
รายงานการประชุม
“แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อยางบูรณาการ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖

วันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมบางปะอิน อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยหันตรา

______________________________

ผูมาประชุม
๑. นายอาคม สงเคราะห รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล
๒.   นายสุทิน เกษตรรัตนชัย รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.   นายจตุรงค บางมณี กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.   นางสาวบุษกร บัวใบ กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๕. นางวรรณนิภา ทิพสุรบท กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๖. นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๗.   นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘. นางสาววรางคณา จรุณศรี กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๙. นางสาววาสนา ยิ้มอ่ิม กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๐. นางสาววธิานี สนามแจม กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๑. นายสัมพันธ ชัยภูมิ กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒. นางอุไรวรรณ กิจจารักษ กรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓. นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข กรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔. นายศรัณยพงษ ศรีพูน กรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๕. นายจตุพร ระเวงจิตร กรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖. นางเปรมสิรินทร แยมสรวล กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑๗. นางสาวขวัญชนก ภาคสัญไชย กรรมการกองพัฒนานักศึกษา
๑๘. นางสาววรรณา แกวพลอย กรรมการกองคลัง
๑๙. นางสาวกชพรรณ บัวคํา กรรมการกองคลัง
๒๐. นางดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย กรรมการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
๒๑. วาท่ีรอยตรีหญิงมัฒธนา บุญธรรม กรรมการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
๒๒. ผศ.ดร.ภัควัฒน จันทรตรี กรรมการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๒๓. นายชาติชาย เขียวมณี กรรมการและเลขานุการ



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยางบูรณาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ หนา ๒

ผูไมมาประชุม
๑. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ ติดราชการ
๒. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ติดราชการ
๓. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ
๔.   ผูอํานวยการกองคลัง ติดราชการ
๕. นางสาวสภุาพ โสมนัสสา ติดราชการ
๖.   นางสาวขวัญหทัย ศุภกรรม ติดราชการ
๗. นางสาวดารุณี ตรีหาญ ติดราชการ
๘. นางสาวสาวิตรี สุทธิลักษณ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเอกชัย เนาวนิช สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นายฐิตินันท ภูพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นางสาวอารีรัตน ศรีจันทรอินทร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
๔.   นางสาวสิรวิงษ ครองศรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
๕.   นางสาวแววตา สุขภิรมยสันต กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
๖.   นายไพฑูรย มณีอินทร กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๗. นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองคํา กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๘. นายสาธิต คณฑา กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๙. นางสาวฐมลชนกศ วงษสุวรรณ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
๑๐. นายชัชวาล วิงวอน กองพัฒนานักศึกษา
๑๑. นายกัมปนาท ทิพผล เจาหนาท่ีดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล

ตัวแทนบริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft Co.,Ltd.)
๑๒. นายสุวชัชัย ปริญญาผล เจาหนาท่ีดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล

ตัวแทนบริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft Co.,Ltd.)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
นายอาคม สงเคราะห รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุมงาน

ทะเบียนและประมวลผล กลาวเปดการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล อยางบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผล อยางบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยางบูรณาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ หนา ๓

มติท่ีประชุม
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขรายชื่อผูไมมาประชุม ลําดับท่ี ๔

“นายจตุพร ระเวงจิตร” เปน รายชื่อผูมาประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การใหบริการรับชําระเงินคากิจกรรม และคาหอพักนักศึกษาสําหรับการรายงานตัว

ข้ึนทะเบียนนักศึกษาโควตา วันท่ี ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
(ยกเวนวันหยุดราชการ)

จากแนวความคิดการใหบริการนักศึกษาเปนไปอยางครบวงจร ในรูปแบบ One Stop
Service โดยขอความรวมมือบุคลากรท่ีเก่ียวของมาปฏิบัติหนาท่ีรับรายงานตัวนักศึกษา ณ จุดรายงานตัว
แตละศูนยพ้ืนท่ี ในวันดังกลาว และหากศูนยใดมีความพรอมในการดําเนินการขอใหแจงท่ีประชุมรับทราบ

ผศ.ดร.ภัควัฒน  จันทรตรี แจงวาศูนยพ้ืนท่ีสุพรรณบุรี เห็นดวยกับแนวความคิด One
Stop Service แตในชวงเวลาดังกลาวตรงกับวันสอบกลางภาคของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสวนมากเปนคณาจารยจากคณะตาง ๆ ซึ่งติดภารกิจเปนผูควบคุมการสอบ
จึงยังไมพรอมในการใหบริการในรูปแบบอยางครบวงจร และเกรงวาอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษา

มติท่ีประชุม
นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน สรุปการปฏิบัติหนาท่ีรับรายงานตัวนักศึกษาของศูนยหันตรา ในระหวางวันท่ี ๒๓ –
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จุดรับรายงานตัว บริเวณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคาร
ศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) ศูนยหันตรา ดังนี้

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับรายงานตัว ตรวจและ
เก็บหลักฐานการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษา ณ จุดรับรายงานตัว โดยเปนผูประสานงานกับหนวยงาน
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กองคลัง ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับเงินคาข้ึนทะเบียนนักศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
ปรับพ้ืนฐาน ปรับสถานะ และออกใบเสร็จรับเงิน ณ จุดรับรายงานตัว อยางนอยวันละ ๒ ราย และในวันท่ี
มีนักศึกษามารายงานตัวเปนจํานวนมากอาจพิจารณาเจาหนาท่ีเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม

กองพัฒนานักศึกษา ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับเงินคากิจกรรมนักศึกษา คาหอพัก
นักศึกษา และออกใบเสร็จรับเงิน ณ จุดรายงานตัว อยางนอยวันละ ๒ ราย และในวันท่ีมีนักศึกษามารายงานตัว
เปนจํานวนมากอาจพิจารณาเจาหนาท่ีเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยางบูรณาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ หนา ๔

ในการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในวันรับรายงานตัวนั้น คาดวาคงดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย เนื่องจากไดผานข้ันตอนการกลั่นกรองมาหลายข้ันตอนแลว ซึ่งหากศูนยใดยังไมพรอม
ดําเนินการใหบริการ One Stop Service ขอใหปฏิบัติหนาท่ีรับรายงานตัวตามปกติ โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจะเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในวันรับรายงานตัวของศูนยหันตรา

๔.๒ ระบบประเมินการสอนแสดงผลการประเมินในเมนูอาจารยผูสอนตางจากเมนูนักศึกษา
นายสัมพันธ ชัยภูมิ เจาหนาท่ีงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน แจงปญหาดังเอกสารแนบในขอท่ี ๔ ความคิดเห็นตออาจารยผูสอน ขอยอยท่ี ๔.๑ - ๔.๔ ซึ่ง
เนื้อหาและรายละเอียดจะแตกตางจากขอมูลท่ีประเมินจากนักศึกษา โดยในสวนของการประเมินในระบบ
นักศึกษา ขอท่ี ๔ ของอาจารยผูสอนจะถูกแบงยอยเปน ๓ กลุม คือ (ก) การสอน (ข) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(ค) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งในระบบนักศึกษาและระบบเจาหนาท่ีขอความจะเหมือนกัน แตใน
ระบบอาจารยผูสอนท่ีพิมพออกมา และผลสรุปเนื้อหารายละเอียดจะแตกตางกันพอสมควร

มติท่ีประชุม
นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มอบใหทีมพัฒนาระบบและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําปญหา
ไปปรับปรุงแกไข และแจงใหท่ีประชุมทราบตอไป

๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา
นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน แจงความคืบหนาตามท่ีไดมีมติใหดําเนินการปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษา
ใหสามารถรองรับการใชงานของนักศึกษาไดมากข้ึน กลั่นกรองความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงระบบ
ทะเบียนและประมวลผล ในสวนของระบบรับสมัครนักศึกษาแลว ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัย หากไดขอสรุปแลวสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจงใหท่ีประชุมไดรับทราบ และ
หากทีมพัฒนาระบบตองการขอมูลเพ่ิมเติมสามารถแจงไดท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแจงใหดําเนินการตอไป

โดยสอบถามทีมพัฒนาระบบในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมดเขาดวยกันวาสามารถดําเนินการไดหรือไม และมีคาใชจายเพียงใด และการปรับปรุงขอมูลท่ีผิดพลาด
ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดมีการบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนแลว สามารถปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหมีความถูกตอง
ไดหรือไม และมีกระบวนการอยางไร หรืออาจทําเปนระบบเสมือนและปรับปรุงขอมูลท่ีผิดพลาด จากนั้น
จึงนําขอมูลท่ีปรับปรุงแลวบันทึกลงในระบบจริง
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มติท่ีประชุม
เจาหนาท่ีดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตวัแทนบริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft

Co.,Ltd.) แจงท่ีประชุมวา จากขอกําหนดของระบบรับสมัครในปจจุบันนั้น ทีมพัฒนาระบบมีขอมูลเพียงพอ
สําหรับการดําเนินงานเนื่องจากไดสํารวจขอมูลมากอนแลว นอกเหนือจากนี้จะเปนเรื่องของรูปแบบเอกสาร
ท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยน เชน แบบฟอรมใบรับสมัคร หรือขอมูลหลักสูตรในปการศึกษาถัดไปท่ีจะเปดรับสมัคร
วามีหลักสูตรหรือสาขาใดบาง โดยสามารถบันทึกเพ่ิมลงในระบบไดหากไมมีขอมูลแสดง

ในการเชื่อมโยงระบบท้ังหมดเขาดวยกันนั้น ทีมพัฒนาระบบสามารถดําเนินการได ในเรื่อง
คาใชจายตองนําไปพิจารณากับทางบริษัทเพ่ือหาขอสรุป โดยยกตัวอยางการเชื่อมโยงระบบตาง ๆ เขาดวยกัน
จากระบบทะเบียนของนักศึกษาปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ท่ีมีการเชื่อมโยงกับระบบการเงินของกองคลัง
เก่ียวกับการตั้งหนี้จากระบบทะเบียนนักศึกษา ในการชําระคาสมัคร คาธรรมเนียมตาง ๆ ของนักศึกษา
โดยจะมีสวนผังบัญชี และหมวดคาใชจายมาเก่ียวของ เพราะฉะนั้นเม่ือนักศึกษาชําระเงินจากจุดรับชําระเงิน
ระบบจะทราบทันทีวาจะนําเขาบัญชีใด ซึ่งเจาหนาท่ีสามารถนําขอมูลดังกลาวจัดทํารายงานประจําวัน
รายงานประจําเดือน หรือรายงานประจําปไดสะดวก

เนื่องจากระบบทะเบียนในปจจุบัน ไดมีการออกแบบฐานขอมูลไวคนละสวน แตมีการเก็บ
ฐานขอมูลไวท่ีเซิรฟเวอรเดียวกัน สามารถพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงขอมูลได โดยทีมพัฒนาระบบไดดําเนินการ
ออกแบบการเชื่อมโยงขอมูลไวแลวในเบื้องตน แตเนื่องจากยังขาดการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ในเรื่องการบริหารจัดการ หรือขอกําหนดดังเชนปจจุบัน

นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวเสริมวาระบบทะเบียนในปจจุบัน เสมือนมีการเชื่อมโยงกันอยูแลว แตยังขาด
ขอมูลท่ีเปนตัวกําหนดเงื่อนไขในการเชื่อมโยงวาตองการสวนใดบาง ทําใหไมมีการนําไปใชอยางสมบูรณและ
เต็มความสามารถของระบบ ซึ่งข้ึนอยูกับผูใชงานระบบวาตองการใชขอมูลจากสวนงานใดบาง เพ่ือนํามา
เชื่อมโยงกับระบบของตนเอง

เจาหนาท่ีดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตวัแทนบริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft
Co.,Ltd.) แนะนําแนวทางการปรับปรุงขอมูลท่ีผิดพลาดในเบื้องตน โดยหนวยงานจัดทําโครงการเพ่ือใหทีม
พัฒนาระบบดําเนินการแกไข และกําหนดเงื่อนไขสําหรับการปรับปรุงขอมูลดังกลาว เพ่ือบันทึกลงในระบบ
ใหมีความถูกตอง หรือหากจะทําเปนระบบเสมือน ทีมพัฒนาระบบไดสรางระบบเสมือนสําหรับการทดสอบ
เรียบรอยแลว มีวิธีดําเนินการ คือ ใหสํารองขอมูลจากระบบจริง แลวคัดลอกลงในระบบเสมือน ทําการ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง จากนั้นนําขอมูลท่ีไดปรับปรุงแลวบันทึกลงในระบบจริง โดยมีการกําหนดเวลาการ
ปฏิบัติท่ีแนนอนเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหทีมพัฒนาระบบสามารถตรวจสอบขอมูลได
ซึ่งอาจจัดใหมีการอบรมปฏิบัติการของเจาหนาท่ีผูใชงานระบบ ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูล
ทีมพัฒนาระบบเปนวิทยากรผูใหคําแนะนํา โดยมีคาใชจายเพียงคาวิทยากรเทานั้น

๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ขอคําแนะนําทีมพัฒนาระบบ จากระบบทะเบียนและประมวลผลในปจจุบัน
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ควรปรับปรุงระบบตอไป หรือควรพัฒนาระบบข้ึนมาใหม แนวทางใดมีความเหมาะสมมากกวากัน และจาก
การประชุมท่ีผานมานั้น ปญหาสวนใดของระบบทะเบียนและประมวลผลท่ีทีมพัฒนาระบบไมสามารถ
ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงได โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะรวบรวมและสรุปปญหาให
ทีมพัฒนาระบบนําไปพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลตอไป

การพัฒนาระบบ Training มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด และระบบทะเบียนจําลอง
ในปจจุบันนั้นมีความลาชาของขอมูลอยูประมาณ ๑ ป สามารถดําเนินการแกไขไดอยางไรบาง

การเขาถึงขอมูลในระบบของเจาหนาท่ีงานทะเบียนในปจจุบันสามารถกําหนดสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูลใหมากข้ึนไดหรือไม

นางสาววรรณา  แกวพลอย ตัวแทนกองคลัง เสนอท่ีประชุม ใหสามารถพิมพใบเสร็จได
มากกวา ๑ เครื่อง หากพิมพใบเสร็จพรอมกัน ๒ เครื่อง เลขท่ีใบเสร็จจะปนกัน เชน เม่ือดําเนินการนําเขา
ใบเสร็จแลว ทําการพิมพคารับสมัคร ๑ เครื่อง และพิมพคาลงทะเบียนอีก ๑ เครื่อง เลขท่ีใบเสร็จจะพิมพ
ตอเนื่องสลับกันไปตามการสั่งพิมพของท้ัง ๒ เครื่อง ซึ่งไมถูกตอง เนื่องจากเปนใบเสร็จตางประเภทกัน ทําให
การพิมพใบเสร็จในปจจุบันทําไดเพียง ๑ เครื่องเทานั้น โดยการสลับกันพิมพใบเสร็จคราวละประเภท

การรับสมัครนักศึกษาใหม สําหรับนักศึกษาท่ีชําระเงินผานระบบทะเบียน ท้ังนักศึกษา
ท่ีกรอกแบบฟอรมดวยตนเอง และนักศึกษาท่ีชําระผานธนาคาร มีขอมูลท่ียังไมไดกรอกลงในระบบทะเบียน
และจะไมแสดงในระบบการเงิน เม่ือธนาคารสงขอมูลการชําระเงินมาให งานการเงินจึงนําเขาขอมูลไมได
และไมสามารถคนหาขอมูลของนักศึกษาในระบบได หากนักศึกษาท่ีชําระผานธนาคารแลวแตยังไมไดกรอก
ขอมูลลงในระบบ สงขอมูลมาใหงานทะเบียนทุกศูนยพ้ืนท่ีแลว ใหงานทะเบียนทุกศูนยพ้ืนท่ีดําเนินการบันทึก
ลงในระบบโดยเร็ว โดยทําการบันทึกเปนรายวัน เพ่ืองานการเงินสามารถดําเนินการปลดล็อคในระบบ
ใหนักศึกษากอนการประกาศผล ซึ่งหากนักศึกษาสวนนี้ไมไดรับการปลดล็อคจากงานการเงินจะถูกตัดสิทธิ
ในการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได เนื่องจากไมมีขอมูลในระบบ

การอานขอมูลของระบบ Reference ตัวท่ี ๑ และ Reference ตัวท่ี ๒ เปนรหัส
บัตรประชาชน และ เลขท่ีใบสมัคร ในกรณีท่ีนักศึกษาใสขอมูลเพียงสาขาวิชา ทําใหระบบไมอานขอมูลชุดนั้น

นายชัชวาล  วิงวอน เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา กลาวถึงปญหาท่ีพบจากระบบในสวน
ของนักศึกษาคางชําระคาหอพัก คือ หากนักศึกษาคางชําระคาหอพัก งานหอพักนักศึกษาจะดําเนินการล็อค
เกรดในระบบ เม่ือนักศึกษาเขาใชงานในระบบจะพบคําเตือนใหชําระคาหอพักจึงจะสําเร็จการศึกษาได
ซึ่งจากการตรวจสอบพบวาในระบบมีการล็อคอยูแตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลว โดยไมไดชําระคาหอพัก
ท่ีคาง และไมสามารถติดตามได จึงขอใหทีมพัฒนาระบบดําเนินการแกไขในขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

นางสาวเปรมสิรินทร  แยมสรวล เจาหนาท่ีกองพัฒนานักศึกษา กลาวถึงปญหาท่ีพบจาก
ระบบในสวนของนักศึกษาท่ีรักษาสภาพ คือ ในรายนักศึกษาเกาท่ีเลื่อนชั้น แลวไดทําการรักษาสภาพ
นักศึกษาในภาคการศึกษาแรกของปถัดไป เม่ือกองพัฒนานักศึกษาทําการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเพ่ือ
นําสงเงินประกันอุบัติเหตุจะไมปรากฏรายชื่อของนักศึกษาดังกลาว ซึ่งนักศึกษามาคืนสภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไปจึงไมมีรายชื่อในการประกันอุบัติเหตุ เสมือนนักศึกษาไมไดรายงานตัวลงทะเบียนเรียนในปนั้น

นายสัมพันธ  ชัยภูมิ เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอใหปรับปรุงการ
แสดงผลในการเขาถึงขอมูลหลักสูตรในระบบทะเบียนตามสิทธิ์ท่ีกําหนด เชน เม่ือมีการกําหนดสิทธิ์ผูใชใหไม
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สามารถดําเนินการ เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลหลักสูตรในระบบ จะไมปรากฏขอมูลโครงสรางหลักสูตร ระบบจะ
แสดงผลเพียงเมนูสั่งพิมพ จึงขอใหทีมพัฒนาระบบปรับปรุงการแสดงผลของผูใชท่ีกําหนดสิทธิ์ใหไมสามารถ
ดําเนินการ เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลหลักสูตรในระบบนั้น ปรากฏขอมูลโครงสรางหลักสูตรในหนาแสดงผลดวย
และปญหาการสั่งพิมพจากหลักสูตรรายวิชาในระบบ เม่ือกดปุมสั่งพิมพแลวจะปรากฏหนาจอ “404 Error
File Not Found” เกิดจากการปดระบบหรือความผิดพลาดจากระบบ

มติท่ีประชุม
เจาหนาท่ีดูแลระบบทะเบียนและประมวลผล ตวัแทนบริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft

Co.,Ltd.) แนะนําแนวทางการพัฒนา ๒ วิธี คือ แนวทางการพัฒนาระบบใหมนั้น ข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยได
จัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพียงใด เนื่องจากการปรับปรุงระบบใหมตองใชงบประมาณในการพัฒนาเปน
จํานวนมาก หรือ หากเลือกแนวทางการพัฒนาระบบเดิม แลวปรับปรุงไปทีละสวน จะใชงบประมาณในการ
พัฒนานอยกวามาก

ตัวอยางจากระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
จัดซื้อไปแลวนั้น เปนระบบท่ีมีการเชื่อมโยงของทุกสวนงานเขาดวยกัน ซึ่งเปนระบบแบบใหม โดยทีมพัฒนา
ระบบไดพัฒนาใหสามารถใชงานรวมกันไดท้ังระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทและระบบทะเบียน
ของนักศึกษาปริญญาตรี แตยังไมสมบูรณเนื่องจากทีมพัฒนาระบบไมทราบเงื่อนไขของท้ังสองระบบวา
ตางกันตรงจุดใด และแนะนําจุดเดนของระบบแบบใหม คือ

๑. มีการเชื่อมโยงกับระบบการเงินของกองคลัง เชน งานกองทุน หมวดรายจาย ผังบัญชี
ขอมูลธนาคาร โดยเฉพาะขอมูลธนาคารจะมีการกําหนดบารโคด ท่ีเปนมาตรฐานของธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด และสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงิน และตั้งหนี้ของนักศึกษาตามหมวดคาใชจายของ
กองคลังได

๒. หลักสูตรของงานทะเบียนมีการเชื่อมโยงไปจนถึงกระบวนการการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา

ปญหาของระบบทะเบียนและประมวลผลท่ีไมสามารถดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงไดนั้น
ทีมพัฒนาระบบขอยกตัวอยาง เชน ปญหาการพิมพใบเสร็จจากระบบการเงิน โดยเปรียบเทียบจากระบบแบบ
ใหมจะออกเลขท่ีใบเสร็จรับเงินโดยระบบ และเปลี่ยนเปนเครื่องพิมพแบบเลเซอรท่ีมีความรวดเร็วในการ
ทํางานสูงกวา เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากการพิมพใบเสร็จท่ีมีการระบุเลขท่ีไวแลวจากเครื่องพิมพแบบ
หัวเข็ม ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูง โดยออกแบบใบเสร็จใหมีสัญลักษณของมหาวิทยาลัยและสวนของตาราง
เทานั้น สวนขอความและเลขท่ีใบเสร็จใหพิมพออกจากระบบ หากเกิดการผิดพลาด เจาหนาท่ีสามารถพิมพ
ซ้ําได โดยไมกระทบกับสวนอ่ืนในระบบ

ปญหาหลักของระบบทะเบียนและประมวลผลในปจจุบันนั้น สืบเนื่องจากชวงเวลาท่ีได
พัฒนาระบบ เทคโนโลยีในขณะนั้นมีขีดจํากัดไมสามารถรองรับเทคโนโลยีในปจจุบันได เชน ระบบปฏิบัติการ
Windows XP ท่ีเปรียบเสมือนระบบทะเบียนและประมวลผลในปจจุบัน ท่ีไมสามารถรองรับกับโปรแกรม
หรือการพัฒนาไดอยางสมบูรณ และระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8 ท่ีเปรียบเสมือนระบบ



รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบยีนและประมวลผล อยางบูรณาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ หนา ๘

บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท สามารถรองรับโปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางสมบูรณ รวมถึง
การพัฒนาระบบใหมีความสามารถมากข้ึน

ระบบทะเบียนจําลองนั้น เนื่องจากฐานขอมูลเปนคนละสวน การแกไขจําเปนตองแตงตั้ง
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการปรับปรุงสถานะของระบบเปนประจํา ใหมีความทันสมัย โดยอาจดําเนินการทุกวัน
หรือกําหนดเวลาปรับปรุงใหแนนอน เนื่องจากทีมพัฒนาระบบไมมีบุคลากรรองรับการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนจําลองของมหาวิทยาลัย

การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของเจาหนาท่ีงานทะเบียนในปจจุบัน อาจมีการ
ฝกอบรมการใชงานใหแกเจาหนาท่ี เพ่ือสรางความเขาใจระบบใหมากข้ึน เนื่องจากทีมพัฒนาระบบ
มีความเห็นวา ปญหาจากการใชงาน ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน อาจเกิดจากความไมเขาใจการใชงานระบบ
ทะเบียนท่ีมากพอ และมีการลัดข้ันตอนของระบบ โดยการกรอกขอมูลสมมติอยูบอยครั้ง จึงตองดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลดังกลาวใหบอยข้ึนเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

ปญหาเรื่องการกําหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูลหลักสูตรของผูใชงานนั้น เนื่องจากในชวงเวลา
พัฒนาระบบนั้น ไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในระบบ การแกไขจึงตองทําในตัวโปรแกรมของระบบ
ซึ่งอาจกระทบกับการทํางานของสวนงานอ่ืนในระบบทะเบียนและประมวลผล และปญหาการสั่งพิมพจาก
หลักสูตรรายวิชาในระบบ จากการตรวจสอบเกิดจากการเชื่อมโยงในระบบเกิดความผิดพลาด ซึ่งทีมพัฒนา
ระบบดําเนินการแกไขใหเรียบรอยแลว

ทางทีมพัฒนาระบบจะเรงดําเนินการรวบรวมขอมูลปญหาท่ีหนวยงานไดแจงไว เพ่ือจัดทํา
ขอสรุปนําเสนอตอมหาวิทยาลัยในการพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลตอไป

นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน แจงทีมพัฒนาระบบในการดําเนินงานระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท
ท่ีอาจเกิดปญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการพิจารณารางระเบียบของนักศึกษาปริญญาโทฉบับใหม

และแจงท่ีประชุมในสวนผูเก่ียวของกับระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ดังนี้
๑. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ คณะท่ีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาโท

เปนผูใชงานและผูรับผิดชอบหลักของระบบบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทรวมกัน
๒. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดูแลระบบฐานขอมูลหลัก
๓. ทีมพัฒนาระบบ บริษัท ธิงคซอฟต จํากัด (ThinkSoft Co.,Ltd.) เปนผูบํารุงรักษา

ระบบใหสามารถดําเนินงานไดตามปกติ และใหคําแนะนําในการใชงาน

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ
นายอาคม  สงเคราะห รองผูอํานวยการกลุมงานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม เนื่องจากงานจัดหารายไดและบริหารทรัพยสิน
กองกลาง ขอความอนุเคราะหใหสามารถระบุขนาดเสื้อของนักศึกษาลงในระบบรับสมัคร ในกรณีของ
นักศึกษาท่ีไมไดมารายงานตัวดวยตนเอง เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการจัดทําเสื้อกิจกรรมของนักศึกษาใหถูกตอง
ตามความเปนจริง เนื่องจากการจัดทําเสื้อกิจกรรมของนักศึกษาในปจจุบันนั้น จัดทําขนาดเสื้อเฉลี่ยจาก
จํานวนของศึกษา ซึ่งทําใหเสื้อกิจกรรมบางขนาดคงเหลือเปนจํานวนมาก




