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คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ชานาญงาน และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ณ วันที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในข้อที่ 3 การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ได้กาหนดองค์ประกอบในการประเมินผลงงาน
ที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่ง เล่ม ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้ น ทางการท างานหลั ก ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้น จนสิ้ นสุ ด กระบวนการ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถ
ศึกษางานได้ อย่ างรวดเร็ ว ทาให้ งานของหน่ว ยงานมีร ะบบและมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น จากคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุป ระสงค์ข องการจั ด ทาคู่ มือ ปฏิบั ติง านหลั กเกี่ยวกับ การจั ดท าข้ อ มูล รายบุ ค คลตาม
มาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ของงานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลรายบุคคลให้เป็นไปตามคาอธิบายข้อมูล คา
นิยาม คาจากัดความ ข้อมูลรายบุคคลทั้ง 3 ด้าน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระบุ
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
สาเร็จลงได้ด้วยดี

นายอานาจ แก้วภูผา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยาตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล
ประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035 - 276555 - 9
โทรสาร 035 - 322076 ก่อตั้ง แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ทรัพย์จานวน 30,000 บาท ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448
ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมสอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่
เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอนเมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2479 เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอก
ฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. ป.ป. ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม
ป.กศ.สูง ป.วส. ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่ มเปิ ดหลั กสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโ ดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผล
บังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่ ว มมือและช่ว ยเหลื อเกื้อกู ล กันระหว่างมหาวิทยาลั ย ชุมชน องค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทย
ฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มี
อานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึก ษา
กาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนั บ สนุ น ร่ ว มมือ พัฒ นาคุณภาพของมหาวิ ทยาลั ย ให้ ส ามารถเป็น แหล่ งเรีย นรู้ ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่าง
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้อ งถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(1) หน่วยตรวจสอบภายใน

สานักงาน
อธิการบดี

คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบัน
อยุธยา
ศึกษา

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2) สานักงาน
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

(3) ศูนย์
กิจการ
พิเศษ

หมายเหตุ
(1) หน่วยตรวจสอบภายใน จัดตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551
หมวด 1 ข้อ 6 โดยอาศัยอัตรากาลังในงานตรวจสอบภายใน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(2) สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ใช้อัตรากาลังในงานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
(3) ศูนย์กิจการพิเศษ จัดตั้งเพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในส่วนงานที่นอกเหนือจากภาระงานประจาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ใช้อัตรากาลังในงานกิจการพิเศษ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศในอดีต เป็ นห้ อ งสมุ ด ของโรงเรีย นฝึ ก หั ด ครู
พระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการตามลาดับดังนี้
พ. ศ. 2509 โ รงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ย กฐานะ เป็ น วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้
รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ขยายต่อเติมห้องสมุด เพื่อให้มีพื้นที่บริการ
นักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ. 2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร
หอสมุดกลาง
พ.ศ. 2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ. 2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ. 2534 บริ ก ารสื บ ค้ น OPAC (Online Public Access Catalog) ดั ช นี ว ารสารและ
บรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ. 2538 ได้ เ ปลี่ ย นฐานะวิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา และ ได้ กาหนดให้ ฝ่ ายหอสมุดเป็น “ส านักวิทยบริการ” ได้บริห ารงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2539 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์จัด
เส้นทาง (Router)
พ.ศ. 2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4
ชั้นตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก
พ.ศ. 2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม VTLS มาใช้ในงานบริการเป็นระบบยืม คืน
พ.ศ. 2544 ได้มีนโยบายร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเครือข่าย UNINET เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการประชุมทางไกล
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พ.ศ. 2545 ได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ. 2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548 ได้ ก าหนดให้ มี ส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศขึ้ นโดยรวมศูนย์
คอมพิวเตอร์และสานักวิทยบริการเข้าด้วยกัน
ปี ง บประมาณ 2549 ศู น ย์ ข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านปัญญา น้าเพชร
ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่ง
พ.ศ. 2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand
(VoD) ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ.ศ. 2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบ ประชาสัมพันธ์ (Digitalsignage) ตามอาคารต่างๆเพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ. 2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคารที่ 15 (อาคารห้องสมุดหลัง
เก่ า ) พ.ศ.2554 ช่ ว งปลายปี ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ. 2555 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ
พ.ศ. 2556 ขยายและติดตั้ ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ได้ทาความ
ร่วมมือกับหน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับ
การเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 และจัดหาห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะ
ห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ. 2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษา
อาเซียน พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล IG
Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ. 2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ. 2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่อง,
จั ด หาระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย 1 ระบบ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ก ล้ อ งวงจรปิ ด 1 ระบบ, จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์เป็นระบบตวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ได้ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale
และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา (Philosophy)
“แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์(Vision)
“มุ่งสร้ างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี
พ.ศ.2564”
พันธกิจ (Mission
1) พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3) สนับสนุนการเรียนการสอน
4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
1) Digital University
2) Green University
3) High Quality Service
นโยบาย
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2) พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3) พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4) พัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
5) พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6) พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library)
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
ค่านิยมองค์กร
“มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ”
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โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทาข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ข้อ 4 ระบุคานิยาม
“ข้อมูลพื้นฐาน” หมายความว่า ข้อมูลที่ดาเนินการจัดเก็บทุกปีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
“ข้อมูลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ข้อมูลที่ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษาจัดเก็บ
ตามนโยบาย ความจาเป็นเร่งด่วน หรือตามความจาเป็นของพื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ กาหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการทางการศึกษา
3. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าด้วยกัน
4. เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา พ.ศ.
2560 ประกอบด้วย
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 7 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ที่จะต้องทาการสารวจ
ตรวจสอบ ให้ผู้จัด เก็บข้อมูลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดให้
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูล ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 9 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะ
กิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน และประชาชนสามารถได้รับรู้ ตรวจสอบ หรือขอรับบริการดูข้อมูลข่าวสารได้ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 10 ในกรณีผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการตามระเบียบนี้จงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือปฏิบัติโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ ผู้นั้นจะต้อง
รับผิดทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยแล้วแต่กรณีตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วย
การนั้น
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หมวดที่ 6 การทะเบียน
ข้อ 29 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าสถานศึกษา เป็นนายทะเบียน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจ
ภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
ให้ผู้ช่วยนายทะเบีย นข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนข้ อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 30 ให้นายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มีอานาจหน้าที่
1) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจให้เป็นไปตามระเบียบนี้
2) พิจารณาการให้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล
3) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะกิจ
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

เป้าหมายการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
1. ข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัดและข้อมูลที่ส่วนกลาง จะต้องถูกต้องตรงกัน 100%
2. ฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน มีการปรับปรุงข้อมูลแบบอัตโนมัติ
เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
3. ข้อมูลที่ส่งเข้าส่วนกลางต้องเป็นข้อมูลที่มีรหัสกลางเป็นของกระทรวงแล้ว
4. ลดปัญหาความซ้าซ้อนของข้อมูลและการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. ติดตามเด็กในระบบการศึกษาจากเริ่มต้นเข้ารับการศึกษา จนออกจากระบบการศึกษา
6. จัดทาสถิติทางการด้านการศึกษาที่มีความครอบคลุม ถูกต้องและทันต่อการใช้งานเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการและการจัดสินใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการมอบหมายแต่งตั้งให้สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ตามระเบียบข้อที่ 29 และ
มีหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบข้อที่ 30 ซึ่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ทาการมอบหมายให้กลุ่มงานระบบสารสนเทศรับผิดชอบดังนี้
1. รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลและรายงานผลข้อมูล
2. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลองค์กรหลัก/หน่วยงานเข้ากับฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวง
3. รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลและรายงานผลข้อมูล
4. เปลี่ยนรหัสข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบระดับกระทรวง
5. ปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบความถูกต้อง

การจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้อมูลประกอบด้วย
1. ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา
2. ข้อมูลรายบุคคลของบุคลากร
3. ข้อมูลรายบุคคลของผู้สาเร็จการศึกษา

12

แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอนการจัดทาข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา
เริ่มต้น

ร่ว มประชุมชี้แจงการจัดทาข้อมูล
รายบุคคลประจาปี

รวบรวมข้อมูล
รายบุคคล

ติดตั้งชุดโปรแกรม
ประมวลผล

ประมวลข้อมูลผลตาม
คาอธิบายข้อมูลที่กาหนด

นาข้อมูล ออกตามรูป แบบไ ล์
ตามมาตรฐานที่กาหนด
รายงานความผิดพลาด
ส่งข้อมูลเข้าระบบ
คลัง ข้อมูลอุดมศึกษา

ตรวจสอบ

ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ

ยืนยัน ความถูกต้อง

จบ

เอกสารรายการข้อมูลรายบุค คล
ประจาปีจาก สกอ.
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ขั้นตอนที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทาข้อมูลรายบุคคลประจาปี
ก่อนเริ่มเปิดภาคเรียนแต่ละปีการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
หนังสือมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการส่งผู้ปฏิบัติงานจัดทาข้อมูลรายบุคคล จากกลุ่ม
งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “การจัดทาข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล
กลางอุดมศึกษา” ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาคกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงรายการข้อมูลที่ได้ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนได้รับทราบ
2. เพื่อชี้แจงขั้นตอนการนาส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษา และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน
ทุกครั้งเอกสารประกอบการประชุมที่สาคัญคือคู่มือการจัดทาข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางอุดมศึกษาประจาปี โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย
1. แผนปฏิบัติการจัดทาข้อมูลอุดมศึกษา
2. รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร และผู้สาเร็จการศึกษา
3. คาอธิบายรายการข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร และผู้สาเร็จการศึกษา
ซึ่งเอกสารที่ได้รับนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางอุดมศึกษาตลอดปี การศึกษา ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการการจัดทาข้อมูลอุดมศึก ษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดส่งข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
ปัญหา
บางครั้งผู้รับผิดชอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมประจาปีหรือเอกสารศูนย์หาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ท่าน กรณีที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมก็สามารถขอเอกสารจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ เช่น ผู้อานวยการ หรือ รองผู้อานวยการหรือผู้
ที่รับมอบหมาย
2. ใ น ก ร ณี ที่ เ อ ก ส า ร ห า ย ห รื อ ไ ม่ ค ร บ ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด้ ที่
http://www.data3.mua.go.th สาหรับข้อมูลนักศึกษา และบุคลากร ส่วนข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาที่
http://www.employ.mua.go.th โดยเลือกที่หัวข้อเมนูดาวน์โหลดซึ่งภายในจะประกอบด้วยไ ล์
เอกสารตารางอ้างอิง ตารางรายการข้อมูล คานิยาม รูปแบบไ ล์ และไ ล์ตารางอ้างอิงต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
ก่อนดาเนินการจัดทาข้อมูลควรเปิดเว็บไซต์ http://www.data3.mua.go.th เพื่อตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากบางภาคเรียนมีการเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลบางรายการเพื่อจะได้รับทราบ และ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
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ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลรายบุคคล
แหล่ งข้อมูล รายบุ คคลประกอบไปด้ว ยข้ อ มูล รายบุ ค คลนั ก ศึก ษาและผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา
สามารถรวบรวมได้จากระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา และข้อมูลบุคลากรสามารถรวบรวมได้จาก
ระบบบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเขียนคาสั่งดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ออกมาบันทึกอยู่ในรูปแบบไ ล์โปรแกรม Microsoft Excel และนอกจากนั้นยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่
ไม่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยและจาเป็นต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไป ซึ่ง
ได้ทาการสรุปวิธีการรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ชุดได้ดังนี้
2.1 ชุดข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา
รายการชุดข้อมูลนี้สามารถรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ ระบบฐานข้อมูล
ระบบบริการศึกษาของมหาวิทยาลัย และไ ล์เอกสารกองพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้
2.1.1. ร่วมกับผู้ดูแลระบบทาการวิเคราะห์โครงสร้างตารางในระบบฐานข้อมูลระบบ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับรายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (ตัวอย่างเอกสาร
ภาคผนวก ก) ที่ต้องจัดทา และใช้ชุดคาสั่งภาษา SQL ทาการดึงข้อมูลออกมาบันทึกลงในโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปจัดทาต่อไป
2.1.2. ประสานติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกองพัฒนานักศึกษาเพื่อขอข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ที่
ได้รับทุนการศึกษา ข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ข้อมูลการเป็นศึกษานักวิชาทหารในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นไ ล์โปรแกรม Microsoft Excel
2.2 ชุดข้อมูลรายบุคคลบุคลากร
รายการชุดข้อมูลนี้สามารถรวบรวมได้จากฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และจากงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดีดังต่อไปนี้
2.2.1. ร่วมกับผู้ดูแลระบบทาการวิเคราะห์โครงสร้างตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทียบกับรายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (ตัวอย่างเอกสาร
ภาคผนวก ข) ที่ต้องการและใช้ ชุดคาสั่งภาษา SQL ดึงข้อมูลและบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อดาเนินการจัดทาต่อไป
2.2.2. ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ไ ล์เอกสารใบเซ็นชื่อของหน่วยงานต่างๆ การดารง
ตาแหน่งต่างๆ ทางด้านการบริหารภายในมหาวิทยาลัย และการดารงตาแหน่งวิชาการ เป็นต้น
2.3 ชุดข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษา
รายการชุดข้อมูลนี้สามารถรวบรวมได้จากระบบฐานข้อมู ลระบบบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดยศึกษาความต้องการข้อมูลจากรายการข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา (ตัวอย่างเอกสาร
ภาคผนวก ค) แล้วใช้ชุดคาสั่งภาษา SQL ทาการดึงข้อมูลตารางข้อมูลนักศึกษาที่สถานะเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาออกมาแสดงผลบนหน้ าจอเว็บบราวเซอร์ แล้ ว คัดลอกลงบนตารางข้อมูล ในโปรแกรม
Microsoft Excel และบันทึกจัดเก็บ เพื่อนาไปดาเนินการจัดทาข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึก ษา
ต่อไป
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ปัญหา
1. ขั้ น ตอนการวางข้ อ มู ล ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ ท าการคั ด ลอกมาจาก
กระบวนการดึ ง ข้ อ มู ล ในระบบฐานข้ อ มู ล รู ป แบบการแสดงผลข้ อ มู ล อาจถู ก ระบบอั ต โนมั ติ ใ น
โปรแกรมปรับรูปแบบ เช่น วันเดือนปีเกิด จาก 01/01/1975 อาจเป็นเป็น 1 ม.ค. 2518
2. ข้ อ มู ล บางส่ ว นที่ ถู ก รวบรวมบางส่ ว นเป็ น ไ ล์ ที่ เ ปิ ด ดู แ ล้ ว ขาดข้ อ มู ล ระบุ ค วามเป็ น
เอกลักษณ์หลัก (Primary Key) เช่น ข้อมูลบุคลากรประกอบด้วย ชื่อ สกุล หน่วยงานที่สังกัดซึ่งเวลา
นาข้อมูลทาให้การจับคู่ข้อมูลทาได้ค่อนข้างยากและมีปัญหาเพราะไม่มีหมายเลขบัตรประชาชน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เวลาวางข้อมูล ลงตารางทาการในโปรแกรม Microsoft Excel ให้ ว างแบบเฉพาะค่ า
Value ไม่นารูปแบบซึ่งจะได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากกว่า
2. ในการทาข้อมูลบุคลากรเพื่อให้การจับคู่ข้อมูลมีความถูกต้อง แนะนาให้ทาข้อมูลที่ล ะ
หน่วยงานจะง่ายกว่า เร็วกว่า และตรวจสอบความครบถ้วนได้โดยง่าย
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลบางรายการไม่มีในระบบฐานข้อมูลบุคลากร เช่น การดารงตาแหน่ง ด้านการบริหาร
ปัจจุบัน ซึ่งจาเป็นต้องติดต่อสอบถามจากหน่วยงานโดยตรง หรือ เลขรหัสมาตรฐานประเภทวิชาชีพที่
สาเสร็จการศึกษาโดยดูจากเล่มเอกสาร International standard classification of education ที่
จะต้องทาการวิเคราะห์ ข้อมูล บุ คลากรที่ล ะรายการอันต้องใช้เวลา ซึ่ง ไม่ส ามารถใช้วิธีการเขียน
ชุดคาสั่งได้ ดังนั้นผู้จัดทาข้อมูลควรทาการศึกษารายการข้อมูลและนินามที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ปีการศึกษาให้ถี่ถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งชุดโปรแกรมประมวลผล
ก่อนเริ่มการประมวลผลข้อมูลรายบุคคลบางรายที่มีความซับซ้อนให้มีรูปแบบตามมาตรฐาน
คาอธิบายข้อมูล นิยาม และคาจากัดความข้อมูลด้วยชุดคาสั่งภาษา PHP นั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องติดตั้ง
ชุดโปรแกรมเพื่อประมวลผล โดยต้องทาการทดสอบการประมวลผลเพื่อดู ความสามารถในทางาน
ร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดอันทาให้งานล่าช้าดังนี้
3.1 โปรแกรม Visual Studio Code
เป็นโปรแกรม Text Editor ใช้สาหรับพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้หลายๆ
ภาษาและมีชุดติดตั้งเสริมมากมายใช้งานได้ รีไม่มีค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะใช้โปรแกรมนี้ทาหน้าที่
เขียนชุดคาสั่ง แก้ไขคาสั่งโดยสามารถทาการติดได้ดังนี้
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3.1.1 Download & Install
ก. เ ข้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ https: / / code. visualstudio. com จ า ก นั้ น ค ลิ ก ปุ่ ม
Download for Windows Stable Build ระบบจะตรวจคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ แล้ว
จะทาการ Download ชุดติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ให้แบบอัตโนมัติตามตัวอย่างภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอแรกของเว็บ Visual Studio Code
ข. เริ่มติดตั้งโปรแกรมจากไ ล์ ชุดติดตั้งที่ เก็บ ใน Folder Download ด้วย
การดับ เบิ ล คลิ ก หรื อ เลื อกคลิ ก ขวาเลื อกหั ว ข้อ Run as administrator ตอบ YES เพื่อเริ่มทาการ
ทางานชุดติดตั้งตามตัวอย่างภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการติดตั้ง Visual Studio Code
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ค. โปรแกรมแสดงชุ ด ตั ว ติ ด ตั้ ง แบบอั ต โนมั ติ Welcome to the Visual
Studio Code Setup Wizard ให้ทาการกดปุ่ม Next เพื่อทางานต่อไป ตามตัวอย่างภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม
ง. หน้ า จอแสดง Software License และเนื่องจากไม่ มีค่ าใช้จ่า ยให้ เ ลื อ ก
หัวข้อ I accept the agreement จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อทางานต่อไป ตามตัวอย่างภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดง Software License และการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
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จ. เลือกที่บันทึกไ ล์โปรแกรมที่ทาการติดตั้ง โดยปกติระบบจะติดตั้งลงบน
C:\Programs\Microsoft VS Code ถ้าไม่มีการทาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ทาการกดปุ่ม Next ตาม
ตัวอย่างภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอที่จัดเก็บโปรแกรมที่ทาการติดตั้ง
ฉ. ชุดติดตั้งโปรแกรมจะระบุชื่อโปรแกรมลงบนแถบเมนูของระบบปฏิบัติการ
โดยกาหนดชื่อเริ่มต้นว่า Visual Studio Code ถ้าไม่ดาเนินการเปลี่ยนให้ทาการกดปุ่ม Next ตาม
ตัวอย่างภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอขั้นตอนการตั้งชื่อโปรแกรมลงในเมนูระบบปฏิบัติการ
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ช. ชุดติดตั้งจะให้กาหนดเส้นทางที่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมนอกเหนือจาก
เมนูของระบบปฏิบัติการเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในเวลาเรียกใช้งานซึ่งในที่นี้ให้ทาเครื่องหมายถูกหน้า
คาว่า Create a desktop icon ตามตัวอย่างภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอวิธีการกาหนดค่าเรียกใช้งานโปรแกรมนอกจากเมนูระบบปฏิบัติการ
ซ. สรุปการตั้งค่าต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ก่อนเริ่มทาการติดตั้งจริง โดยชุดติดตั้ง
จะเปิดโอกาสให้สามารถกลับไปแก้ไขด้วยการกดปุ่ม Back หรือ เริ่มติดตั้งโปรแกรมลงบนระบบปฏิบัติ
ด้วยการกดปุ่ม Install ตามตัวอย่างภาพที่ 8 และภาพที่ 9

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอต่างสรุปการกาหนดค่าต่างๆ ที่ผ่านมาก่อนทาการติดตั้งโปรแกรมจริง
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงความก้าวหน้าในการติดตั้งโปรแกรมเมื่อมีการกดปุ่ม Install
ฌ. เมื่อติดตั้งโปรแกรมลงบนระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่าง
ติดตั้งระบบเรียบร้อยสมบูรณ์ ให้ทาการกดปุ่ม Finish ตามตัวอย่างภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงความสาเร็จในการติดตั้งโปรแกรม
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ญ. โปรแกรมจะทาการเปิด ขึ้นเป็นครั้งแรก เปรียบเสมือนเป็นการแนะน า
ตัวเองระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน ตามตัวอย่างภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอการใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
3.1.2

การกาหนดคุณสมบัตติ ่างๆ ให้โปรแกรม Visual Studio Code
เมื่อทาการติดตั้งตัวโปรแกรม Visual Studio Code เสร็จแล้วจาเป็นอย่างยิ่ง
ต้องดาเนินการติดตั้งชุดโปรแกรมเสริม (Extensions) เพื่อเพิ่มความสามารถให้โปรแกรมรู้จักเข้าใจ
ภาษาที่จะใช้งานพร้อมเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถอานวยความสะดวกในเขียนชุดคาสั่งซึ่งทาให้ การ
ทางานเป็นไปด้วยอย่างราบรื่นดังนี้
ก. ที่หน้าจอโปรแกรมแถบเมนูทางด้านซ้ายมือมีสัญลักษณ์ไอคอนอยู่ 5 รูปให้
เลื อ ก
โปรแกรมจะเปิ ด แถบเมนู ข้ า งและมี ช่ อ ง Search Extensions in Marketplace ตาม
ตัวอย่างภาพที่ 12

ภาพที่ 12 แสดงวิธีการติดตั้งโปรแกรม Extensions เพิ่มเติม
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ข. จ า ก นั้ น ท า ก า ร พิ ม พ์ ค า ว่ า PHP ใ น ช่ อ ง Search Extensions in
Marketplace โปรแกรมจะท าการค้ น หา Extensions ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและท าการแสดงเป็ น รายการ
จากนั้ น ทาการค้นหารายชื่อ PHP IntelliSense และ Click Install เพื่อทาการติ ดตั้ง ชุดโปรแกรม
เสริมให้สามารถเขียนชุดคาสั่งภาษา PHP ได้ ตามตัวอย่างภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงวิธีการติดตั้ง Extensions PHP IntelliSense
ค. จากภาพที่ 3.13 เมื่อทาการติดตั้ง Extensions PHP IntelliSense เสร็จ
แล้วให้ทาการติดตั้ง Extensions เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) HTML Snippets Extensions
2) HTML CSS Support Extensions
3) vscode- icon Extensions
เมื่อทาการติดตั้งทั้ง 4 Extensions ครบซึ่งทาให้โปรแกรม Visual Studio
Code รู้จักโครงสร้างคาสั่งภาษา HTML และ PHP พร้อมในการเป็นเครื่องมือเขียนชุดคาสั่งข้อมูล
รายบุคคลต่อไป
3.2 โปรแกรมจาลองเครื่องแม่ข่ายโปรแกรม XAMPP
XAMPP คือโปรแกรมสาหรับจาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางานในลักษณะ
ของ Webserver โดยสามารถทาการประมวลผลภาษา PHP ที่ได้ทาการเขียนชุดคาสั่ง ไว้และนามา
ประมวลผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่อไป
ก. ท าการดาวน์ โ หลด XMAPP Server Version ล่ า สุ ด ส าหรั บ Windows จาก
https://www.apachefriends.org/index.html ตามตัวอย่างภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอแรกของเว็บไซต์ XAMPP Server
ข. ตามตัวอย่างภาพที่ 15 ทาการติดตั้ง คลิก Next

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนเริ่มการติดตั้ง XAMPP
ค. ทาการเลือก Components เฉพาะ Apache / MySQL เท่านั้น ตามตัวอย่างภาพ
ที่ 16 แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทาขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 16 หน้าจอการเลือกใช้งานโปรแกรมที่สาคัญในการทาข้อมูลรายบุคคล

24
ง. ตัวอย่างภาพ 17 เลือกเส้นทางตาแหน่ง (Path) ในการติดตั้งไ ล์โปรแกรมลงไว้ที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ของโปรแกรม XAMPP แล้ว Next

ภาพที่ 17 หนเจอแสดงเส้นทางการบันทึกโปรแกรมลงบนระบบปฏิบัติการ
จ. ตัวอย่างภาพที่ 18 คลิก Next เพื่อทาขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงคาถามให้เลือกว่าจะให้สนับสนุนการใช้งานประเภท Bitnami หรือไม่
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ฉ. ตัวอย่างภาพที่ 19 คลิก Next เพื่อทาขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงถึงขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งโปรแกรมจริง
ช. ตัวอย่างภาพที่ 20 แสดงขั้นตอนกระบวนการทาการติดตั้ง

ภาพที่ 20 หน้าจอแสดงโปรแกรม XAMPP กาลังทาการติดตั้งลงระบบปฏิบัติการ
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ซ. เมื่อระบบอัตโนมัติทาการติดตั้งเสร็จ จะปรากฏตามภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงหน้าจอการติดตั้ง XAMPP ที่สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย
3.3 การตั้งค่าการใช้งาน
ในการจัดทาข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร ผู้สาเร็จการศึกษา ข้อมูลที่นามาใช้จะ
อยู่ในรูปแบบไ ล์ ตารางในโปรแกรม Microsoft Access เนื่องจากโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการ
ทางานเร็วกว่าใช้งานฐานข้อมูล MySQL ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ โปรแกรม
ย่อยในภาษา PHP สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโปรแกรม Microsoft Access ได้
ก. ที่เมนู Windows Start เลื อกเมนู WAMPP  Control Panel จากนั้น ทาการ
แก้ไข Config ของ Apache โดยเลือกคาว่า Config แล้วเลือก PHP (php.ini) ตามตัวอย่างภาพที่ 22

ภาพที่ 22 หน้าจอแสดงการทาหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรม XAMPP
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ข. ทาการค้นหาบรรทัดชื่อ extension=odbc แล้วนาเครื่องหมาย ; ออกจากหน้าคา
ว่า extension แต่ละบรรทัดจากนั้นทาการบันทึกและปิดไ ล์ตาม ตัวอย่างภาพที่ 23

ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอการกาหนดค่าให้ XAMPP สามารถเชื่อมกับฐานข้อมูล Access ได้
ค. ทาการสร้างที่จัดเก็บไ ล์งาน (Folder) ไว้ที่ C:\xampp\htdocs เพื่อใช้เก็บไ ล์
ชุดคาสั่งและโปรแกรม Microsoft Access ที่ประกอบด้วยตารางข้อมูลรายบุคคลและตารางอ้างอิง
ต่างๆ ดังตัวอย่างภาพที่ 24

ภาพที่ 24 ภาพการสร้าง Folder ใช้เก็บชุดคาสั่งพร้อมฐานข้อมูล
ง. ทาการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access มา 1 ตาราง เพื่อใช้ในการ
ทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เช่น ตัวอย่างภาพที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงตารางข้อมูลทีใ่ ช้ทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access
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จ. ก าหนดการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า น ODBC Data Source โดยเปิ ด Control Panel 
Administrative Tool  ODBC Data Sources (32-bit) ตามตัวอย่างภาพที่ 26

ภาพที่ 26 แสดงหน้าจอการทางาน ODBC Data Sources (32-bit)
ฉ. เลือก Tab System DSN แล้วทาการกดปุ่ม Add แล้วเลือก Microsoft Access
Drive (*.mdb, *.accdb) ดังตัวอย่างภาพที่ 27

ภาพที่ 27 แสดงวิธีการเลือกการเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Access
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ช. ให้กาหนดชื่อ Data Source Name : ในที่นี้ชื่อ db จากนั้นกดปุ่ม Select แล้ว
เลือกที่อยู่ของโปรแกรม Microsoft Access จากนั้นปดปุ่ม OK ตามตัวอย่างภาพ 28

ภาพที่ 28 หน้าจอแสดงการกาหนดตาแหน่งไ ล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูล
ซ. หน้ า ต่ า ง ODBC Data Source Administrator (32 bit) จะแสดงข้ อ มู ล ที่ ใ ช้
ประกอบการเขียนชุดคาสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตามตัวอย่างภาพที่ 29

ภาพที่ 29 หน้าจอแสดงรายการที่ ODBC ใช้ในการเป็นตัวกลางเชื่อมกับโปรแกรม Access
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3.4 ทดสอบการทางานของโปรแกรม
เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access กับชุด
ประมวลผลภาษา PHP ว่าสามารถทางานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวโดยวิธีการดังนี้
ก. เปิ ด โปรแกรม Visual Studio Code ที่ menu เลื อ ก File  Open Folder
จากนั้นทาการ Open Folder ชื่อ uoc_std ที่ได้สร้างไว้ใน C:\xampp\htdocs ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอโปรแกรม Visual Studio Code
ข. ท าการสร้ า งไ ล์ ชื่ อ odbc_connect.php โดยท าการคลิ ก รู ป กระดาษ
เครื่องหมายบวก จากนั้นพิมพ์ชื่อไ ล์แล้วกด Enter ตามตัวอย่างภาพที่ 31

1
2

ภาพที่ 31 แสดงหน้าจอขั้นตอนการสร้างไ ล์ใหม่
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ค. เขี ย นชุ ด ค าสั่ ง เชื่ อ มต่ อ โปรแกรมฐานข้ อ มู ล Microsoft Access ลงในไ ล์
odbc_connection.php ดังตัวอย่างต่อไปนี้
<?php
$DsnName = "db";
$UserName = "";
$Password = "";
$dsnConnect = odbc_connect($DsnName,$UserName,$Password);
$sql = "SELECT * FROM Test";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
echo $result["STUDENT_ID"]."<br>";
}
odbc_close($dsnConnect);
?>

ง. เปิด Control Panel ของ XAMPP เพื่อทาการ Start Apache ตามภาพที่ 32

ภาพที่ 32 หน้าจอแสดงการใช้งานโปรแกรม XAMPP ให้ WebSaever ทางาน
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จ. ทดสอบการทางานระหว่างฐานข้อมูล Microsoft Access กับ ภาษา PHP โดย
เปิดโปรแกรมบราวเซอร์แล้ว พิมพ์คาว่า localhost เลือก Folder ที่สร้างไว้ในที่นี้คือ uoc_std และ
คลิกเลือกชื่อไ ล์ odbc_connect.php ดังตัวอย่างการแสดงผลภาพที่ 33

ภาพที่ 33 หน้าจอแสดงผลการทดสอบการเชื่อต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access
สรุปการติดตั้งโปรแกรมภาษา PHP เพื่อประมวลผลชุดคาสั่งโดยใช้โปรแกรม XAMPP ทา
หน้าที่จาลองการทางาน Web Server และทาหน้าที่เป็นตัวแปลภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Microsoft Access โดยจะทาให้เราสามารถปรับแต่งหรือทาข้อมูลโดยตรงได้โดยง่าย และใช้เวลา
ประมวลผลข้ อมูลจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว กว่า MySQL และใช้โปรแกรม Visual Studio Code
ทาหน้าที่ในการเขียน แก้ไข ชุดคาสั่งควบคู่กัน
ปัญหา
เนื่องจากระบบปฏิบั ติการ Microsoft Windows 10 มีทั้ง 32 และ 64 bit โปรแกรมชุด
Microsoft Office ก็ เ ช่ น กั น ซึ่ ง ถ้ า เป็ น 64 bit ตั ว Microsoft Access จะไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ
ฐานข้อมูลได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ถอน Microsoft Office 64 bit แล้วลง Version 32 bit แทน และใช้ ODBC Data Sources
32-bit เป็นตัวกาหนดสร้างเส้นทางเชื่อมต่อข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่ค้นหา ODBC Data Sources (32-bit) ที่ Control Panel ในระบบปฏิบัติการไม่
พบ หรือพบแต่ปุ่มคาสั่งหายไปเนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ (Windows
Updare) ซึ่งสามารถแก้ไขโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาด้วยคา C:\Windows\System32\odbcad32.exe
แล้วกด Enter
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ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลข้อมูลตามคาอธิบายข้อมูล นิยาม และคาจากัดความข้อมูล
เมื่อทาการติดตั้งชุดเครื่องมือที่ใช้ดาเนินการประมวลผลคาสั่งเสร็จสิ้น ต่อไปเป็นกระบวนการ
ปรับแต่งข้อมูลให้เป็นไปตามคาอธิบายข้อมูล นิยาม และคาจากัดความข้อมูล ตามคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดดังนี้
4.1 ประมวลผลนาเข้าข้อมูล
ก่อนนาเข้าข้อมูลจากไ ล์ Microsoft Excel ไปเก็บที่ตารางข้อมูล Microsoft Access
ข้อมูลที่ดึงมาจากระบบของมหาวิทยาลัยลาดับแรกต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1.1 การปรับแต่งข้อมูลเบื้องต้น
ทาการปรับแต่งการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในตาราง Microsoft Excel
ร่วมกับรายการข้อมูลที่ต้องจัดส่งแล้วเลือกข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้จัดทาข้อมูลต่อไปนี้
ก. จากภาพที่ 34 แสดงข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ได้
จากการดึงข้อมูลในระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 34 ข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนการนาเข้า
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ข. การจัดเรียงข้อมูล ตามลาดับที่รายการข้อมูลที่สานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดเพื่อลดปริมาณข้อมูลขยะที่ไม่ต้องการออกไป โดยเลือกหัวคอลัมน์แล้วนาเมาล์วางที่
เส้นคอลัมน์ให้ลูกศรเมาส์เป็นสีดาจากนั้นกดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ แล้วลากไป
ยังตาแหน่งที่ต้องการจัดเลียง

ภาพที่ 35 แสดงวิธีการเลือก ย้ายและจัดเลียงคอลัมน์ก่อนดาเนินการต่อไป
ค. การปรับแต่งเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่แสดงผลเป็น 314E+12 โดย
สาเหตุจากรูปแบบอัตโนมัติในโปรแกรม Microsoft Excel ทาการปรับแต่งทาให้เกิดความผิดเพี้ยน
โดยทาการเลือกหัวคอลัมน์เลขบัตรประชาชนจากนั้นเปลี่ยนรูปแบบ General เป็น Number แล้วนา
ทศนิยมออกดังภาพที่ 36

1

2

3

ภาพที่ 36 แสดงขั้นตอนการปรับแต่งเลขบัตรประชาชน
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ง. การแต่งรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกป้อนข้อมูลแบบ 099-9899099 ให้
เป็นเป็นแบบตัวเลขติดกัน 10 หลักดังต่อไปนี้
1) คัดลอกเบอร์โทรทั้งคอลัมน์มาไว้ที่แผ่นงาน (Sheet) ใหม่ จากนั้นนา
เมาส์เลือกเบอร์โทรที่มีเครื่องหมาย – จากนั้นทาการเลือกแถบเมนู Data  Text Columns ตาม
ตัวอย่างภาพที่ 37

1

2

3

ภาพที่ 37 ภาพการใช้เครื่องมือ Text to Columns ใน Microsoft Excel
2) โปรแกรมจะทาการเปิดหน้าต่างการทางาน Convert Text to
Columns Wizard ขั้นที่ 1 ให้ทาการกดปุ่ม Next ตามตัวอย่างภาพที่ 38

ภาพที่ 38 แสดงขั้นตอนแยกตัวเลขออกจากเครื่องหมาย – ขั้นที่ 1
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3) ขั้นที่ 2 ให้ทาการใส่เครื่องหมาย – หน้าตัวเลือก Other จากนั้นกด
ปุ่ม Next แสดงดังตัวอย่างภาพที่ 39

ภาพที่ 39 แสดงการแยกเครื่องหมายขีดด้วยเครื่องมือ Text to Columns
4) ขั้นตอนที่ 3 นาเมาส์คลิกเลือกหัวคอลัมน์ที่ช่องแสดงข้อมูลด้านล่าง
Data Preview แล้วคลิกตัวเลือกรูปแบบการแสดงผลในหัวข้อ Column data format เป็น Text ทั้ง
2 คอลัมน์จากนั้นนาเมาล์ที่ลูกศรสีแดงหลังคาว่า Destination แล้วทาการเลือกพื้นที่จัดวางข้อมูลที่ได้
ทาการแยก ซึ่งจากรูปจะเป็นการแยกข้อมูลไว้ที่ช่วงเซลล์ที่ $B$2:$C$18 แล้วกดปุ่ม Finish

2

3

1

ภาพที่ 40 แสดงการกาหนดค่าและการแสดงผลรูปแบบข้อมูลใน Convert Text to Column
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5) ทาการประกอบตัวเลข 3 หลักแรกเข้ากับ 7 หลักหลังให้เป็น เบอร์
โทร 10 หลักติดกันด้วยการใช้ตัวเชื่อม & ระหว่างเซลล์ 2 เซลล์ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 41

ภาพที่ 41 หน้าจอแสดงการใช้ & เชื่อมต่อเบอร์โทรให้เป็น 10 หลักติดกัน
จากตัวอย่างการจัดการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่มีเครื่องหมาย – ระหว่างตัวเลข
ให้เป็นตัวเลขติดกันตามที่นิยามข้อมูลแล้ว นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องมือ
Text to Columns ทาหน้าที่อีกหลายรายการข้อมูล
4.1.2 การนาเข้าข้อมูล Microsoft Access
เมื่อจัดเรียงข้อมูลและปรับแต่ง การแสดงผลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปเป็น
การนาเข้าข้อมูลลงในตาราง Microsoft Access ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ก. ตัวอย่างภาพที่ 42 เป็นการเพิ่มคอลัมน์ว่างที่คอลัมน์ A เพื่อเวลาคัดลอก
และนาข้อมูลไปวางในตารางข้อมูล Microsoft Access โปรแกรมจะกาหนดคอลัมน์แรกของ Access
เป็น ID แบบ Auto Number จากนั้นเลือกเซลล์ที่ต้องการทั้งหมดแล้วทาการกดปุ่มคัดลอก

ภาพที่ 42 แสดงการเว้นคอลัมน์ A ก่อนคัดลอกข้อมูลไปวางในตารางโปแกรม Microsoft Access
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ข. เปิดโปรแกรม Microsoft Access พร้อมกับการสร้างฐานข้อมูลเปล่าและ
สร้างตารางชื่อ Table1 เพื่อเตรียมพร้อมในการทางานตามตังอย่างภาพที่ 43

ภาพที่ 43 แสดงตาราง Table1 ในโปแกรม Microsoft Access พร้อมใช้งาน
ค. วางข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ คั ด ลอกจากตารางในโปรแกรม Microsoft Excel ที่ ไ ด้
เลือกไว้ลงในตารางโปรแกรม Microsoft Access โดยการคลิกขวาที่มุมบนตารางแล้วเลือก Paste
1

ภาพที่ 44 แสดงขั้นตอนการวางข้อมูลลงในตารางโปรแกรม Microsoft Access
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ง. ตัวอย่างภาพที่ 45 แสดงข้อมูลที่วางลงในตารางของโปรแกรม Microsoft
Access ชื่อว่า Table1 และทาการ Save จากนั้นทาการปรับรูปแบบข้อมูลทุกคอลัมน์ให้เป็น Text
โดยคลิกที่เมนู View  Design View

ภาพที่ 45 แสดงข้อมูลที่ได้จัดวางลงในตารางโปรแกรม Microsoft Access
จ. จัดรูปแบบทุกคอลัมน์ให้เป็นแบบ Text ทั้งหมดตามตัวอย่างภาพที่ 46

ภาพที่ 46 หน้าจอแสดงการกาหนดประเภทข้อมูลในทุกคอลัมน์เป็นแบบ Text
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4.2 ประมวลผลด้วยชุดเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Access
เป็นการประมวลผลโดยใช้ประสิทธิภาพของเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Access
เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
4.2.1 การใช้ Find and Replace
เพื่ อ ปรั บ แต่ ง ข้ อ มู ล เช่ น ค าอธิ บ ายข้ อ มู ล ระบุ ใ ห้ ทาข้ อ มู ล ที่ถู ก จั ด เก็ บคา
นาหน้าชื่อนาย นาง นางสาวเปลี่ยนให้เป็นเลขรหัส 003 004 และ 005 ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก. น าเมาส์ เลื อกหั ว ข้อคอลั มน์ที่ต้องการเปลี่ ยนค่าดังตัว อย่างภาพที่ 47
จากนั้นเลือกคาสั่ง Replace

1

2

ภาพที่ 47 แสดงการคอลลัมน์ที่ต้องการปรับแต่งข้อมูล
ข. ป้อนข้อมูลที่จะทาการปรับแต่งลงในช่อง Find What ในที่นี้จะใส่คาว่า
นางสาวลงไปและเปลี่ยนเป็นเลข 005 ที่ช่อง Replace With แล้วทาการ Replace All เปลี่ยนข้อมูล

ภาพที่ 48 แสดงการขั้นตอนการรับแต่งข้อมูลด้วย Find and Replace
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4.2.2 การกรองข้อมูลด้วย Filter
เป็ น การตรวจดูความครบถ้ว นของข้อมูล ในแต่ล ะคอลั มน์ว่ามีข้อบกพร่ อง
หรื อ ไม่ เช่ น คอลั ม น์ ห มายเลขโทรศั พ ท์ บางครั้ ง อาจมี ก ารป้ อ นข้ อ มู ล เช่ น 085-8204313
905013060 02-8905483 หรือ 890,900,000 เป็นต้น จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือ Filter ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลต่อไปนี้
ก. การใช้ Filter กรองข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบค่าบางรายการโดย
นาเมาส์คลิกที่ลูกศรลงในหัวคอลัมน์ โปรแกรมจะทาการเปิดหน้าต่างการกรองข้อมูลออกมาคตาม
ภาพประกอบที่ 49

ภาพที่ 49 แสดงการใช้ Filter กรองข้อมูลดูรายการที่มีปัญหา
ข. จากตัวอย่างภาพที่ 50 เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้ป้อนข้อมูลด้วยวิธี
ทาเครื่องหมายถูกที่หน้าคาว่า Blanks แล้วกดปุ่มตกลง

ภาพที่ 50 แสดงวิธีการกรองข้อมูลเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้ป้อนข้อมูล
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4.2.3 การใช้ Function MID
ในโปรแกรม Microsoft Access มี ังก์ชันสนับสนุนการทางานไว้มากมาย
เช่น วิธีการนาตัวเลขหลักที่ต้องการจากกลุ่มตัวเลขออกมา จากตัวอย่าง เช่น ต้องการเลขปีที่เข้ารับ
การศึกษา 47 จากเลขประจาตัวนักศึกษา 14722052 มาทาการใส่เลข 25 เพื่อประกอบกันเป็นปี
พ.ศ. 25XX ตามที่นิยามข้อมูลกาหนด โดยใช้ ังก์ชันคาสั่ง Mid ดังนี้
ก. ทาการสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยเลือกแถบเมนู Create  Query
Design โปรแกรมจะให้เลือกตารางที่ต้องการทาแบบสอบถามข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม Add แล้วทาการ
Close ดังภาพประกอบที่ 51

ภาพที่ 51 การกาหนดตารางข้อมูล Table1 เพื่อทาแบบสอบถาม (Query)
ข. เลื อ กคอลั ม น์ STUDENT_ID โดยลากลงมาไว้ ก รอบชื่ อ Field ดั ง
ภาพประกอบที่ 52

ภาพที่ 52 แสดงการเลือกเลขรหัสนักศึกษาก่อนทาการใช้ ังก์ชันแบบสอบถาม
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ค. คลิ กขวาตาแหน่ง Field คอลั มน์ 2 ต่อจาก STUDENT_ID แล้ ว หั ว ข้อ
Build ตามตัวอย่างภาพที่ 53

ภาพที่ 53 แสดงขั้นตอนการเข้าใช้หน้าต่างการเขียนชุดคาสั่งและ ังก์ชันแบบสอบถาม
ง. ที่ ห น้ า ต่ า ง Expression Builder ใช้ ั ง ก์ ชั น MID ก าหนดค่ า Field
STUDENT_ID โดยนับเลขหลักที่ 2 จากซ้ายไปขวาอีก 2 หลักจากนั้นกดปุ่ม OK

ภาพที่ 54 หน้าจอแสดงการเขียนคาสั่ง MID เพื่อแสดงผลเลขหลักที่ต้องการ
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จ. รันคาสั่งแบบสอบถาม (Query) โดยเลือก Tab คาสั่งชื่อ Design จากนั้น
กดปุ่ม Run ดังตัวอย่างภาพที่ 55

ภาพที่ 55 แสดงขั้นตอนการแสดงผลแบบสอบถาม (Query)
ฉ. เมื่อแบบสอบถามแสดงผลข้อมูลเลขปีตามที่ต้องการให้นาเมาส์วางที่หัว
ตาราง Expr1 จากนั้นคลิกขวาเลือก Copy เพื่อนาข้อมูลไปวางเพิ่มทีค่ อลัมน์ใหม่ต่อไป

ภาพที่ 56 แสดงผลการใช้ ังก์ชัน mid นาข้อมูลหลักที่ 2 กับ 3 จากเลขรหัสนักศึกษา
จากขั้นตอนที่ได้กล่าวมาเมื่อนาข้อมูลวางที่ตารางหลักเสร็จ จากนั้นก็สามารถ
ดาเนินการเปลี่ยนรูปแบบเลขปีจาก 2 ให้เป็น 4 หลักโดยใช้เครื่องมือ Replace เช่น เปลี่ยนจาก 55
เป็น 2555 หรือจะใช้วิธีการทา Query โดยเขียนคาสั่งโดยการใช้ & เชื่อมต่อระหว่างเลข 25 กับช่อง
ปีใน Expr1 ก็สามารถดาเนินการได้เช่นกัน
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4.3 ประมวลผลด้วยชุดคาสั่ง
เป็ น การประมวลผลที่ ก ระท ากั บ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง การใช้
Microsoft Access อาจใช้เวลานาน เช่น เปลี่ยนวันที่จาก ปี ค.ศ/เดือน/วัน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
ตัวอย่าง 1975/1/1 –> 01/01/2518 หรือการค้นหารหัสตาบลโดยค้นหาจากชื่อจังหวัด อาเภอ และ
ตาบลตามรหัสทะเบียนราษฏร์ ซึ่งการเขียนชุดคาสั่ง แล้วประมวลผลจะทาได้รวดเร็วกว่า ซึ่งส่วนมาก
ประกอบไปด้วยชุดคาสั่งดังต่อไปนี้
4.3.1 การเปลี่ยนรูปแบบวันที่
ข้อมูลรายบุคคลที่ต้องจัดทาทั้ง 3 ชุด มีการจัดทาข้อมูลวันเดือนปีเกิด และ
วันที่สาเร็จการศึกษาสาหรับข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ซึง่ ก็สามารถใช้ Query ในโปรแกรม Microsoft
Access แต่พบปัญหาว่าข้อมูลเดิมทีม่ แี สดงผลเลขวันและเดือน เฉพาะเลข 1-9 เช่น 1/6/2537 แต่
นิยามข้อมูลกาหนดให้เป็น 01/06/2537 จึงต้องใช้ชุดคาสั่งภาษา PHP เพื่อประมวลผลที่ง่ายและ
รวดเร็วกว่าดังต่อนี้
ก. ทาการสร้างไ ล์นามสกุล PHP ชื่อ birthday.php จากนั้นเขียนคาสั่ ง
เพื่อแสดงผลข้อมูลรหัสนักศึกษากับวันเกิดดังนี้
<?php
$dsnConnect = odbc_connect("db","","");
$sql = "SELECT * FROM student";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
$id = $result["STUDENT_ID"];
$str = $result["BD"];
echo $id."=>".$str." => ".$new_birthday."<br>";
}
odbc_close($dsnConnect);
?>

$dsnConntct = odbc_connect(“db”,””,””) โดย db เป็ น ชื่ อ
System DNS ที่ร ะบุ ไว้ ในขั้น ตอนการสร้ างการเชื่ อ มต่ อ กับ ODBC Data Source Administrator
(32-bit)
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ข. สร้างไ ล์ชื่อ function.php จากนั้นทาการเขียนคาสั่งเพื่อนาวันเดือนปี
เกิดแต่ละรายการมาคัดแยกข้อมูลและปรับแต่งดังตัวอย่างต่อไปนี้
<?php

function birthday_thai($str){
$arr = explode('/', $str);
if($arr[0]==1) $m="01";
elseif($arr[0]==2) $m="02";
elseif($arr[0]==3) $m="03";
elseif($arr[0]==4) $m="04";
elseif($arr[0]==5) $m="05";
elseif($arr[0]==6) $m="06";
elseif($arr[0]==7) $m="07";
elseif($arr[0]==8) $m="08";
elseif($arr[0]==9) $m="09";
else $m=$arr[0];
if($arr[1]==1) $d="01";
elseif($arr[1]==2) $d="02";
elseif($arr[1]==3) $d="03";
elseif($arr[1]==4) $d="04";
elseif($arr[1]==5) $d="05";
elseif($arr[1]==6) $d="06";
elseif($arr[1]==7) $d="07";
elseif($arr[1]==8) $d="08";
elseif($arr[1]==9) $d="09";
else $d=$arr[1];
$y = $arr[2]+543;
$str = "$y-$m-$d";
return $str;
}
?>

ใช้ ังก์ชัน explode() แยกค่าออกจากเครื่องหมาย / ไว้ที่ตัวแปรชือ $arr
แบบ Array 3 ตัวแปร คือ $arr[0] $arr[1] และ $arr[2] ตามลาดับ
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ค. จากนั้นเพิ่มเติมคาสั่งตามตัวอย่างที่ขีดเส้น เพื่อ แปลงวันเดือนปีเกิดให้
เป็นไปตามคาอธิบายข้อมูล นิยาม คาจากัดความข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
include("functions.php");
$dsnConnect = odbc_connect("db","","");
$sql = "SELECT * FROM student";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
$id = $result["STUDENT_ID"];
$str = $result["BD"];
$new_birthday = birthday_thai($str);
echo $id."=>".$str." => ".$new_birthday."<br>";
odbc_exec($dsnConnect, "UPDATE student SET BIRTHDAY='".$new_birthday."' WHERE
STUDENT_ID='".$id."'");

}
odbc_close($dsnConnect);

ง. ประมวลผลข้ อ มู ล วั น เดื อ นปี เ กิ ด จากชุ ด ค าสั่ ง ผ่ า นเว็ บ เบราว์ เ ซอร์
http://localhost/uoc_std/birthday.php ดังตัวอย่างภาพที่ 57

ภาพที่ 57 หน้าจอแสดงผลการเปลี่ยนรูปแบบวันที่
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จ. ตรวจสอบความถูกต้องข้อข้อมูลในตารางจากโปรแกรม Microsoft
Access ดังตัวอย่างภาพที่ 58

ภาพที่ 58 หน้าจอแสดงข้อมูลที่มีการปรับแต่งวันเดือนปีเกิด
4.3.2 การค้นหาและแทนที่รหัสตาบล
ปัจจุบันการเก็บข้อมูล เช่น รหัสจัง หวัด อาเภอ ตาบล มีมาตรฐานกลางใช้
รหัสอ้างอิงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเวลานาไปใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล หลายที่ และไม่
จาเป็นต้องจัดเก็บรหัสทั้ง 3 เนื่องจากรหัสตาบลเพียงรหัสเดียวก็สามารถบอกได้ว่าคนนี้อยู่อาเภอ
จังหวัดใดทาให้ลดจานวนคอลัมน์ได้ 2 คอลัมน์ ซึ่งการได้รหัสตาบลต้องมีรหัสหรือชื่อ จังหวัดตาม
มาตรฐานมหาดไทย ชื่ออาเภอ และตาบลที่มีในฐานข้อมูลมาหวิทยาลัยมาดาเนินการดังต่อไปนี้
ก. นาเข้าตารางอ้างอิงตาบลจาก Microsoft Access โดยดาวน์โหลดตาราง
อ้ า งอิ ง จากเว็ บ http://www.data3.mua.go.th และคั ด ลอกตารางลงในโปรแกรม Microsoft
Access ที่ทาข้อมูลดังภาพแสดงตัวอย่างที่ 59

ภาพที่ 59 แสดงหน้าจอไ ล์ตารางอ้างอิงรหัสตาบล
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ข. เขี ย นค าสั่ ง เ พื่ อส ร้ า ง function ชื่ อ sub_district_id ไว้ ใ น ไ ล์
functions.php เพื่อใช้ทาหน้าที่ค้นหาเลขรหัสตาบล 6 จากกระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิธีจับคู่ชื่อ
จังหวัด อาเภอ และตาบลข้อตารางข้อมูลรายบุคคลที่จัดทาดังนี้
function sub_district_id($std_id,$province_code,$amphur,$tumbol){
global $dsnConnect;
$sql2 = "SELECT * FROM REF_SUB_DISTRICT WHERE PROVINCE_ID = '$province_code' and
DISTRICT_NAME_TH = '$amphur' and SUB_DISTRICT_NAME_TH='$tumbol'";
$exec2 = odbc_exec($dsnConnect, $sql2);
While($result2 = odbc_fetch_array($exec2)){
$sub_district_id = $result2['SUB_DISTRICT_ID'];
}
return $sub_district_id;
}

ค. ทาการสร้างไ ล์ชื่อ sub_district_id.php จากนั้นเขียนชุดคาสั่งเพื่อดึง
ข้ อ มู ล รายบุ ค คลที่ ล ะรายการไปท าการค้ น หาเลขรหั ส ต าบลที่ ต ารางอ้ า งอิ ง กระทรวงมหาดไทย
ดังต่อไปนี้
<?php
include("functions.php");
$dsnConnect = odbc_connect("db","","");
$sql = "SELECT * FROM student";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
$std_id = $result["STUDENT_ID"];
$province_code = $result["PROV_CODE"];
$amphur = $result["AUMPHUR"];
$tumbol = $result["CURTUMBOL"];
$sub_district_id = sub_district_id($std_id,$province_code,$amphur,$tumbol);
odbc_exec($dsnConnect, "UPDATE student SET SUB_DISTRICT_ID='".$sub_district_id."'
WHERE STUDENT_ID='".$std_id."'");
}
odbc_close($dsnConnect);
?>
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4.3.3 การเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาให้เป็นไปตามมาตราฐานกลาง
ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งน าเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติให้เปิดทาการเรียนการสอนได้ ขณะเดียวกันสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกาหนดเลขรหัสหลักสูตรของทุกๆ มหาวิทยาลัยไว้ที่ส่วนกลาง
ซึ่งส่วนมากมหาวิทยาลัยจะมีเลขรหัสหลักสูตรที่กาหนดขึ้นเองที่มีตัวเลขรหัสจานวนหลัก สั้นกว่า แต่
ไม่ ส ามารถใช้ ส่ งไปยั งฐานข้ อ มู ล กลางอุ ด มศึ ก ษาได้ จึ ง ต้ อ งท าการเปลี่ ยนเลขรหั ส หลั ก สู ตรของ
นักศึกษาแต่ละคนเป็นเลขรหัสกลางดังต่อไปนี้
ก. สร้างตารางอ้างอิงหลักสูตรชื่อ curr_program ประกอบด้วยคอลัมน์
รหัสหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และรหัสหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ข้อมูลดังกล่าวสามารถขอได้จากกองบริการการศึกษาประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร และเลขรหัสประเภท
วิชาชีพที่คาอธิบายข้อมูลระบุ ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 60

ภาพที่ 60 แสดงตารางอ้างอิงรหัสหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. เขียน Function ค้นหาหลักสูตรที่ตารางอ้างอิงหลักสูตรตามชุดคาสั่ง
ดังต่อไปนี้
function curr_id($std_id,$aru_code){
global $dsnConnect;
$sql = "SELECT * FROM CURR_PROGRAM WHERE ARU_ID='".$aru_code."'";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
$result = odbc_fetch_array($exec);
$curr_id = $result['CURR_ID'];
return $curr_id;
}
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ค. สร้างไ ล์ชื่อ curr_id.php จากนั้นเขียนชุดคาสั่งเพื่อทาการบันทึกเลข
รหัสหลักสูตรกลางลงในตารางข้อมูลหลักดังชุดคาสั่งต่อไปนี้
<?php
include("functions.php");
$dsnConnect = odbc_connect("db","","");
$sql = "SELECT * FROM student";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
$std_id = $result["STUDENT_ID"];
$aru_code = $result["PRO_CODE"];
$curr_id = curr_id($std_id,$aru_code);
echo $std_id."=>".$aru_code."==>".$curr_id."<br>";
odbc_exec($dsnConnect, "UPDATE student SET CURR_ID='".$curr_id."' WHERE
STUDENT_ID='".$std_id."'");
}
odbc_close($dsnConnect);
?>

ง. ประมวลชุ ด ค าสั่ ง ผ่ า นเว็ บ เบราว์ เ ซอร์ เ พื่ อ เปลี่ ย นรหั ส หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยเป็นรหัสรหัสสูตรกลางที่ http://localhost/uoc_std/curr_id.php ดังแสดงภาพที่ 61

ภาพที่ 61 แสดงการประมวลผลรหัสหลักสูตร CURR_ID
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4.3.4 การนาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาทาการปรับปรุงในตาราง
การนาเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หมายถึงข้อมูลที่ไม่มีในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการศึกษาวิชาทหารในระดับที่สูงขึ้ น
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กองพัฒนานักศึกษา หรืองานบริหาร
บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนมากทุกหน่วยงานจะอยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel ถ้าเกี่ยวกับนักศึกษาจะมีรหัส
เป็น Primary Key แต่ถ้าเป็นข้อมูลบุคลากรส่วนมากจะมีชื่อกับนามสกุลที่ใช้อ้างอิงตารางข้อมูลหลัก
แต่บางครั้งอาจมีรหัสพนักงานก็สามารถช่วยได้อย่างมาก โดยการนาเข้าข้อมูลตารางลงในโปรแกรม
Microsoft Access แล้วใช้วิธีการเขียนชุดคาสั่งดึงข้อมูลตารางที่ จะทาการปรับปรุงข้อมูลตารางหลัก
ดังนี้
ตัวอย่างการเขียนชุดคาสั่งนาข้อมู ลในตารางนักศึกษาที่ได้รับทุน มาทาการ
ปรับปรุงข้อมูลในตารางหลัก โดยสร้างไ ล์ชื่อ update.php แล้วทาการเขียนชุดคาสั่งดังตัว อย่าง
ต่อไปนี้
<?php
$dsnConnect = odbc_connect("db","","");
$sql = "SELECT * FROM capital";
$exec = odbc_exec($dsnConnect, $sql);
While($result = odbc_fetch_array($exec))
{
$std_id = $result["STUDENT_ID"];
$update = "01";

// ได้รับทุน

odbc_exec($dsnConnect, "UPDATE student SET CAPITAL_ID='".$update."' WHERE
STUDENT_ID='".$std_id."'");
}
odbc_close($dsnConnect);
?>
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ปัญหา
1. ปัญหาการขาดความชานาญการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel และ Access
ที่ยังขาดความรู้และประสบการณ์
2. ข้ อ มู ล แต่ ล ะชุ ด มี จ านวนรายการข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งจั ด ท าไม่ เ ท่ า กั น ความยากง่ า ยต่ า งกัน
ประกอบกับความต้องการข้อมูลไม่เหมือนกันในแต่ละปี การศึกษาทาให้การเขียนชุดคาสั่งไม่สามารถ
กาหนดวิธีการได้ตายตัว โดยชุดคาสั่งในคู่มือเล่มนี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาผู้ศึกษาเอง
ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และภาษา SQL ด้านการจัดการฐานข้อมูลอย่างดีจึงจะ
ทาให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
3. ปัญหาการแสดงผลไม่เป็นภาษาไทย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ฝึ กใช้ ชุดเครื่ องมือ และ Function ต่างๆ ในระหว่างทาข้อมูล บ่อๆย โดยกาหนดช่ว ง
ระยะเวลาจัดทาข้อมูลไม่ให้กระชั้นชิด กับเวลาที่จัดส่งข้อมูลให้มากนัก จะได้ ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่
สามารถช่วยให้จัดทาข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาภาษา SQL เป็นอันดับแรกโดยใช้อินเทอร์เ น็ต เป็นเครื่ องมื อในการค้ น หา
เนื้อหาจาก YouTube ก็สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมากจะ
ได้เข้าใจวิธีการทางานของคาสั่ง SQL และอีกส่วนหนึ่งคือทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อ ประมวลผล
ข้อมูลให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เป็นหลัก ควรทา
ความเข้าใจกับชุดคาสั่งทุกบรรทัดจะเป็นผลดี
3. แสดงผลไม่ เ ป็ น ภาษาไทยเกิ ด จากการก าหนดค่ า มาตรฐานตั ว อั ก ษรใน Microsoft
Access เป็นแบบ TIS-620 แต่ในระบบเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยส่วนมากเป็นการแสดงค่ามาตรฐาน
ตัวอักษรแบบ UTF-8 จึงทาให้แสดงผลเป็น ???? ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ที่มนุษย์ไม่เข้าใจ วิธีแก้ใช้
Function iconv ตัวอย่าง iconv( 'TIS-620', 'UTF-8', $vlaue); ในการแสดงผล แต่ถ้า ยังไม่หายให้
ไปที่ Control Panel  Region โดยที่ แ ถบเมนู Location ต้ อ งเป็ น Thailand และแถบเมนู
Administrative หั ว ข้ อ Language for non- Unicode programs เ ลื อ ก ปุ่ ม Change system
location เลือก Thai กด OK แล้วทาการสตาร์ทระบบปฏิบัติการใหม่ถึงจะแสดงผล iconv ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนใช้ชุดคาสั่งควรตรวจความถูกต้องของข้อมูลในคอลัมน์นั้นๆ จากประสบการณ์ข้อมูล
ที่พบ เช่น คอลั มน์ ข้อมูล อาเภออาจพบค่าเป็น พระนครศรีอยุธ ยา เมืองพระนครศรีอยุธยา อ.
พระนครศรีอยุธยา หรืออยุธยา เป็นต้น ทาให้เวลาเขียนชุดคาสั่งประมวลผลด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
ค่าจะไม่พบข้อมูลบางรายการและเกิดการรายงานข้อผิดพลาดได้
2. ไม่ควรประมวลผลข้อมูลใหม่ทับคอลัมน์ข้อมูลเดิม เช่น วันเดือนปีเกิด เพราะเสี่ยงต่อการ
เขียนชุดคาสั่งผิดพลาด วิธีที่ดคี วรเพิ่มคอลัมน์ใหม่แล้วทาการ UPDATE ลงบนคอลัมน์ใหม่แทนเพื่อให้
มัน่ ใจว่าข้อมูลที่ได้นั้นถูกต้องแล้วจึงลบคอลัมน์ที่ไม่ต้องการทิ้ง
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ขั้นตอนที่ 5 นาข้อมูลออกรูปแบบไฟล์มาตรฐานทีก่ าหนด
เมื่ อ จั ด ท าข้ อ มู ล รายบุ ค คลนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย
กระบวนการต่ อ ไปจะต้ อ งน าข้ อ มู ล ออกในรู ป แบบไ ล์ 2 แบบคื อ แบบ Text File และแบบ
Microsoft Excel นามสกุล .csv ซึ่งจากการทดสอบพบว่าการวิธีแบบ Text File ดีกว่าแบบ .csv
เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel จะจัดรูปแบบบางคอลัมน์ให้อัตโนมัติทาให้พบข้อผิดพลาดเวลา
ตรวจสอบข้อมูลดังนั้นวิธีการนาข้อมูลออกแบบ Text File ทาได้ดังต่อไปนี้
ก. จั ดเรี ย งข้อ มูล ตามล าดับ ที่ รายการข้ อ มู ล รายบุค คลระบุโ ดยใช้ Query ในโปรแกรม
Microsoft Access ตัวอย่างดังภาพที่ 62 และ 63

ภาพที่ 62 แสดงการใช้ Query จัดลาดับข้อมูลตามรายการข้อมูลระบุ

ภาพที่ 63 หน้าจอแสดงข้อมูลที่จัดลาดับก่อนหลังก่อนนาข้อมูลออก
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ข. นา Mouse คลิกเลือกชื่อ Query แล้วคลิกขวาเลือก Export  Text File โปรแกรมจะ
เปิดหน้าต่าง Export Text File ดังตัวอย่างภาพที่ 64 ให้เลือกที่บันทึกและชื่อไ ล์ และกดปุ่ม OK
เพื่อดาเนินการต่อ

ภาพที่ 64 ภาพแสดงขั้นตอนเริ่มกระบวนการนาออกข้อมูล Text File
ค. โปรแกรมจะให้เลือกวิธีการแบ่งข้อมูลแต่ละรายการให้ เลือกปุ่ม Advanced เลือกหัวข้อ
Code Page เป็น Unicode (UTF-8) ดังตัวอย่างภาพที่ 65 เพื่อให้รหัสภาษาเป็นไปตามาตรฐานที่
กาหนดแล้ว OK

ภาพที่ 65 แสดงหน้าจอการใช้ Microsoft Access เข้ารหัสภาษาแบบ Unicode (UTF-8)
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ง. โปรแกรมจะถามเรื่องวิธีการแบ่งข้อมูลภายในแต่ละแถวโดยใช้เครื่องหมายค่าที่กาหนด
มาคือแบบ comma และ Text Qualifier “ ไม่ต้องเปลี่ยนค่าแล้วกดปุ่ม Next ดังตัวอย่างภาพที่ 66

ภาพที่ 66 หน้าจอการกาหนดการแบ่งข้อมูลภายในแถว
จ. ตัวอย่างภาพที่ 67 ให้ทาการกดปุ่ม Finish

ภาพที่ 67 หน้าจอขั้นตอนสุดท้ายของการนาข้อมูลออก
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ฉ. ตัวอย่างภาพที่ 68 ข้อมูลที่ได้นาออกจากโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access ที่อยู่
ในรูปแบบ Text File พร้อมดาเนินการจัดส่งต่อไป

ภาพที่ 68 แสด Text File ข้อมูลรายบุคคลพร้อมจัดส่งข้อมูล
ปัญหา
ข้อมูลที่ได้ใน Text File เป็นภาษาสัญญาลักษณ์ที่มนุษย์ไม่เข้าใจ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบที่ Control Panel  Region โดยที่แถบเมนู Location ต้องเป็น Thailand และ
แถบเมนู Administrative หั ว ข้ อ Language for non-Unicode programs เลื อ กปุ่ ม Change
system location เลือก Thai กด OK ระบบปฏิบัติการจะเริ่มต้นการทางานใหม่อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่นาออกถ้ามีชื่อหัวข้อคอลัมน์มาด้วยให้ลบออก เนื่องจากเวลาส่งเข้าระบบคลังข้อมูล
อุดมศึกษาระบบจะรายงานข้อผิดพลาด ดังนั้นในขั้นตอนการนาข้อมูลออกไม่ควรเลือกเอาหัวตาราง
มาด้วย
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ขั้นตอนที่ 6 การส่งข้อมูลเข้าระบบมาตรฐานข้อมูลกลางคลังข้อมูลอุดมศึกษา
เป็ น ขั้ น ตอนการน าข้ อ มู ล Text File ส่ ง เข้ า ระบบมาตรฐานกลางโดยข้ อ มู ล รายบุ ค คล
นักศึกษาและบุคลากรจะทาการส่งข้อมูลในคลังข้อมูลอุดมศึกษา http://www.data3.mua.go.th
แต่ ถ้ า เป็ น ข้ อ มู ล รายบุ ค คลผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะส่ ง เข้ า ระบบภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต
http://www.employ.mua.go.th/ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
6.1 การส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา
ก. เปดหนาระบบนาสงขอมูล (http://www.data3.mua.go.th) เขาคลั งขอมูล
อุดมศึกษา ดังตัวอย่างภาพที่ 69 และเขาสูระบบโดย User ที่ตองการสงขอมูล

ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอหน้าระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา
ข. คลิกเมนู ส่งข้อมูล และเลือกไ ลขอมูลที่ตองการสงเขาระบบ ซึ่งสามารถสงไดทั้ง
ไ ล .CSV และ .TXT ดังตัวอย่างภาพที่ 70 โดยตองมีรูปแบบขอมูลตามที่กาหนด

ภาพที่ 70 หน้าจอการนาเข้าข้อมูลเพื่อส่งเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา
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ค. รอระบบรับขอมูลจนเสร็จ จากนั้นระบบจะเปลี่ยนไปหนาถัดไปอัตโนมัติ ระบบจะ
แสดงขอมูลตัวอยางจากขอมูลที่สงเข้ามาใหตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกรณีที่พบความผิดปกติ
เช่น ขอมูลในรายการขอมูลที่เปนภาษาไทยกลายเปนคาวางใหตรวจสอบการ Encoding ของไ ลเข้า
ข้อมูลวาเปน UTF-8 หรือไม ดังตัวอย่างภาพที่ 71 เพื่อนาข้อมูลที่ส่งมาเขาสูฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 71 หน้าจอแสดงผลความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลในการจัดส่งข้อมูล
ง. หลั งจากคลิ กนาเขาขอมูลระบบจะนาไปสู่ หนาตรวจสอบขอมูลอัตโนมัติ ตาม
ตัวอย่างภาพที่ 72 ใหทาการตรวจสอบขอมูลทุกรายการขอมูล

ภาพที่ 72 หน้าจอแสดงผลกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทีละรายการ
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จ. ในกรณีระบบพบขอมูลผิดพลาด ระบบจะแจง citizen_id ของระเบียนนั้นๆ ให
กลับไปตรวจสอบและแกไขขอมูลตนทางให้ถูกต้อง ดังตัวอย่างภาพที่ 73 โดยแนะนาใหตรวจขอมูลให
ครบทุกรายการ และแกไขขอมูลตามที่ระบบแจง จากนั้นจึงสงขอมูลเขามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง

ภาพที่ 73 หน้าจอรายงานขอผิดพลาดข้อมูลที่พบแต่ละรายการจากเลขบัตรประชาชน
ฉ. ในกรณีที่ตองการสงขอมูลใหมสามารถไปเริ่มตนตามข้อ ข ไดทันทีโดยคลิกที่เมนู
ส่งขอมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 74 ซึ่งการสงขอมูลใหมระบบลบขอมูลเดิมทั้งหมด

ภาพที่ 74 หน้าจอแสดงผลเลือกเมนูส่งข้อมูลซ้าระบบจะลบข้อมูลเดิมที่ตรวจสอบอยู่ออกทั้งหมด
ช. ในกรณีที่ตรวจขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกที่ยืนยันคะแนนความสมบูรณของขอมูล
ดั ง ตั ว อย่ า งภาพที่ 75 เพื่ อ น าข อมู ล เข าสู ฐ านข อมู ล รวมประจ าป การศึ ก ษา เพื่ อ รายงานให
กระทรวงศึกษาธิการและใชงานต่างๆ ตอไป
* ขอควรระวัง ใหตรวจสอบคะแนนความถูกตองของขอมูลใหดี หลังจากผานขั้น
ตอนนี้แลวไมสามารถแกไขขอมูลผานระบบไดอีก

ภาพที่ 75 หน้าจอการยืนยันการส่งข้อมูล
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ซ. หลังจากยืนยันคะแนนความสมบูรณของขอมูล ระบบจะขอความแจงสถานะการ
จัดส่งข้อมูลดังนี้

ภาพที่ 76 หน้าจอแสดงผลและคะแนนความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จัดส่งแล้วเสร็จ
กรณีที่ส่งข้อมูลไม่ครบ หรือ จาเป็นต้องแก้ไ ขข้อมูลบางรายการสามารถทาได้โ ดย
ติดต่อกับฝ่ายระบบสาสนเทศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอยกเลิกข้อมูลเดิมแล้วทาการจัดส่ง
ข้อมูลใหม่เข้ายังระบบอีกครั้ง
6.2 การส่งข้อมูลเข้าระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
เป็นอีกระบบที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้ดาเนินการจัดส่ง ข้ อมูล
รายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษาเข้าระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
ก. เข้าระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต http://www.employ.mua.go.th ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 77 แล้วเลือกหัวข้อมูลเมนู สาหรับสถาบันอุดมศึกษาและเข้าระบบด้วย Username
และ Password

ภาพที่ 77 หน้าจอหน้าแรกระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
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ข. เลือกเมนูหัวข้อ Import/Export ข้อมูล  Import ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 78

ภาพที่ 78 หน้าจอการ Import ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ค. ทาการเลือกปีที่ส่งข้อมูลและเลือกไ ล์เอกสาร Text File ดังตัวอย่างภาพที่ 79

ภาพที่ 79 หน้าจอแสดงผลขั้นตอนการเลือกไ ล์เอกสารและปีที่ส่งข้อมูล
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ง. เมื่อคลิกปุ่ม อัพโหลดระบบจะทาการนาข้อมูลใน Text File ใส่ลงตาราง
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเบื้องต้น ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 80

ภาพที่ 80 หน้าจอแสดงการนาข้อมูลเข้าสู่ตารางผู้สาเร็จการศึกษา
จ. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม นาเข้าข้อมูล เพื่อ
นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 81

ภาพที่ 81 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
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ฉ. เมื่อทาการปดปุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยระบบจะแสดงรายงาน
ข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และแสดงเปอร์เซ็นของความถูกต้อง ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 82

ภาพที่ 82 หน้าจอตารางแสดงสรุปความถูกต้องของรายการข้อมูลที่ละคอลัมน์
ช. ตัวอย่างแสดงภาพที่ 83 ในกรณีที่ข้อมูลมีความผิดพลาดระบบจะแสดงรายงาน
ข้อมูลความผิดพลาดดังนี้

ภาพที่ 83 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลรายการที่กาลังตรวจสอบกรณีมีข้อผิดพลาด
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ซ. กรณีที่ข้อมูลในรายการใดมีความผิดพลาดและแสดงออกมาจะต้องไปดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องและมาเริ่มกระบวนการนาเข้าข้อมูลใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกต้อง
100 % ระบบถึงจะอนุญาตให้กดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 84

ภาพที่ 84 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 100 %
ฌ. เมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างแสดงภาพที่ 85

ภาพที่ 85 แสดงหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ในการ Import ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
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ญ. ตัวอย่างแสดงภาพที่ 86 แสดงรายงานความก้าวหน้าความสาเร็จในการส่งข้อมูล
เข้าระบบ

ภาพที่ 86 แสดงความสาเร็จในการส่งข้อมูลภาพรวมทุกมหาวิทยาลัย
ปัญหา
1. เลขบัตรประชาชนบางคนไม่ถูกต้อง ไม่ครบ 13 หลัก หรือพิมพ์เลขผิดเป็นจานวนมากทา
ให้เกิดรายงานข้อผิดพลาดเวลาตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประชาชนทาให้เสียเวลาอย่างมากในการ
แก้ไข
2. การตรวจสอบข้อมูลบางรายการมีการอ้างถึงข้อมูลอีกรายการหนึ่ง เวลาแก้ไขข้อมูลจาก
รายงานข้อผิดพลาดมักพบว่าหาไม่พบข้อพบพร่องที่มีปัญหาไม่พบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ในระยะยาวที่ อร์ ม รั บ ข้ อ มู ล ของระบบในระบบบริ ห ารการศึ ก ษาในช่ อ ง เลขบั ต ร
ประชาชนควรมีการเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขบัตรในกรณีที่เป็นคนไทย แต่กรณีการแก้ไขปัญหานี้
ต้องเขียนคาสั่ง ังก์ชันตรวจสอบเลขบัตรประชาชน แล้วประมวลผลดูว่าเลขบัตรของคนใดมีปัญหาจะ
ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อ แก้ไขปัญหาการกลับมาแก้ไขข้อมูล
เลขบัตรประชาชนอีกครั้ง
2. เวลาทาข้อมูลนอกจากใช้ตารางรายการข้อมูลของคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
แล้วควรศึกษาคาอธิบายข้อมูล และคาจากัดความข้อมูลที่มีให้ประกอบกันเพื่อความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะ
ควรเริ่มตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูล จริงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อหลีกเลี่ยงรายงาน
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะได้มีเวลานาข้อมูลกลับมาแก้ไข
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