
รายงานการประชุม Pretest คร้ังท่ี 1 ระบบฐานข้อมูลนักศกึษาและระบบเดินทางไปราชการ 

คร้ังที่ 3/2560 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 
รายนามผู้มาประชุม (IT และเจ้าของระบบ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2. นางสาวปราณี หะซัน  หัวหนา้งานบริการการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

3. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ หัวหนา้งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

4. นายธีระพงศ ์ปัญญาตุ้ย พนักงานปฏิบัติงาน 

5. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน พนักงานปฏิบัติงาน 

6. นางสุทธิณ ีอนิถา พนักงานปฏิบัติงาน 

7. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน 

8. นายเจตณวัฒน์ ฟูตัน๋ พนักงานปฏิบัติงาน 

9. นายวรณัฐ สุขแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

11. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 

12. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาววไิลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  

นายศักดิ์ชัย  พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผนฯ ได้รับมอบหมายใน

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลนักศกึษา ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลของนักศกึษา งานวิจัย

ของนักศึกษา ผลงานของนักศึกษา และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ไว้ในระบบ โดยมีการรายงาน

ความก้าวหน้า ดังนี้ 

ระบบฐานขอ้มูลนักศกึษา จะเป็นการใช้บริการสาธารณะ จากหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ 

เช่น ข้อมูลนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จากส านักทะเบียนฯ มาใช้ในการเพิ่มในฐานข้อมูล โดยที่ผู้ใช้งาน

ไม่ต้องเพิ่มข้อมูลทีละแถว จะช่วยในการลดระยะเวลาการท างานใหร้วดเร็วมากขึน้ และระบบยังสามารถ

สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบ PDF และรูปแบบ Graph ในการท าไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้ และสามารถแสดง

ผลได้บนทุกอุปกรณ์  

การแสดงผลลัพธ์ของระบบฐานขอ้มูลนักศึกษา มีดังนี้ 

ส่วนการแสดงผลด้านหน้า (Front-End) ในการแสดงผลของระบบ จะแสดงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้ใชง้านได้ใช้งานงา่ย คือ  

1) หน้าหลัก จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทั้งหมด แสดงข่าวกิจกรรมนักศึกษา 

แสดงสว่นของการเข้าใช้งานระบบ (Login) ทั้งนีใ้นที่ประชุมได้เสนอใหก้ารค้นหารหัสนักศึกษา

ควรกรอกรหัสสองหลักคือปีการศกึษาที่เข้ารับการศกึษาแล้วสามารถแสดงผลได้ทั้งหมด  

2) ข้อมูลนักศกึษา จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศกึษา โดยจ าแนกเป็น  

- นักศึกษาที่มาขึน้ทะเบียนรายงานตัวนักศึกษา  

- นักศึกษาที่รับเข้าศกึษา  

- นักศึกษาที่ก าลังศกึษาแยกตามระดับการศกึษา  

- นักศึกษาที่ก าลังศกึษาแยกตามสาขาวิชา  

- นักศึกษาที่พ้นสภาพ  

ที่ประชุมเห็นว่ารายการนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาให้เพิ่มโครงการรับนักศึกษาอีก 2 โครงการได้แก่ 

ทายาทนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในปีพ.ศ. 2560 และผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร ซึ่งเป็น

โครงการในปี พ.ศ. 2561 และรายการนักศึกษาที่ก าลังศึกษาควรเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่

ละคน และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป  

3) ผลงานตีพมิพ์นักศึกษาส าเร็จการศกึษา โดยจ าแนกเป็น  

- ประเภทการตพีิมพ์  
- ประเภทตามสาขาวิชา  
- จ าแนกตามฐานขอ้มูลวิจัย  
- จ าแนกตาม impact factor  
- จ าแนกตามประเภทงานวจิัย  
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ที่ประชุมเห็นว่า การจ าแนกตามปีการศึกษาควรเพิ่มสาขาวิชา และรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ 

และปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

- ตรวจสอบชื่อหัวข้อ Thesis / IS ส าหรับนักศกึษาปัจจุบัน โดยจ าแนกตามปีการศกึษา 

ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิ่มรายละเอียดของ Thesis / IS ด้วย 

4) ผลงานและรางวัลของนักศึกษา จะแสดงถึงนักศึกษาที่ได้ เหรียญรางวัลต่างๆ ของนักศึกษา 

อาทิ เหรียญทอง เหรียญเงิน และรวมไปถึงเกียรตินิยม ของนักศึกษา และอีกส่วนหนึ่งคือ

การแสดงผลงานการเข้าร่วมอบรมวิชาการ สัมมนาหรอืรางวัลอื่นๆ ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด โดยจ าแนกเป็น  

- ปริญญาเกียรตินยิม  

- รายการแสดงเหรียญรางวัลเรียนดี  

- รายการแสดงผลงานการเข้าร่วมโครงการ อบรม และเกียรตบิัตรของนักศึกษา  

- รายการแสดงเกียรติบัตรประจ าปี  

ที่ประชุมเห็นว่า รายการแสดงผลงานเข้าร่วมโครงการ อบรม และเกียรติบัตรของนักศึกษา ควร

ระบุสถานที่และสามารถแก้ไขรายการได้โดยบุคลากรของงานบริการนักศึกษาที่ก าหนดไว้ และเห็นควร

เพิ่มรายการนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและรายละเอียดนั้น ในโครงการกิจกรรม รายการแสดงเกียรติบัตร

ประจ าปีให้เป็นรายการที่อยู่ในรายการแสดงเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และปรับแก้ไขให้

เหมาะสมต่อไป 

5) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาโดยแยกตามปี

การศกึษาและแยกตามสาขาวิชา  

ทีป่ระชุมเห็นว่าควรเพิ่มประเภทหลักสูตรของปริญญาโท 

6) บุคลากรที่รับผิดชอบ จะแสดงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา โดยผู้ที่

ดูแลระบบคืองานบริการการศึกษา  

ที่ประชุมเห็นว่า ผูดู้แลระบบเป็นหนว่ยงานบริการการศกึษาโดยแบ่งผูใ้ช้เป็น 3 แบบ ได้แก่   

(1) บุคคลทั่วไป จะเห็นข้อมูลแบบตัวเลขไม่สามารถดูราบละเอียดข้อมูลได้ 

(2) ผูท้ี่ดูขอ้มูลรายละเอียดได้แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในคณะ  

(3) ผูท้ี่สามารถแก้ไขข้อมูลรายการได้และดูรายละเอียดข้อมูลได้ 

 

3.2 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเดินทางไปราชการ 

นายวรณัฐ สุขแสง รักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผนฯ ได้รับมอบหมาย

ในการพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขอเดินทางไปราชการของบุคลากร 

เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ โดยการวัตถุประสงค์การเดินทางไปราชการมีในประเทศ 

และต่างประเทศ 
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1) มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นกับระบบเดินทางไปราชการ ทั้งการออก

เอกสาร ออกรายงาน หรอืเก็บสถิตกิารเดินทางไปราชการ 

2) มีการออกแบบหน้าตาของระบบแยกตามสิทธิ์การใช้งานระบบในส่วนของหน้าเริ่มต้น หน้า

กรอกข้อมูล หน้าแก้ไขข้อมูล การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ การออกบันทึกข้อความขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการ การออกเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

และรายชื่อผู้ร่วมเดินทางเพื่อแนบไปพร้อมกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยมีการ

สร้างหน้าตาออกมาแลว้บางสว่น 

3) มีการออกแบบขั้นตอนการท างานจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิน้สุดแยกตามสิทธิ์และรูปแบบการ

กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ (เดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศ) ผู้กรอกข้อมูลเป็น

ผูจ้ัดงาน หรอืเป็นผู้เข้าร่วมงาน) 

4) มีการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ โดยมี ผู้จัดการระบบ ที่สามารถปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม

ข้อมูลที่จ าเป็นบางอย่างในระบบได้ 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่  

(1) ผูจ้ัด คือ ผูท้ีจ่ัดท าโครงการ  

(2) ผูเ้ข้าร่วม คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการกรอกรายละเอียดที่เดินทางไปราชการ ได้แก่ รายละเอียดบันทึก

ข้อความ ข้อมูลผู้เดินทาง งบประมาณ วันที่เดินทางไปและวันที่เดินทางกลับ พาหนะ ผู้ร่วมเดินทาง และ

ชื่อผู้บังคับบัญชาระดับช้ันต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถยืนยัน แก้ไข ยกเลิกรายการเดินทางไปราชการและ

สามารถสั่งพิมพ์บันทึกข้อความ  

 ที่ประชุมเห็นว่าควรเพิ่มจุดประสงค์ในแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ และแสดงรูปปฏิทินใน

ส่วนที่กรอกวันที่ไปและวันที่เดินทางกลับ และปรับแก้ไขใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5   วาระอื่น ๆ 

                   - 

 

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 

 

(นางสาววิราวรรณ  ใจเงนิ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 

ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์  สุวรรณการ) 

หัวหนา้งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา 

ผูต้รวจการประชุม 

 


