
รายงานการประชุม Pretest คร้ังท่ี 2 ระบบฐานข้อมูลนักศกึษาและระบบเดินทางไปราชการ  
คร้ังที่  4/2560  

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.  
ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

 

รายนามผู้มาประชุม (ผู้บริหาร คณะท างาน และเจ้าของระบบ)  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบ 

ทรัพยากรเกษตร 
4. นางสาววิไลพร ธรรมตา     เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
5. นางสาวปราณี หะซัน     หัวหนา้งานบริการการศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
6. นางลาลิตยา นุม่มีศรี     หัวหนา้งานบริหารงานวิจัย 

          และวิเทศสัมพันธ์ 
7. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ    หัวหนา้งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศกึษา 
8. นายสุวรรณคีรี ค าหนอ้ย     พนักงานปฏิบัติงาน 
9. นางสุทธิณ ีอนิถา      พนักงานปฏิบัติงาน 
10. นายสมโภชน์ อริยจักร     พนักงานปฏิบัติงาน 
11. นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น     พนักงานปฏิบัติงาน 
12. นายศักร์สฤษฏิ์  สิรนิวกิจ     พนักงานปฏิบัติงาน 
13. นายอภิรมย์  วุฒิคณารักษ์    พนักงานปฏิบัติงาน 
14. นายสราวุธ ไชยนิน      พนักงานปฏิบัติงาน 
15. นางปราณี นันตา      พนักงานปฏิบัติงาน 
16. นางสาวพิกุล  มูลนิลตา     พนักงานปฏิบัติงาน 
17. นางสาวดวงหทัย  ปริตา     พนักงานปฏิบัติงาน 
18. นางสาวธิดารัตน์  ดวีงศ์สาย    พนักงานปฏิบัติงาน 
19. นางนันทรัตน์  ก้อนใจ     พนักงานปฏิบัติงาน 
20. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์     พนักงานปฏิบัติงาน 
21. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์      พนักงานปฏิบัติงาน 
22. นายวรณัฐ สุขแสง      พนักงานปฏิบัติงาน 
23. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ      พนักงานปฏิบัติงาน 
24. นางสาววิราวรรณ ใจเงนิ     พนักงานปฏิบัติงาน 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณี    ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ 
2. นางสุดใจ สันธทรัพย์     หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 
3. นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย    พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน    พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นายทินกร   ใจมา     พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวภูษิตา  จันทิมา    พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นายมานพ  เปี้ยพรรณ์     พนักงานปฏิบัติงาน 
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8. นางอรพรรณ  การคนซื่อ    พนักงานปฏิบัติงาน 
9. นางสาวฐิติมา  วงษ์วาน    พนักงานปฏิบัติงาน 
10. นางจุฑาพร  ศรจิตติโยธิน    พนักงานปฏิบัติงาน 
11. นางสาวปิยะนุช  ยอดเพชร    พนักงานปฏิบัติงาน 
12. นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่    พนักงานปฏิบัติงาน 
13. นางสาวศุภนันท์  จันทรา    พนักงานปฏิบัติงาน 
14. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ   อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูง 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
15. นางสาววรีลักษณ์  วรรณวิจิตร   พนักงานปฏิบัติงาน 
16. นายเทวินทร์  แก้วเมืองมูล    พนักงานปฏิบัติงาน 
17. นางสาวนาตยา ใจปัญญา    พนักงานปฏิบัติงาน 
18. นางสาวนิธิ  ไทยสันทัด     พนักงานปฏิบัติงาน 
19. นางสาววลัยพร  มูลพุ่มสาย    พนักงานปฏิบัติงาน 
20. นางสาวศศิรินทร์  อธิมา    หัวหนา้ศูนย์บริการและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่ม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 3  
3.1 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศกึษา (นายศักดิ์ช ัย พิรักษ์) 

ระบบฐานข้อมูลนักศกึษาได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 75% ยังคงมีสว่นที่ตอ้งด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่กราฟแสดงผล และการ login ของผู้มีสิทธิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ าระบบนี้  
และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จต่อไป 

 การแสดงผลลัพธ์ของระบบฐานข้อมูลนักศกึษา มีดังนี้ 
 หน้าหลัก จะแสดงถึงจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทั้งหมด แสดงข่าวกิจกรรมนักศึกษา  
แสดงส่วนของการเข้าใช้งานระบบ (Login) และข่าวสารต่าง ๆ ได้อา้งอิงตามเว็บไซต์ของคณะฯ  
 
1.1 ข้อมูลนักศกึษา จะแสดงถึงจ านวนนักศกึษาที่ก าลังศกึษา โดยจ าแนกเป็น  

- นักศกึษาที่มาขึน้ทะเบียนรายงานตัวนักศกึษา   
- นักศกึษาที่รับเข้าศกึษา  
- นักศกึษาที่ก าลังศกึษาแยกตามระดับการศกึษา   
- นักศกึษาที่ก าลังศกึษาแยกตามสาขาวิชา  
- นักศกึษาที่พ้นสภาพ   
ที่ประชุมเห็นว่า ให้มีชื่อนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และภาพรวมข้อมูลนักศึกษาให้รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไว้ที่หน้าหลัก 
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1.2 ผลงานตีพมิพ์นักศกึษาส าเร็จการศึกษา โดยจ าแนกเป็น   

- ประเภทการตีพมิพ์     
- ประเภทตามสาขาวิชา     
- จ าแนกตามฐานข้อมูลวิจัย   
- จ าแนกตาม impact factor    
- จ าแนกตามประเภทงานวิจัย   
ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ เปลี่ยนจากตรวจสอบวิทยานิพนธ์เป็นหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  

เพิ่มรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของ Thesis / IS เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้างานวิจัย และเพิ่มresearch 
type ของนักศกึษา 

 
1.3 ผลงานและรางวัลของนักศกึษา โดยจ าแนกเป็น  

- ปริญญาเกียรตินยิม และเกียรติบัตรประจ าปี 
- รายการแสดงผลงานการเข้าร่วมอบรม รางวัล และเกียรติบัตรของนักศกึษา  
ที่ประชุมเห็นว่า รายการแสดงผลงานเข้าร่วมโครงการ ควรเป็นโครงการของนักศึกษาที่ได้รับจาก

หน่วยงานภายนอกหรือเป็นโครงการที่ไม่ใช่กิจกรรมคณะ  
 
3.2 ระบบเดินทางไปราชการ 
 ยังไม่มีความคืบหน้าของระบบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่น ๆ 
 - 
 
ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 
  

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหนา้งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา 

ผูต้รวจการประชุม 
 

 
 

 


