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ผู้บันทึกและถอดองค์ความรู ้    นางอุมาพร  เจริญธนากุล  (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 

 
1. องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาระบบการบันทึกปัจจัยการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ฝังตัว) ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ (Hands-on) น้ัน กระบวนการในการจัดประสบการณ์ (Learning Experience) น้ันนับได้ว่ามีส่วนท่ีจะทําให้
ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนหลักจากการเรียน น้ันมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผู้สอนจึงใช้ตัวแบบการสอน (Teaching Model) แบบ 
CDIO นํามาเป็นตัวแบบหลักของการพัฒนาองค์ความรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อหังผลในการสร้าง
นวัตกรรม หรือการแก้ประเด็นปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ 

 



 
 
 วัตถุประสงค์หลัก ถูกแบ่งออกเป็นมุมมอง 4 ด้าน ตามลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา จะมุ่งเน้นค้นหาประเด็น
ปัญหา และข้อมูลข้ันต้น เพ่ือนํามาเป็นโจทย์ต้ังต้น (Concieve) เพ่ือเช่ือมโยงเข้ากับองค์ความรู้ท่ีจําเป็นจะต้องใช้ใน
การแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรม โดยเน้นการใช้ข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ เป็นแกนหลัก (Design) 
ท้ังน้ีการจัดรูปแบบการเรียนรู้น้ันไม่จํากัดอยู่แค่เพียงการไปฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการนํามาเป็นกรณีศึกษาในช้ัน
เรียนเท่าน้ัน (Implement) แต่ยังสามารถขยายผลต่อไปเป็นประเด็นของการทําวิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัย เพ่ือ
สร้างนวัตกรรม และนําผลของนวัตกรรมน้ันเผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัย และการบริการวิชาการในพื้นที่
เป้าหมายได้ (Operate) 
 ในส่วนของมุมมองด้านต้นสังกัด มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดต้นทุน และนําข้อมูลเชิงวิเคราะห์ไปพัฒนาระบบงานเพื่อ
การบริหารงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้   
 
 
 



 

 



 
 ประเด็นปัญหาสําคัญที่พบจากการลงพื้นที่ศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ในการรับรองคุณภาพการปลูกพืชอินทรีย์น้ัน การบันทึกกิจกรรมการเพาะปลูก เป็นส่ิงท่ีจําเป็นและสําคัญในการทวน
สอบคุณภาพของพืชเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น้ันยังมีอุปสรรคด้านการใช้
ภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน และไม่ตระหนักถึงการบันทึก และการใช้ข้อมูลจากการบันทึก โดยพบว่า 
ข้อมูลที่เกษตรกรบันทึกน้ัน ยังขาดความละเอียดเชิงคุณภาพ และข้อเท็จจริงบางอย่างอาจไม่สะท้อนถึงสภาพความ
เป็นจริงของกิจกรรม ซ่ึงในส่วนของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมฯ ก็ได้กระตุ้นให้สมาชิกเป็นความสําคัญ และประโยชน์ของการ
บันทึก ผ่านการประชุมสมาชิกเป็นประจําทุกเดือน และผ่านการส่ือสารในระบบเครือข่ายอิทเตอร์เน็ต Line กับผู้นํา
เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ และการปรับแบบบันทึกให้กระชับเรียบง่าย แต่ก็ยังมีสมาชิกจํานวนหน่ึงท่ียังให้ข้อมูลการ
บันทึกกิจกรรมผลผลิตได้ไม่ครบถ้วน จึงเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การปรับรูปแบบการบันทึก เพราะเล็งเห็นถึงการมารับช่วงทําการเกษตรต่อของเยาวชน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่สามารถเขียน 
อ่านภาษาไทยได้ดี และเข้าใจการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส่ือสารสมาร์ทโฟนในการช่วยทํางานได้เป็นอย่างดี ในส่วนน้ีจึง
เป็นโจทย์ต้ังต้นในการทําโครงการวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในหัวข้อ “การพัฒนา
ระบบสารสนเทศปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์” โดยขณะน้ีนักศึกษาได้เสนอหัวข้อโครงร่างเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังน้ี 



 

 



 
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. ชื่อและนามสกุล  นายศรัทธา แซ่ว่าง รหัส 56242206025-0 
2.ช่ือเร่ืองหัวข้อพิเศษ 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
3. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของคนเกิดข้ึนทุกประเทศท่ัวโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยอัตราการ
เจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารพิษก็มีอยู่ไม่น้อยในแต่ละปี โดยเฉพาะโรคมะเร็งนับว่าเป็นสาเหตุของการ
ตายในลําดับต้นๆของประเทศไทยคนท่ีรักสุขภาพจึงหันมาบริโภคอาหารปลอดภัยกันเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ดอยอ่างขาง
ต้ังอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นที่ต้ังของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีพื้นที่ใช้
ทําการเกษตรประมาณ 1,800 ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาท่ีสถานีฯ ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า และ บ้านป่าคา ซ่ึงประกอบไปด้วยประชากร 4 เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอ
ดํา ปะหล่อง และจีนฮ่อ  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง การปลูกผักอินทรีย์แบบเติมรูปแบบ เช่น กะหลํ่าปลี ผักกาดหอม 
และ ผักกาดฮ่องเต้  
 เรื่องสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์คือแบบบันทึกปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์เพ่ือนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ให้ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ระบบสารสนเทศเป็น
การดําเนินการกับข้อมูลตามข้ันตอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ ซ่ึงนํามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจ หรือวางแผนการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จากปัญหาท่ีพบคือการจัดเก็บข้อมูลปัจจัย
การผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษแบบฟอร์มทําให้เสียเวลาและไม่สะดวก
ต่อการจัดเก็บข้อมูลนําไปวิเคราะห์เท่าท่ีควร 
 ดังน้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์โดยการนําระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาจัดเก็บข้อมูลแบบบันทึก
การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์เพื่อให้การบันทึกง่ายข้ึนสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูลและ    นําข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนด้านการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและ
ประกันคุณภาพในการทําเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
 
 



4. วัตถุประสงค์ของการทําโครงการ 
    1.  เพื่อสร้างระบบสารสนเทศปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
    2.  เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง โดยผ่านครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    3.  เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงการ 
     1.  ช่วยอํานวยความสะดวกลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแบบบันทึกการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักอินทรีย์ 
     2.  ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บันทึกข้อมูลกิจกรรมปัจจัยการผลิตและการติดตามได้อย่างเป็นระบบ 
     3.  ช่วยในการนําข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. แผนการดําเนินงาน  ขอบเขตของโครงการ  และวิธีการดําเนินงาน 
 6.1. แผนการดําเนินการ  
ข้ันตอน/การปฏิบัติงาน พ.ศ 2559 พ.ศ 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของการทําเกษตรกรอินทรีย์ 

          

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ           
3. ออกแบบฟอร์มกรอกข้อมูล           
4. พัฒนาระบบ           
5. ทดสอบและปรับปรุงระบบ           
6. รายงานสรุปและคู่มือการใช้
งาน 

          

 
    6.2.ขอบเขตของโครงการ  
          6.2.1 ระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ 
          6.2.2 ระบบสามารถ เข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ันได้ 
          6.2.3 ระบบสามารถบันทึกปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
          6.2.4 ระบบสามารถดูข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในรูปแบบตาราง        
          6.2.5 ระบบสามารถแสดงรายงานคุณภาพ (A=ดีมาก, B=ปานกลาง, C=ต้องปรับปรุงคุณภาพ) ผักท่ีได้จาก
ผลผลิต ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ 
          6.2.6 ระบบสามารถแสดงผลได้บนขนาดหน้าจอท่ีแตกต่างกันได้ 



          6.2.7 ระบบสามารถแสดงพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรผ่าน google mapได้ 
          6.2.8 ระบบสามารถทําการเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรได้ 
          6.2.9 ระบบสามารถเก็บข้อมูลปฏิบัติงานและรูปภาพในการปฏิบัติงานได้ (รูป ผู้ใช้จะต้อง อัปโหลดรูปผ่าน
เว็บแอพพลิเคช่ันด้วยตัวเอง)  
         6.2.10 ระบบสามารถแสดงรายงานราคาตามคุณภาพของผัก (A=ดีมาก, B=ปานกลาง, C=ต้องปรับปรุง
คุณภาพ) ท่ีได้จากผลผลิต ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ 
  
   6.3.วิธีการดําเนินงาน 
 6.3.1 ศึกษาปัญหาและกําหนดความต้องการขอเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
 6.3.2 วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
 6.3.3 ออกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
 6.3.4 พัฒนาระบบและระบบฐานข้อมูล 
 6.3.5 ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข 
 6.3.6 จัดทํารายงานสรุปและคู่มือการใช้งานแบบบันทึกปัจจัยการผลิตของเกษตรกร 
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําโครงการ 
    7.1. สถานท่ี 
 7.1.1 ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(อาคาร 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 
     

7.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
 7.2.1 ฮาร์ดแวร์ 
          1) คอมพิวเตอร์ Asus K550L  
 7.2.2 ซอฟต์แวร์ 
          1) ระบบปฏิบัติการ Windows 10  
          2) FileZilla ใช้ในการอัปโหลดไฟล์ไปยังแม่ข่าย (Server) 
          3) Google Chrome 
          4) Sublime Text 3 (Code editor) 
          5) Xampp  
   ก. Apache 
   ข. MySql 
          6) Bootstrab 4 ( Front-end Framework ) 



          7) Laravel (PHP Framework) 
          8) Jquery (Java Script Framework) 
          9) Angularjs (Java Script Framework)  
          10) Google Maps API 
         11) ภาษาที่ใช้พัฒนา 
      ก. PHP 
      ข. HTML 
      ค. CSS 
      ง. Java Script 
      จ. SQL  
8. ระยะเวลาในการดําเนินการทําโครงงาน   
      สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
 

 
 
  



 
 
 แผนการบูรณาการในอนาคต นอกเหนือจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเกษตรด้านพ้ืชแล้ว ยังจะนําข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ พยาการอากาศ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ นํามา
วิเคราะห์หาแนวโน้มหรือนัยสําคัญ เพ่ือสร้างรายงานข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกให้แก่งานส่งเสริมฯ และเกษตรกรสมาชิกได้
นําผลไปใช้ในการววางแผนการผลิตต่อไป รวมไปถึงการสืบค้นถึงแหล่งผลิตรายหน่วย เพ่ือสร้างความตระหนัก
รับผิดชอบต่อผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกในรูปแบบ Digital Product Traceability ซึ่งในปัจจุบันทางสถานีเกษตร
หลวงอ่างขางก็มีระบบ RfID ใช้งานในเชิงการติดตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อยู่แล้ว แต่ระบบดังกล่าว ซึ่ง
คาดว่าจะได้ดําเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณต่อไป จะเป็นส่วนเติมเต็มเพ่ือขยายผลต่อไปยังโครงการ หรือ
เกษตรกรรายย่อยอ่ืน ๆ ท่ียังไม่มีระบบติดตามทวนสอบดังกล่าวได้ใช้งานเป็นระบบต้นแบบเพื่อการศึกษาต่อไป 



 
 

 



2. องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโค และเกษตรกร จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝังตัว) ณ 
สถานประกอบการ สหกรณ์โคนมลําพูนจํากัด 
 

 
 
 เช่นเดียวกับการบูรณาการด้านเกษตรอินทรีย์ ปัญหาด้านการจัดบันทึกและการจัดการฐานข้อมูล ก็เป็น
ประเด็นปัญหาต้ังต้นสําหรับการศึกษา โดยทางสหกรณ์โคนมลําพูนจํากัด ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําข้อมูลมาใช้
เชิงการบริหาร จึงได้มีความสนใจท่ีจะให้ทางผู้วิจัย และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานการจัดเก็บ
ข้อมูลประชากรโค และเกษตรกรสมาชิก โดยใช้ระบบข้อมูลบนฐานเว็บ (Web Application) ซึ่งสามารถใช้งานระบบ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มีระบบส่วนผู้ใช้ (User) และส่วนผู้ดูและระบบ (Admin) ในการร่วมกันบริหารจัดการ
ข้อมูล โดยในโครงการน้ี ข้ันต้นได้ขยายผลออกไปเป็นโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มโคนม กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดลําพูน” โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์ดังต่อไปน้ี 
 
 
 



 
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. ชื่อและนามสกุล  1 .  นาย อภิสิทธ์ิ  สอนเผ่า                                  รหัส 56242206015-1 
                                2 .   นาย ธรรมนิตย์  คัชมาตย์                             รหัส 56242206021-9 
 
2.ช่ือเร่ืองหัวข้อพิเศษ 
   ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มโคนม กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดลําพูน 
 
3. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ปัจจุบันฟาร์มโคนมจังหวัดลําพูน ได้มีประชากรโคนมเพิ่มมากย่ิงข้ึน และมีการบันทึกข้อมูลโคนมในรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลในระบบออฟไลน์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําระบบฐานข้อมูลของประชากรโคนมเพื่อให้เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณ์โคนมหรือสัตวแพทย์ที่เข้ามาทําการตรวจสุขภาพโคนมสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้ ทําให้
สามารถอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
ส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการคือต้องการเก็บข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบออนไลน์ สามารถให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ง่าย
และสามารถดูค่าเฉล่ียผลลัพธ์ของปริมาณนํ้านมและคุณภาพนํ้านมดิบในแต่ละปีย้อนหลังได้ 
ดังน้ัน จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรโคนมและข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดลําพูนข้ึนมา เพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูลหรือนําข้อมูลออกมาใช้ในการดําเนินงานต่างๆ
ของสมาชิกสหกรณ์  
 
4. วัตถุประสงค์ของการทําโครงการ 
    1.  เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลประชากรโคนมและเกษตรกรผู้เล้ียง  
    2.  เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลโคนม  
    3.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การทําเกษตรอัจฉริยะ 
     
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงการ  
     1.  ช่วยให้ระบบบริหารประวัติข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
     2.  ช่วยให้การวางแผนงาน,การฉีดวัคซีน,การทําผสมพันธ์เทียม ได้อย่างมีระบบ  
     3.  ช่วยให้การเก็บข้อมูลมีความรวดเร็วและทันสมัยย่ิงข้ึน 



6. แผนการดําเนินงาน  ขอบเขตของโครงการ  และวิธีการดําเนินงาน 
 6.1. แผนการดําเนินการ   
 

 
ข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน 

 
 

2559 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ศึกษาข้อมูล  เ พ่ือนํามาพัฒนา
เว็บไซต์ 

          

2.เสนอหัวข้อโครงการ           

3.สํารวจความต้องการของผู้ใช้           

4.ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล           

5.เริ่มเขียนฐานข้อมูล           

6.สร้างหน้าเว็บไซต์ ตามท่ีออกแบบ           

7.เก็บรายละเอียด ตกแต่งเว็บไซต์           

8.เพิ่มรายละเอียดตามคําแนะนํา            

9.ปรั บปรุ งแ ก้ ไขงานและ จัดทํ า
เอกสาร 

          

10.ส่งงานท่ีสมบูรณ์           

   
 6.2.ขอบเขตของโครงการ    
        6.2.1  มีระบบ Login เข้าใช้งาน      
        6.2.2  ฐานข้อมูลเก่ียวกับสหกรณ์โคนม มี 2 ข้อดังน้ี     
            1.) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              -เก็บรวบรวมข้อมูลโคสมาชิก 
              -เก็บข้อมูลการผสมเทียมโคนม 
 -เก็บข้อมูลปริมาณนํ้านมดิบและคุณภาพนํ้านม 
  -เก็บข้อมูลประวัติการรักษา,การฉีดวัคซีน 
 



 
2.) การแสดงข้อมูล 
-แสดงข้อมูลฟาร์มสมาชิกสหกรณ์(แสดงข้อมูลฟาร์มและประวัติเจ้าของฟาร์ม)    
-แสดงข้อมูลปริมาณนํ้านมดิบในรูปแบบตารางและกราฟ  
-แสดงข้อมูลประชากรโคสมาชิก(แสดงข้อมูลรายละเอียดของโคสมาชิก) 
              ก. แสดงข้อมูลประชากรโค 
   ข. แสดงข้อมูลการผสมเทียม 
   ค. แสดงข้อมูลการทําวัคซีน 
   ง. แสดงข้อมูลสุขภาพโคนม 
   จ. แสดงปริมาณนํ้านมดิบ 
   ฉ. อาหารโคท่ีต้องกินในแต่วัน 
             -แสดงข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน (แสดงข้อมูลเก่ียวกับมาตรฐานฟาร์ม) 
              -แสดงข้อมูลแผนที่ต้ังสหกรณ์ (แสดงแผนที่ต้ังฟาร์ม สมาชิก) 
 
  6.3.วิธีการดําเนินงาน  
        1. สํารวจความต้องการของผู้ใช้ 
        2. ออกแบบจัดการทําฐานข้อมูล 
        3. ออกแบบ Web Application 
        4. ทดสอบการใช้งานจริงบน Web Hosting 
 
7. สถานที่ที่ใช้ในการดําเนินการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําโครงการ 
    1. ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( อาคาร 5 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก 
    2.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 
           ฮาร์ดแวร์ ได้แก่  
   -เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   -Web Hostingthailand 
           ซอฟต์แวร์ ได้แก่ 
   -Xampp (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและจําลองเซิฟเวอร์) 
   -Navicat (โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล)   
8. ระยะเวลาในการดําเนินการทําโครงงาน    
     สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 



 
 

 



 
 
 การขยายผลในอนาคต หลังจากโครงการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการข้อมูลฟาร์มโคนม กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดลําพูน” เสร็จส้ินลง สหกรณ์โคนมลําพูน จะกัด จะมีระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากข้ึน และสามารถเพ่ิมข้อมูลปัจจัยการผลิต ในแนวทางเดียวกันกับโครงการ “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์” ทางผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการขยายผลเพื่อ
เก็บข้อมูลให้มีความละเอียดลึกลงไปถึงผลผลิตรายตัว โดยใช้สมาร์ทโฟน และ Mobile Application เป็นเครื่องมือ
สําคัญในการช่วยการบันทึก ซ่ึงในขณะน้ียังอยู่ในข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค และการสร้าง
เครื่องมือท่ีเหี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลรายตัวเช่น ผลการตรวจเต้านมอักเสบโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
ภาพถ่าย (Image Processing) การระบุตัวโคโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่าย QR-Code เป็นต้น 
 ท้ังน้ี ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ สหกรณ์โคนมลําพูนจํากัด ได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการร่วมมือท้ังทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ จึงได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ เพื่อการวิจัย หรือพัฒนาระบบการบริหารงานเชิงคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 
 



 
 
 


