
รายงานการประชุม 
“แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา 

______________________________ 
 

ผู้มาประชุม 
๑.   นางสมใจ บุญสรรค์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒.   นางชมัยพร ทองค าชุม ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓.   นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
๔.   นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข กรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.   นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน กรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖.   นายจตุพร ระเวงจิตร์ ติดราชการ 
๗.   นายสัมพันธ ์ ชัยภูมิ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๘.   นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙.   นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๐. นางสาวดารุณี ตรีหาญ กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๑. นางเปรมสิรินทร์ แย้มสรวล กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๒. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๓. นางวรรณา แก้วพลอย กรรมการกองคลัง 

 ๑๔. นางดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย กรรมการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๑๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒธนา บุญธรรม กรรมการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

 ๑๖. ดร.ภัควัฒน ์ จันทร์ตรี กรรมการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
๑๗. นายชาติชาย เขียวมณี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ติดราชการ 

 ๒.   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
๓.   นายสุทิน เกษตรรัตนชัย ติดราชการ 

 ๔.   นางสาวขวัญชนก ภาคสัญไชย ติดราชการ 
 ๕.   นางสาวขวัญหทัย ศุภกรรม ติดราชการ 
 ๖.   นายจตุรงค์ บางมณี ติดราชการ 
 ๗.   นางสาวบุษกร บัวใบ  ติดราชการ 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๒                                            
 

 ๘.   นางวรรณนิภา ทิพสุรบท ติดราชการ 
 ๙.   นางสาววรางคณา จรุณศรี ติดราชการ 
 ๑๐. นางสาววาสนา ยิ้มอ่ิม ติดราชการ 
 ๑๑. นางสาววธิานี สนามแจ่ม ติดราชการ 
 ๑๒. นางอุไรวรรณ์ กิจจารักษ์ ติดราชการ 
 ๑๓. นางสาวสาวิตร ี สุทธิลักษณ์ ติดราชการ 
 ๑๔. นางสาวกชพรรณ บัวค า ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวอารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๒.   นางสาวสิรวิงษ์ ครองศร ี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๓.   นางอนงค์ ศรีเจริญ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๔.   นางผกา ใหม่ดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๕.   นางนิชากร กรไกร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๖.   นางสาวแววตา สุขภิรมย์สันต์ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
๗.   นายไพฑูรย์ มณีอินทร์ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
๘.   นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองค า กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
๙.   นายสาธิต คณฑา กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
๑๐. นายกัมปนาท  ทิพผล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล 
  ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด (ThinkSoft Co.,Ltd.) 
๑๑. นายสุวชัชัย ปริญญาผล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล 
  ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด (ThinkSoft Co.,Ltd.) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล กล่าวเปิดการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล อย่างบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล อย่างบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม 
ให้การรับรองรายงานการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผล อย่างบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๓                                            
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล สอบถามเรื่องการติดตามกรณีนักศึกษาท าใบเสร็จรับเงินหาย ส่วนมากเป็นนักศึกษา
กองทุน และผู้ปกครองนักศึกษาบางรายต้องน าไปเบิกเงิน และขอใบแทนใบเสร็จฉบับจริงที่หายไป จึงขอความ
คิดเห็นจากกองคลัง และงานทะเบียนทุกศูนย์พ้ืนที่ เพ่ือสรุปหาวิธีแก้ไขและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ด าเนินการสั่งการวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และสอบถามส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศว่าสามารถค้นหา เลขที่ เล่มที่ใบเสร็จของนักศึกษาจากระบบทะเบียนได้หรือไม่ 

นางวรรณา  แก้วพลอย ตัวแทนกองคลัง เสนอแนวทางการปฏิบัติ คือ 
๑. ให้งานการเงินแจ้งนักศึกษาไปแจ้งความแล้วน าใบแจ้งความมายื่นที่งานการเงินตามศูนย์

พ้ืนที่ที่นักศึกษาสังกัด 
๒. ให้งานทะเบียนทุกศูนย์พ้ืนที่เป็นผู้ตรวจสอบเลขท่ี-เล่มที่ใบเสร็จฉบับที่หายของนักศึกษา 
๓. นักศึกษาแจ้ง เลขที่ เล่มที่ ใบเสร็จที่ได้รับการตรวจสอบจากงานทะเบียน แจ้งที่งาน

การเงินตามศูนย์พื้นทีท่ีน่ักศึกษาสังกัด 
๔. งานการเงินถ่ายส าเนาใบเสร็จฉบับที่หายพร้อมรับรองส าเนามอบให้นักศึกษา 
และไดส้อบถามกรณีสั่งพิมพ์ใบเสร็จจากระบบแล้วเลขที่ใบเสร็จเกิดความคลาดเคลื่อน 

 

มติที่ประชุม 
นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มงาน

ทะเบียนและประมวลผล มอบให้งานการเงินทุกศูนย์พ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ เลขที่ เล่มที่ใบเสร็จ    
โดยงานทะเบียนทุกศูนย์พื้นที่เป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมว่าระบบในปัจจุบันไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการเงินของกองคลัง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงกรณีสั่งพิมพ์ใบเสร็จ อาจเกิดจากอุปกรณ์
เครื่องพิมพ์ เนื่องจากระบบท างานตามโปรแกรมที่ได้ก าหนดไว้ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม  
ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากสาเหตุการตั้งค่ากระดาษไม่ถูกต้อง การใส่กระดาษไม่ตรงถาด การสึกหรอหรือ
เสื่อมสภาพของเครื่องพิมพ์ หากกระดาษติดในขณะพิมพ์ก็จะท าให้เลขที่ เล่มที่ใบเสร็จคลาดเคลื่อนทั้งหมด   
จึงเสนอให้ใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ทดแทนเพ่ือแก้ปัญหา เพราะมีความแม่นย าและมีความคมชัด ตัวส าเนา
ใบเสร็จสามารถก าหนดการพิมพ์ซ้ าในคราวเดียวได้ สามารถก าหนดให้ออกเลขที่ เล่มที่ใบเสร็จจากระบบ   
หากเกิดการผิดพลาดในขณะพิมพ์ก็จะสามารถสั่งพิมพ์ฉบับเดิมต่อได้ทันที 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

สรุปปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม
บางปะอิน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา 

 
 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๔                                            
 

ล าดับ ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ/เอกสารแนบ 

กองพัฒนานักศึกษา 
๑ สถานะของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา - ให้ขึ้นสถานะของนักศึกษากองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยที่กองคลัง 
และ สวท. สามารถดูสถานะได้โดยอัติ
โนมัติ เมื่อมีการเรียกดูข้อมูลของนักศึกษา
รายนั้น เพ่ือไม่ต้องมีการข้ึนค้างช าระ
ค่าลงทะเบียนในการเข้าสอบ และการขอ
เอกสารต่าง ๆ ของทาง สวท. 

๒ นักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนหลังจากท่ีนักศึกษาออกสหกิจ - ให้นักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษา
ลงทะเบียนก่อนออกสหกิจศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาด าเนินเรื่องกู้ยืม กยศ. ในภาค
การศึกษานั้นให้แล้วเสร็จ 

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
๑ ระบบทดลองการค านวณผลการเรียนของนักศึกษา กรณีท่ี

นักศึกษาทดลองค านวณผลการเรียนในระบบแก้ F หรือ 
Regrade หากนักศึกษาใช้ระบบทดลองค านวณเกรดโดยใส่
เกรดที่คาดว่าจะได้ลงไป ระบบจะค านวณให้นักศึกษาผ่าน หรือ
ส าเร็จการศึกษา แต่ระบบงานทะเบียนค านวณตามขั้นตอน
อาจจะพ้นสภาพ หรือไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากระบบ
ทดลองค านวณเกรดจะไม่มีการใส่ # หรือ R# 

- ปรับปรุงระบบทดลองค านวณเกรดของ
นักศึกษา และเพ่ิมวิธีการค านวณเกรดให้
นักศึกษาทราบ 

๒ การก าหนดรายวิชาต่อเนื่อง ในการเพ่ิมรายวิชาจะมีการบันทึก
รายวิชาต่อเนื่อง ระบบจะใส่รายวิชาต่อเนื่องได้เพียงวิชาเดียว 
ซึ่งบางรายวิชา มีรายวิชาต่อเนื่องหลายตัว 

- ปรับปรุงระบบเพ่ือให้เพ่ิมรายวิชา
ต่อเนื่องได้หลายรายวิชา 

๓ เมื่อก าหนดรายวิชาต่อเนื่องแล้วระบบไม่ได้น าไปเชื่อมต่อ ท าให้
การลงทะเบียนเรียน หรือการตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่
สามารถทราบรายวิชาบังคับก่อนว่านักศึกษาเรียนผ่านมาแล้ว
หรือยัง ท าให้เกิดความผิดพลาด 

- เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

๔ การลงทะเบียน เพ่ิม-ซ่อม นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เพ่ิม-
ซ่อม ผ่านระบบงานทะเบียนได้หากงานทะเบียนเปิดระบบ
อนุญาต แต่ปัญหาคือการลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม และ
ลงทะเบียนปกติ จ านวนนักศึกษาเกินกว่าที่ผู้สอนจะรับได้ 
เนื่องจากระบบไม่สามารถจ ากัดได้ว่า ใน ๑ ห้องเรียน ๑ 
รายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมดก่ีคน และ
ผู้สอนไม่สามารถอนุมัติการลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม ผ่าน

- ปรับปรุงระบบให้ก าหนดจ านวน
นักศึกษาได้ และให้ผู้สอนมีสิทธิ์อนุมัติการ
ลงทะเบียน เพ่ิม-ซ่อม ที่ตนเองจะรับสอน
ได้ 
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ระบบได้ 
๕ ระบบรับรองผล เมนูตรวจสอบและรับรองผลในการอนุมัติใบ

แสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ควร
เพ่ิมช่องให้ส าหรับเลือกสถานะเครื่องหมายถูก เพราะปัจจุบัน
เป็นเลือกสถานะอนุมัติทีละหนึ่งคน ซึ่งจะล่าช้าในการจัดท า
กรณีของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีจ านวนมาก 

- ปรับเพิ่มช่องให้เหมือนการเลือก
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ 
๑ เงื่อนไขการรับสมัคร  การคัดลอกเงื่อนไขจาก “คัดลอกเง่ือนไข

การรับสมัคร” ให้เป็น “คัดลอกเง่ือนไขการรับสมัครเฉพาะที่
เลือก” และผลที่ได้ให้ขึ้นเฉพาะสาขาที่เลือก ไม่ใช่ขึ้นทุก
เงื่อนไขท่ีมี และไม่สามารถลบสาขาท่ีไม่ต้องการออกได้ 

(ติดตาม) 

๒ ใบสมัครออนไลน์หัวข้อ “สมัครโดยใช้วุฒิ*” และ “อ่ืน ๆ 
ระบ”ุ และ “แผนการเรียน/แผนก/สาขาวิชา (เดิม)”  ให้ตัด 
“อ่ืน ๆ ระบุ” ออก และให้เพ่ิม “*” ใน แผนการเรียน/แผนก/
สาขาวิชา (เดิม)*” แล้วจึงจะบันทึกข้อมูลสมัครได้ เพราะว่าไม่
เลือก “สมัครโดยใช้วุฒิ” แล้วมาใส่  “อ่ืน ๆ ระบุ เป็น “- “ ก็
สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

(ติดตาม) 

๓ การแนบไฟล์รูปถ่าย ตามที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัคร ไม่
สามารถแนบได้ตามที่แจ้งไว้ จึงไม่สมัคร ควรเพ่ิมข้อความ 
“แนบไฟล์ไม่ได้ให้บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายใน
ใบสมัครแทน” 

(ติดตาม) 

๔ หน้าระบบรับสมัครออนไลน์ “ตรวจสอบสถานะ” ให้ตัด 
“เลขที่ใบสมัคร” ออก 

(ติดตาม) 

๕ ใบสมัครออนไลน์ ส่วนของชื่อสถานศึกษา ถ้าชื่อโรงเรียน เช่น 
โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ตอนเลือกต่อไปเพ่ือ
ตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูลจะขึ้นครบ  แต่ถ้าย้อนกลับจะเหลือ
แค่ โรงเรียนภาชี หรือบันทึกเสร็จแล้วพิมพ์ใบสมัครออกมา จะ
เหลือชื่อโรงเรียนภาชี และจะมีโรงเรียนมัธยมจ านวนมากที่มีชื่อ
ลักษณะแบบนี้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑ 

๖ การแก้ไขข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่  จะขาด
ข้อมูล เพศ วันเดือนปีเกิด และหมู่โลหิต มีนักศึกษาโทรศัพท์
แจ้งขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด จึงไม่สามารถแก้ไขได้ 

เอกสารแนบหมายเลข ๒ 

๗ ใบลงชื่อเข้าสอบ ไม่มีรหัสวิชาที่สอบ เอกสารแนบหมายเลข ๓ 
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ล าดับ ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ/เอกสารแนบ 

๘ ระบบรับสมัครในส่วนของเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาที่ท าการเปิดเพ่ิม 
ไม่ข้ึนชื่อสาขาวิชา ในส่วน รายชื่อผู้สมัคร  และถ่ายโอนระบบ 
Online 

เอกสารแนบหมายเลข ๔ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานประมวลผล 
๑ การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม “รายวิชาใดท่ี

นักศึกษาได้ระดับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าหรือแทนกันแล้ว ให้นับหน่วยกิต
สะสมเพียงครั้งเดียว” 

เอกสารแนบหมายเลข ๕ 

๒ การจัดการระบบส าหรับนักศึกษาที่ไม่มี วันและเดือนเกิด เอกสารแนบหมายเลข ๖ 
๓ การประกาศผลสอบ เมื่อท าการค้นหาโดยระบุกลุ่มเรียน ระบบ

ไม่สามารถค้นหาได้ และการยกเลิกประกาศผลสอบสามารท า
รายการได้ได้มากกว่า ๑ รายการ 

เอกสารแนบหมายเลข ๗ 

๔ การยกเลิกรายชื่อนักศึกษา หน่วยกิตครบตามหลักสูตรการ
อนุมัต ิต้องการให้ท ารายการได้มากกว่า ๑ บุคคล 

เอกสารแนบหมายเลข ๘ 

๕ การอนุมัติและการยกเลิก อนุมัติการขอทรานสคริปต์ ต้องการ
ให้ท ารายการได้มากกว่า ๑ บุคคล 

เอกสารแนบหมายเลข ๙ 

๖ ยกเลิกการประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบ ส าหรับนักศึกษาสห
กิจ นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาบางรายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการใช้เรียนในมหาวิทยาลัย 

เอกสารแนบหมายเลข ๑๐ 

๗ ปัญหาการสั่งพิมพ์ซองจดหมายรายงานเกรด แบบกดปุ่มเลือก 
“พิมพ์ซองจดหมาย ทั้งหมดท่ีเลือก” 

เอกสารแนบหมายเลข ๑๑ 

๘ ตารางเรียนและตารางสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ผู้สอน แสดงรายชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑๒ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานทะเบียนนักศึกษา 
๑ ปัญหาการลงทะเบียนในระบบทะเบียน รายวิชาขึ้นซ้ า และ

สถานะการลงทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง เกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เอกสารแนบหมายเลข ๑๓ 

๒ ปัญหาการลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร เอกสารแนบหมายเลข ๑๔ 
 

๔.๑ ปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลของกองพัฒนานักศึกษา 
๔.๑.๑ การแก้ไขสถานะของนักศึกษากองทุน เนื่องจาก กยศ. จะโอนเงินให้นักศึกษา

กองทุนล่าช้า โดยในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ กยศ. โอนมาให้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท าให้
นักศึกษาพบปัญหาในการเข้าสอบ เพราะในระบบแสดงว่าเป็นโมฆะ และการดูผลการศึกษา ซึ่งนักศึกษา     
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ท าการสอบและมีการประกาศผลแล้วแต่ไม่สามารถดูได้ โดยกองพัฒนานักศึกษาต้องส่งรายชื่อให้กับงาน
การเงิน กองคลัง เพ่ือท าการปลดล็อคให้นักศึกษา ท าให้ต้องด าเนินการปลดล็อครายชื่อนักศึกษาสองครั้ง 

กองพัฒนานักศึกษา มีความต้องการให้แสดงผลในระบบว่าใครเป็นนักศึกษากองทุน 
กยศ. ในระบบ แล้วเมื่อ กยศ. โอนเงินมาให้งานการเงินจึงจะด าเนินการออกใบเสร็จให้ โดยท าการปลดล็อค
เพียงครั้งเดียว ซึ่งหากท าได้ทางกองพัฒนานักศึกษาก็จะสามารถท าการอัพเดทข้อมูลสถานะของนักศึกษา
กองทุนได้ 

กองพัฒนานักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าให้ระบบทะเบียนแสดงผลว่าเป็นนักศึกษา
กองทุน กยศ. ก็จะไม่ขึ้นค้างช าระในส่วนของงานทะเบียน เมื่อ กยศ. โอนเงินมาให้ จึงท าการออก
ใบเสร็จรับเงิน งานการเงินกองคลังก็จะท าการปลดล็อคเพียงครั้งเดียว นักศึกษาก็จะสามารถเข้าสอบได้ ผลการ
เรียนไม่เป็นโมฆะ และสามารถดูผลการเรียนได้ตามปกติ และขอให้งานการเงิน กองคลัง ด าเนินการปลดล็อค
นักศึกษากองทุนก่อนสอบปลายภาคประมาณ ๒ สัปดาห์ 

 

มติที่ประชุม 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะน าการแก้ปัญหาในเบื้องต้น 

เนื่องจากปัจจุบันระบบทะเบียนยังอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข ขอให้กองพัฒนานักศึกษาส่งรายชื่อพร้อม
รหัสนักศึกษากองทุนให้ สวท. ท าการปลดล็อค โดยแยกตามกลุ่มเรียน เพ่ือ สวท. จะด าเนินการปลดล็อค     
ให้นักศึกษาต่อไป 

ผู้อ านวยการกองคลัง เห็นชอบดังที่กองพัฒนานักศึกษาเสนอ ให้ท าการปลดล็อค   
หลังออกใบเสร็จของนักศึกษาในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
และการออกใบเสร็จแก่นักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 
(ThinkSoft Co.,Ltd.) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากเงื่อนไขในการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลนั้น ไม่ได้
พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับกองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่ต้น จึงท าให้กองพัฒนานักศึกษาไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนและประมวลได้ แต่ระบบสามารถเลือกให้แสดงสถานะของนักศึกษาได้ว่าเป็น
นักศึกษากองทุนใด โดยเลือกเป็น นักศึกษากองทุน กยศ. และ นักศึกษากองทุน กรอ. ซึ่งต้องสร้างระบบ
เชื่อมโยงจากข้อมูลการโอนเงินของธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ปรับปรุงสถานะของนักศึกษา ก็จะสามารถปรับปรุง
สถานะของนักศึกษากลุ่มนี้ได้ และการด าเนินการดังกล่าวก็จะมีค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาระบบ เนื่องจาก  
ในปัจจุบันสัญญาการปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยและบริษัทนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว 

๔.๑.๒ การลงทะเบียนของนักศึกษาสหกิจศึกษาหลังจากที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษา 
ให้นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาลงทะเบียนก่อนออกสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินเรื่องกู้ยืม กยศ. ในภาค
การศึกษานั้นให้แล้วเสร็จ 

 

มติที่ประชุม 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความเห็นว่าการลงทะเบียนของ

นักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ตามปฏิทินการศึกษา ได้ก าหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อน
นักศึกษาภาคปกติ ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา จึงไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากระบบทะเบียนและประมวลผล    



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๘                                            
 

โดยขอให้กองพัฒนานักศึกษารวบรวมข้อมูล และสรุปปัญหาดังกล่าว แยกตามศูนย์พ้ืนที่  ภาคการศึกษา     
และจ านวนนักศึกษา ส่งให้ สวท. เพ่ือน าไปบริหารจัดการในแต่ละศูนย์พ้ืนที่ต่อไป 

 
๔.๒ ปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

๔.๒.๑ ระบบทดลองการค านวณผลการเรียนของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาทดลอง
ค านวณผลการเรียนในระบบแก้ F หรือ Regrade หากนักศึกษาใช้ระบบทดลองค านวณเกรดโดยใส่เกรดที่  
คาดว่าจะได้ ระบบจะค านวณให้นักศึกษาผ่าน หรือส าเร็จการศึกษา แต่ระบบงานทะเบียนค านวณตามขั้นตอน
อาจพ้นสภาพ หรือไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากระบบทดลองค านวณเกรดจะไม่มีการใส่ # หรือ R# และระบบ
จะเพ่ิมหน่วยกิตเข้าไป ท าให้นักศึกษาไม่ทราบสถานะที่แท้จริง 

นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ที่เป็นวิชาชีพเลือก 
แล้วลงทะเบียนเรียนแก้ระดับคะแนน F ในรหัสวิชาอ่ืน ซึ่งเป็นวิชาชีพเลือกเช่นเดียวกัน แต่ระบบจะมองว่า 
เป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ไม่ใช่การเรียนแก้ระดับคะแนน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ระบบค านวณ
ระดับคะแนนจากรายวิชาชีพเลือกต่างรหัสวิชา ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแก้ระดับคะแนน F ทดแทนกันได ้

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 
(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่า เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้พัฒนาระบบทดลองการค านวณผลการเรียนของ
นักศึกษานั้น ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการค านวณผลการเรียนในปัจจุบัน ที่อ้างอิงจากโครงสร้างของหลักสูตร  
จึงต้องปรับปรุงระบบให้รองรับกับเงื่อนไขการค านวณผลการเรียนภาพรวมในปัจจุบัน จึงจะแก้ปัญหาในส่วนนี้
ได้ โดยการพัฒนาระบบเทียบโอนหลักสูตรขึ้นมา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแก้ระดับคะแนนในรหัสวิชาอ่ืน 
ระบบก็จะมองว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนทดแทนรหัสวิชาเดิมโดยอัติโนมัติ 

 

มติที่ประชุม 
เนื่องจากช่วงเวลาที่ได้พัฒนาระบบทดลองการค านวณผลการเรียนของนักศึกษานั้น  

ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการค านวณผลการเรียนในปัจจุบัน ที่อ้างอิงจากโครงสร้างของหลักสูตร จึงต้องปรับปรุง
ระบบให้รองรับกับเงื่อนไขการค านวณผลการเรียนภาพรวมในปัจจุบัน จึงจะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ โดยการ
พัฒนาระบบเทียบโอนหลักสูตรขึ้นมา และที่ประชุมมอบทีมพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
 ๔.๒.๒ การก าหนดรายวิชาต่อเนื่อง ในการเพ่ิมรายวิชาจะมีการบันทึกรายวิชาต่อเนื่อง 

ระบบจะใส่รายวิชาต่อเนื่องได้เพียงวิชาเดียว ซึ่งบางรายวิชา มีรายวิชาต่อเนื่องหลายตัว 
 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดของระบบทะเบียนและประมวลผลในปัจจุบัน     
ที่เพ่ิมรายวิชาต่อเนื่องได้เพียงวิชาเดียว เนื่องจากเครื่องมือในการพัฒนาระบบในขณะนั้นไม่สามารถท าการเพ่ิม
รายวิชาต่อเนื่องได้หลายวิชา แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่าย   



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๙                                            
 

ในการพัฒนาระบบดังกล่าว และที่ประชุมมอบทีมพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล ร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงระบบและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
๔.๒.๓ เมื่อก าหนดรายวิชาต่อเนื่องแล้วระบบไม่ได้น าไปเชื่อมต่อ ท าให้การลงทะเบียน

เรียน หรือการตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่สามารถทราบรายวิชาบังคับก่อนว่านักศึกษาเรียนผ่านมาแล้ว
หรือยัง และไม่มีการแจ้งเตือนในระบบ ท าให้เกิดความผิดพลาด 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการก าหนดรายวิชาต่อเนื่อง และที่
ประชุมมอบทีมพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบและแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

 
๔.๒.๔ การลงทะเบียน เพ่ิม-ซ่อม นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เพ่ิม -ซ่อม ผ่าน

ระบบงานทะเบียนได้หากงานทะเบียนเปิดระบบอนุญาต แต่ปัญหาคือการลงทะเบียนเรียน เพ่ิม -ซ่อม และ
ลงทะเบียนปกติ จ านวนนักศึกษาเกินกว่าที่อาจารย์ผู้สอนจะรับได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถจ ากัดได้ว่า ใน ๑ 
ห้องเรียน ๑ รายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมดกี่คน และอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถอนุมัติ       
การลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม ผ่านระบบได้ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบถามว่าสามารถจ ากัดจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม ในระบบได้หรือไม่ เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม นั้น จะลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน อาจเกิดปัญหาที่นั่งเรียน          
ไม่เพียงพอ และจากนั้นสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบอาจารย์ผู้สอนด้วยได้หรือไม่ เพราะอาจารย์ผู้สอนจะเป็น
ผู้อนุมัติในระบบดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่า ระบบทะเบียนและประมวลผลในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดจ านวนนักศึกษา           
ที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ซ่อม จึงไม่สามารถจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้ เนื่องจากช่วงเวลา      
ที่พัฒนาระบบนั้น ทีมงานยังไม่มีฐานข้อมูลในส่วนของอาคารสถานที่ ที่เป็นจ านวนที่นั่งในห้องเรียน ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ท าการเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยอาจเพิ่มตัวเลือกให้สามารถเปิดเป็นรายหลักสูตร รายชั้นเรียน 
หรือรายบุคคลได้ จากนั้นจะเชื่อมต่อไปยังระบบอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณในการพัฒนา 
เนื่องจากระบบในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาต่อได้มากนัก ต้องปรับปรุงระบบใหม่ให้รองรับเทคโนโลยีมากขึ้น 
และท าการส ารวจข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ เพ่ือทดแทนระบบเดิม ซึ่งเป็นความต้องการเพ่ิมเติม และมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๑๐                                            
 

๔.๒.๕ ระบบรับรองผล เมนูตรวจสอบและรับรองผลในการอนุมัติใบแสดงผลการเรียน 
และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ควรเพ่ิมช่องให้ส าหรับเลือกสถานะเครื่องหมายถูก  เพราะปัจจุบันเป็น
เลือกสถานะอนุมัติทีละหนึ่งคน ซึ่งจะล่าช้าในการจัดท ากรณีของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีจ านวนมาก 

นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล สอบถามทีมพัฒนาระบบจากปัญหาในส่วนแรก ๘ ข้อที่ได้กล่าวไปนั้นมีข้อใดบ้าง
ที่ทีมพัฒนาระบบสามารถด าเนินการแก้ไขให้ได้ในเบื้องต้น 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดของระบบทะเบียนและประมวลผลในปัจจุบัน 
เนื่องจากข้อตกลงในการพัฒนาระบบก่อนหน้านั้น ระบุว่าให้ท าการอนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ตามข้อตกลง และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาในข้อที่ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๕ ให้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้นเป็น
ความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบ 

 
๔.๓ ปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลของงานรับเข้าและทะเบียนประวัติ 

๔.๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร  การคัดลอกเงื่อนไขจาก “คัดลอกเงื่อนไขการรับสมัคร” 
ให้เป็น “คัดลอกเงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะที่เลือก” และผลที่ได้ให้ขึ้นเฉพาะสาขาที่เลือก ไม่ให้ขึ้นทุกเงื่อนไข 
ที่มีและไม่สามารถลบสาขาท่ีไม่ต้องการออกได้ 

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 
(ThinkSoft Co.,Ltd.) ชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการออกแบบฟังก์ชั่นให้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นการคัดลอก
ฐานข้อมูลทั้งหมดของปีก่อนหน้ามาไว้ในฐานข้อมูลของปีถัดไปโดยอัติโนมัติ เพ่ือความสะดวก ซึ่งหากต้องการ
ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการก็สามารถท าได้ แต่ทีมพัฒนาระบบ ต้องใช้เวลาในการออกแบบ
หน้าจอและทดสอบเพ่ือให้ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล สอบถามเพ่ิมเติมในส่วนของระบบรับสมัครนักศึกษา สามารถท าให้ระบบรับ
สมัครนักศึกษาด าเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจนจบกระบวนการเพียงที่เดียวได้หรือไม่  และรองรับกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องภาษาในการกรอกแบบฟอร์ม ในขณะที่ท าการสมัครในระบบ ในการเลือก
ประเทศ ขอให้ปรับปรุงให้แสดงตัวเลือก "ประเทศไทย" เป็นล าดับแรก และอยากทราบว่าปัญหาทั้ง ๘ ข้อที่ได้
แจ้งไปนั้น ทีมพัฒนาสามารถด าเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาใดที่เป็นความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบ 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะน าข้อตกลงการปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลในส่วนของ
งานรับเข้า ไปสรุปค่าใช้จ่ายตามความต้องการที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ส่วนระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เนื่องจากทีมพัฒนาระบบนั้น
เป็นผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นอยู่แล้ว จึงสามารถด าเนินการได้ แต่ฐานข้อมูลที่ใช้จะต้องมีความครอบคลุมการ



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๑๑                                            
 

ใช้งาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร และฐานข้อมูลสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา ที่จะเชื่อมโยง  
เข้ากับระบบรับสมัคร ท าให้ผู้สมัครกรอกเพียงเลขประจ าตัวประชาชนระบบจะดึงฐานข้อมูลขึ้นมาให้ทันที 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรวบรวมปัญหาที่ได้รับแจ้งมาจาก
หน่วยงาน แบ่งเป็น ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที , ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากกระทบกับโครงสร้าง
ระบบ , ปัญหาที่เป็นความต้องการเพ่ิมเติมที่มีค่าใช้จ่าย และพิจารณาสรุปส่งให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนต่อไป  

 
๔.๔ ปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลของงานประมวลผล 

๔.๔.๑ การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม “รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับ
คะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ าหรือแทนกันแล้ว ให้นับหน่วยกิตสะสมเพียง
ครั้งเดียว” 

 

มติที่ประชุม 
นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่าเป็นปัญหาเช่นเดียวกันในข้อที่ ๔.๒.๑ ระบบทดลองการค านวณผล     
การเรียนของนักศึกษา จึงให้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

 
๔.๔.๒ การจัดการระบบส าหรับนักศึกษาที่ไม่มี  วันและเดือนเกิด ส่วนมากเป็น

นักศึกษาที่มาจากที่ราบสูง (บนดอยหรือชาวเขา) จะไม่ทราบวันและเดือนเกิด ทราบเพียงปีเกิดเท่านั้น และ  
ในบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษากลุ่มนี้ก็ไม่มีการระบุข้อมูลวันและเดือนเกิด จึงแก้ปัญหาด้วยการกรอก
ข้อมูลสมมติ เนื่องจากระบบบังคับให้กรอกข้อมูล หากกรอกไม่ครบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษา      
รายดังกล่าวลงในระบบ ซึ่งการแก้ปัญหาเช่นนี้อาจท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลในระบบได้ จึงขอ
ค าแนะน าจากที่ประชุมในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งต่อที่ประชุมว่าอาจต้องเพ่ิมเติมระบบการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบส าหรับนักศึกษา
กลุ่มนี้โดยเฉพาะ รวมถึงนักศึกษาโควตาที่ได้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากหากแก้ไขในระบบหลัก   
จะกระทบถึงข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมด 

นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งที่ประชุมจะน าปัญหาดังกล่าวไปปรึกษาหารือภายในส่วนงานทะเบียน     
เพ่ือก าหนด วัน/เดือน/ปี ที่เพิ่มเติมแล้วจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง 

 
๔.๔.๓ การประกาศผลสอบ เมื่อท าการค้นหาโดยระบุกลุ่มเรียน ระบบไม่สามารถ

ค้นหาได ้และการยกเลิกประกาศผลสอบสามารถท ารายการได้ได้มากกว่า ๑ รายการ 
 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๑๒                                            
 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าอาจเกิดจากฟังก์ชั่นการกรองข้อมูล (Filter) ในระบบท างานผิดพลาด และ
โปรแกรมเมอร์ได้ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย แต่ ในส่วนของ
การยกเลิกประกาศผลสอบให้สามารถท ารายการได้มากกว่า ๑ รายการนั้นเป็นความต้องการเพ่ิมในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
๔.๔.๔ การยกเลิกรายชื่อนักศึกษา หน่วยกิตครบตามหลักสูตรการอนุมัติ  ต้องการให้

ท ารายการได้มากกว่า ๑ บุคคล 
 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าเป็นความต้องการเพ่ิมในการพัฒนาระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
๔.๔.๕ การอนุมัติและการยกเลิกอนุมัติการขอทรานสคริปต์ ต้องการให้ท ารายการได้

มากกว่า ๑ ราย 
มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าเป็นความต้องการเพ่ิมในการพัฒนาระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
๔.๔.๖ ยกเลิกการประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบ ส าหรับนักศึกษาสหกิจ นักศึกษา

ฝึกงาน และนักศึกษาบางรายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้เรียนในมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบผลการ
เรียนได้โดยไม่ต้องท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบ 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าเนื่องจากช่วงเวลาที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบทะเบียนนั้น ได้มีเงื่อนไข          
ให้นักศึกษาทุกรายต้องท าการประเมินในระบบอาจารย์ผู้สอน และในปัจจุบันทีมพัฒนาระบบไม่มีฐานข้อมูล
โครงสร้างหลักสูตรในรายวิชาของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีเพียงฐานข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานซึ่งไม่สามารถ   
ใช้ร่วมกันได้ และแนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยให้แก้ไขประเภทรายวิชาในขณะบันทึกเข้าสู่ระบบให้เป็นรายวิชา   
สหกิจศึกษาแทน ซึ่งทีมพัฒนาระบบเพียงสร้างเงื่อนไขในระบบทะเบียนว่าหากเป็นรายวิชาสหกิจศึกษา 
นักศึกษาไม่ต้องท าการประเมินอาจารย์ผู้สอน คือ ในหน้าของการเพ่ิม-แก้ไขรายวิชา จะมีตัวเลือกด้านล่างก่อน
กดปุ่มบันทึกข้อมูล และทีมพัฒนาระบบท าการเพ่ิมตัวเลือก "เป็นวิชาสหกิจศึกษาใช่หรือไม่" และให้ระบบ    



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๑๓                                            
 

ท าการตรวจสอบเงื่อนไข หากตรงตามเงื่อนไขนักศึกษากลุ่มนี้ก็ไม่ต้องท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยทีม
พัฒนาระบบต้องไปพัฒนาส่วนเชื่อมโยงระบบประเมินเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการในการตรวจสอบระบบ และให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
๔.๔.๗ ปัญหาการสั่งพิมพ์ซองจดหมายรายงานเกรด แบบกดปุ่มเลือก “พิมพ์ซอง

จดหมาย ทั้งหมดที่เลือก” คือ หากเลือกพิมพ์ซองจดหมายเพียง ๑ รายการ ระบบจะท าการพิมพ์ซองโดยระบุ 
ที่หน้าซองว่า "เรียนผู้ปกครอง" แต่หากเลือกพิมพ์ซองจดหมายทั้งหมด ระบบจะท าการพิมพ์ซองโดยระบุเป็น
ชื่อของ "นักศึกษา" แทน จึงขอให้ทีมพัฒนาระบบปรับปรุงให้สามารถเลือกพิมพ์เป็นรายบุคคลหรือทั้งหมดได้
โดยระบุที่หน้าซองว่า "เรียนผู้ปกครอง" 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมว่าสามารถแก้ไขได ้หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 
๔.๔.๘ ตารางเรียนและตารางสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้สอนแสดง

รายชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม

งานทะเบียนและประมวลผล ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าระบบของนักศึกษาปริญญาโทมีความพร้อมใช้งานเมื่อใด 
และปัญหาในส่วนงานประมวลผลทั้ง ๘ ข้อนั้น สามารถด าเนินการในข้อใดได้บ้าง 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ แจ้งที่ประชุมว่าได้ประสานงานกับนายสัมพันธ์ ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนแล้ว และไดด้ าเนินการเรียบร้อย โดยระบบพร้อมใช้งานแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทดลอง
เข้าใช้งานระบบเพ่ือตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง 

และได้สรุปการด าเนินการปัญหาในส่วนงานประมวลผลทั้ง ๘ ข้อ ดังนี้ 
ปัญหาที่สามารถด าเนินการได้ทันที คือ ข้อที่ ๔.๔.๒ ข้อที่ ๔.๔.๗ และข้อที่ ๔.๔.๘ 

นอกจากนั้นเป็นความต้องการเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 

๔.๕ ปัญหาการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลของงานทะเบียนนักศึกษา 
๔.๕.๑ ปัญหาการลงทะเบียนในระบบทะเบียน รายวิชาขึ้นซ้ า และสถานะการ

ลงทะเบียนไม่เปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเหตุการณ์เกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยา่งบูรณาการ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖   หน้า ๑๔                                            
 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด 

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าจากการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวเกิดจากเงื่อนไขของระบบที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้
ตั้งแต่ต้น โดยเงื่อนไขของระบบทะเบียนนั้น ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องมีสถานะก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น    
ซึ่งนักศึกษาไม่ได้ท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาก่อนหน้า เนื่องจากรักษาสภาพนักศึกษาไว้ และเมื่อ
ภาคการศึกษาถัดไปนักศึกษาได้รับการคืนสภาพนักศึกษา เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะเป็นผู้ด าเนินการลงทะเบียน  
ให้นักศึกษา แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้นักศึกษาท าการลงทะเบียนเรียนเอง จึงปรากฏรายการลงทะเบียนซ้ า   
ในระบบ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขผ่านระบบทะเบียนได้โดยตรง จึงต้องท าการลบจากฐานข้อมูลโดย
ผู้ดูแลระบบเท่านั้น 

โดยไดแ้นะน าการแก้ปัญหาในกรณีนี้ว่าควรให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนด าเนินการลงทะเบียนให้ และหากต้องการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียน ทีมพัฒนาจะน า
เงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติมในระบบทะเบียนให้รองรับได้ ซึ่งเป็นความต้องการเพ่ิมเติมในการพัฒนา
ระบบ หรือหากไม่ต้องการพัฒนาเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนท าการลงทะเบียนให้นักศึกษาได้
เพียงครั้งเดียวก็สามารถท าได้เช่นกัน 

นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล มอบให้งานทะเบียนทุกศูนย์พื้นที่รวบรวมปัญหาดังกล่าวให้ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือส่งให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ โดยในเบื้องต้น
โปรแกรมเมอร์ได้ด าเนินการปรับปรุงเงื่อนไขในระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนได้โดยไม่ปรากฏรายการซ้ าในระบบ 

 
๔.๕.๒ ปัญหาการลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร หากนักศึกษาประเมินการสอน       

ในรายวิชาแล้ว และได้ลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร จะต้องท าการประเมินการสอนในรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ และรายวิชาจะปรากฏซ้ าในระบบ เกรงว่าหากนักศึกษาจบการศึกษา 
และมีการตรวจผลการศึกษาแล้วเกิดความผิดพลาด 

 

มติที่ประชุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตัวแทนบริษัท ธิงค์ซอฟต์ จ ากัด มหาชน

(ThinkSoft Co.,Ltd.) แจ้งว่าในปัจจุบันระบบทะเบียนสามารถลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตรได้  เนื่องจาก   
เป็นเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ในการพัฒนาระบบทะเบียนแล้ว แต่เงื่อนไขอาจไม่ครอบคลุม โดยดูตัวอย่างได้จากระบบ
ของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีการตรวจสอบการจบการศึกษาในหลักสูตรของตนเอง เปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืน
ในสถาบันเดียวกันได้ ซ่ึงอาจน ามาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลได้    

จากปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาในการศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการ
พัฒนา ควรมีการจัดประชุมในการด าเนินการก าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตรที่ถูกต้อง      
โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการในการจัดประชุม 
 




