัญญา  กรรมการ  
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
15. นางสาวนิธิ    ไทยสันทัด  กรรมการ  
16. นางสาวพิกุล   มูลนิลตา  กรรมการ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
17. นางสาววลัยพร   มูลพุ่มสาย  กรรมการ 
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
18. นางสาวศศริินทร์   อธิมา   กรรมการ  
19. นางสาวธิดารัตน ์  ดีวงศ์สาย  กรรมการ 
งานบรหิารทั่วไป  
20. นายธีระพงศ์   ปัญญาตุ้ย  กรรมการ  
21. นางสาวดวงหทัย   ปริตา   กรรมการ  
งานการเงนิ การคลังและพัสดุ  
22. นายทินกร    ใจมา   กรรมการ 
23. นายสุวรรณคีร ี  ค าหนอ้ย  กรรมการ  
งานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
24. นายเจตณวัฒน์   ฟูตั๋น   กรรมการ 
25. นายสมโภชน์   อริยจักร  กรรมการ  
งานบรหิารงานวจิัยและวิเทศสัมพันธ์  
26. นายมานพ    เปี้ยพรรณ์  กรรมการ  
27. นางสาวภูษิตา   จันทิมา   กรรมการ  
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์  
28. นางอรพรรณ   การคนซื่อ  กรรมการ  
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
29. นางสาวสากันย์   สุวรรณการ  กรรมการ  
30. นางสาวพัชราพร   บุญจันต๊ะ  กรรมการ  
31. นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน  กรรมการ  
32. นายสุชนรักษ์   ชาตานันท์  กรรมการและเลขานุการ  
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33. นายศักดิ์ชัย   พิรักษ์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
34. นายวรณัฐ    สุขแสง   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

3.1 การด าเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนว่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าเสนอเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยแบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. การพัฒนาเว็บไซต์คณะ 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ท าการปรับปรุง 

พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ท าการ
ปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาในหน้าแรกแล้ว ทั้งนี้ส่วนของเว็บไซต์หน่วยงานและ
ภาควิชาต่าง ๆ อยู่ในระหว่างพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน เมื่อ
ด าเนินการเสร็จ ทางหน่วยงานและภาควิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นเว็บไซต์ต่อไป 
ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์รวมถึงหน่วยงานและภาควิชาต่าง ๆ นั้น จะท าให้มีความล่าช้า
ออกไป และคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดงานเกษตรภาคเหนือและงานวิ่งมาราธอนขึ้น ดังนั้นหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ท าเว็บไซต์ขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์งานเกษตรภาคเหนือและเว็บไซต์งานวิ่ง
มาราธอน จึงขอปรับเปลี่ยนปฏิทินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ ดังนี้ 

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

1 ปรับปรุงหนา้เว็บไซต ์และ ขา่วสารประชาสัมพันธ ์+ เว็บไซตห์น่วยงานและภาควชิา (สชุนรักษ์)

2 เว็บไซตง์านเกษตรภาคเหนือ  (สชุนรักษ์)

3 เว็บไซตง์านวิง่มาราธอน  (สชุนรักษ์)

- เปิดใชง้าน 11

- เปิดรับลงทะเบยีน 11

4 KPI Online 2560 (สชุนรักษ์)

5 ระบบฐานขอ้มูลนักศกึษา (ศักดิช์ยั)

-ระบบฐานขอ้มูลวทิยานพินธ/์การคน้ควา้แบบอสิระ

-ระบบฐานขอ้มูลนักศกึษาเสนอผลงาน ฝึกงาน สหกจิศกึษาดงูานแลกเปลีย่นในตา่งประเทศ

-ระบบฐานขอ้มูลผลงานตพีมิพข์อง นศ.บณัฑติศกึษา

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 30

6 ระบบเดนิทางไปราชการ (วรณัฐ)

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 30

7 ระบบบรหิารจัดการระบบสาธารณูปโภค (วรณัฐ)

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 29

8 ระบบฟังเสยีงของลกูคา้ Voice of Customer (สชุนรักษ์)

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 29

9 ระบบการคดิตน้ทนุตอ่หวั

10 ระบบการจัดสรรคา่ธรรมเนียมการศกึษา

11 ระบบการลงทะเบยีนออนไลน์โครงการงานบรกิารการศกึษาฯ

12 ระบบจัดท าใบขออนุมัตปิรญิญาระดับบณัฑติศกึษา (มช.22 บว.)

13 ระบบออกเลขหนังสอืออนไลน์

14 ระบบจัดเก็บเอกสารระบบอเิลคทรอนกิส ์งานบรหิารท่ัวไป

15 ระบบบนัทกึการซอ่มบ ารุง

16 ระบบฐานขอ้มูลการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวชิาการของนักวจัิยคณะเกษตรศาสตร์

ล ำดบั โครงกำร/กจิกรรม
พ.ศ.2560 ปีงบ

 61

ปีงบ

 62

ปฏทินิแผนพฒันำระบบสำรสนเทศ งำนนโยบำยและแผน และประกนัคณุภำพกำรศกึษำ คณะเกษตรศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
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2. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  
  นายศักดิ์ช ัย พิรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้รับมอบหมายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศในการ
รวบรวมข้อมูลของนักศึกษา งานวิจัยของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษา และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ไว้
ในระบบ โดยมีการรายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 

2.1 การแสดงแผนผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ของระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูลนักศึกษา จะเป็นการใช้บริการสาธารณะ จาก
หน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ข้อมูลนักศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ จากส านักทะเบียนฯ มาใช้ในการ
เพิ่มในฐานข้อมูล โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเพิ่มข้อมูลทีละแถว จะช่วยในการลดระยะเวลาการท างานให้รวดเร็ว
มากขึ้น และระบบยังสามารถสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบ PDF และรูปแบบ Graph ในการท าไปใช้งานด้านต่าง ๆ 
ได้ และสามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ 

2.2 การแสดงโครงสร้างระบบ  

     โครงสร้างของการท างานระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คอื 

2.2.1 ส่วนการแสดงผลด้านหน้า (Front-End) 

ในการแสดงผลของระบบ จะแสดงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ช้งานได้ใช้งานง่าย คือ 
- หน้าแรก จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทั้งหมด แสดงข่าวกิจกรรมนักศึกษา แสดง
ส่วนของการเข้าใช้งานระบบ (Login) 
- ข้อมูลนักศึกษา จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาทีก าลังศึกษาแยกตามประเภทปริญญา จ านวน
นักศึกษาแยกตามสาขาวิชา จ านวนนักศึกษาแยกตามประเภทรับเข้า และจ านวนนักศึกษาที่  
พ้นสภาพ 
- วิทยานิพนธ์/การเรียนรู้อิสระ จะแสดงถึงงานวิจัย วิชาการของนักศึกษา ที่ท างานทางด้าน
วิทยานิพนธ์/การเรียนรู้อิสระ โดยจ าแนกตามประเภทการตีพิมพ์ และจ าแนกประเภทตาม
สาขาวิชา 
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- ผลงานและรางวัลของนักศึกษา จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่ได้ เหรียญรางวัลต่าง ๆ ของ
นักศึกษา อาทิ เหรียญทอง เหรียญเงิน และรวมไปถึงเกียรตินิยม ของนักศึกษา และอีกส่วนหนึ่ง
คือการแสดงผลงานการเข้าร่วมอบรมวิชาการ สัมมนาหรือรางวัลอื่นๆ ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาทีจบศึกษาแยกตามปีการศึกษา และแยก
ตามสาขาวิชา 
- บุคลากรที่รับผิดชอบ จะแสดงถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงคือ งานบริการการศกึษาฯ 

แผนภาพแสดงผลด้านหน้า (Front-End) ส่วนของจ านวนนักศกึษา ข้อมูลนักศกึษา และวิทยานิพนธ์ 
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แผนภาพแสดงผลด้านหน้า (Front-End) ส่วนของผลงานและรางวัลนักศกึษา บัณฑติส าเร็จ
การศึกษา และบุคลากรที่รับผดิชอบ 

 
2.2.2 ส่วนการแสดงผลด้านหลัง (Back-End)  

         การบริหารจัดการระบบ โดยที่การเข้าถึงการใช้งาน จะอยู่ที่ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงการใช้
งานได้ โดยแบ่งการบริหารจัดการระบบ ออกเป็น 4 ส่วนคือ  

1. ข้อมูลนักศึกษา  
- เพิ่ม ข้อมูลนักศกึษา (IMPORT EXCEL FILE) 
- แก้ไข ข้อมูลนักศึกษา (เปลี่ยนสถานะ นักศึกษา เช่น ส าเร็จการศึกษา พ้นสภาพ, แก้ไข

ประวัติการศกึษา ข้อมูลส่วนตัว และ อื่นๆ เป็นต้น) 
- แสดงรายช่ือนักศกึษา ตามแต่ละรายการ โดยละเอียด  
- การ Generate Graph ส าหรับแสดงจ านวน/ร้อยละ ของนักศกึษา แต่ละประเภท 
- Generate PDF ส าหรับแสดงจ านวน/ร้อยละ ของนักศกึษา 

2. วิทยานิพนธ์/การเรยีนรู้อิสระ 
- การเพิ่มรายละเอียดผลงานด้านวิทยานิพนธ์/การเรียนรู้อิสระ (สถานะ ตีพิมพ์/ไม่ตีพิมพ์ / 

สาขาวิชา) 
- การแก้ไข รายละเอียดผลงานด้านวิทยานิพนธ์/การเรียนรู้อสิระ 
- การลบ ข้อมูลรายละเอียดผลงานด้านวิทยานิพนธ์/การเรียนรู้อสิระ 
- การ Generate PDF ส าหรับแสดงจ านวน/ร้อยละ ของบัณฑติ แต่ละประเภท 
- Generate PDF ส าหรับแสดงจ านวนผลงานการตีพิมพ์ของนักศกึษา 

3. ผลงานและรางวัลนักศึกษา 
- การเพิ่ม ผลงานรางวัลนักศกึษา (IMPORT EXCEL FILE) 
- การแก้ไข ผลงานรางวัลนักศึกษา (เปลี่ยนสถานะ นักศึกษา เช่น ส าเร็จการศึกษา พ้น

สภาพ, แก้ไขประวัติการศกึษา ข้อมูลส่วนตัว และ อื่นๆ เป็นต้น) 
- การลบ ผลงานรางวัลนักศกึษา 
- Generate PDF ส าหรับแสดงจ านวนผลงานและรางวัลนักศกึษา 

4. บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 
- การเพิ่มรายละเอียดการส าเร็จการศกึษา (ปีการศกึษา / ภาคเรียนที่ ....) 
- การเปลี่ยนสถานะนักศึกษา ใหเ้ป็น “ส าเร็จการศกึษา” 
- การ Generate Graph ส าหรับแสดงจ านวน/ร้อยละ ของบัณฑติ แต่ละประเภท 
- การ Generate PDF ส าหรับแสดงจ านวน/ร้อยละ ของบัณฑติ 

 
2.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระบบ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

2.3.1 ผู้ใช้งานระบบ 
ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะ และบุคลากรส านักงานคณะทั้งหมดทุกท่าน 

2.3.2 ผู้ดูแลระบบ  
บุคลากรงานบริการการศึกษา ส าหรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลนักศึกษา / การตีพิมพ์         
ผลงาน / ผลงานนักศกึษา / บัณฑติ 

2.3.3 ผู้ควบคุมระบบ 
บุคลากร หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน ฯ ส าหรับการควบคุมระบบ 
ในกรณีมีข้อผิดพลาดที่มาจากการใช้งานจากผู้ใช้ จะช่วยในการสนับสนุนแก้ไขการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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3. ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ
นายวรณัฐ  สุขแสง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผน และ

ประกันคุณภาพการศกึษา ได้รับมอบหมายในการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ 
- มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นกับระบบเดินทางไปราชการ  ทั้งการออก

เอกสาร ออกรายงาน หรอืเก็บสถิตกิารเดินทางไปราชการ 
- มีการออกแบบหน้าตาของระบบแยกตามสิทธิ์การใช้งานระบบในส่วนของหน้าเริ่มต้น หน้า

กรอกข้อมูล หน้าแก้ไขข้อมูล การจัดการสิทธิ์ผูใ้ช้งานระบบ การออกบันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ การออกเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
รายช่ือผู้ร่วมเดินทางเพื่อแนบไปพร้อมกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ  โดยมีการสร้าง
หนา้ตาออกมาแลว้บางสว่น 

- มีการออกแบบขั้นตอนการท างานจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด แยกตามสิทธิ์ และรูปแบบ
การกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ(เดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศ, ผู้กรอกข้อมูล
เป็นผู้จัดงาน หรอืเป็นผู้เข้าร่วมงาน) 

- มีการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ โดยมี ผู้จัดการระบบ ที่สามารถปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อมูลที่จ าเป็นบางอย่างในระบบได้ 

ระเบียบวาระที่ 5   วาระอื่นๆ 
  - 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

  (นางสาววิราวรรณ ใจเงิน)  

      พนักงานปฏิบัติงาน      

    (นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 

      ผูบ้ันทึกการประชุม        ผูต้รวจการประชุม 


