ง

การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
ผูเขียน
นางสาวอัญชลา ทามัน
ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

บทคัดยอ
การค น คว า แบบอิ ส ระนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบงานทะเบี ย นและวั ด ผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระบบประกอบดวย 4 ระบบงานยอย : งานทะเบียน งานวัดผล งาน
สถิตินักศึกษา และงานจัดการระบบ ระบบนี้เปนระบบอินทราเน็ตทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ
ลีนุกซเดเบียน มีอาปาเชเว็บเซิรฟเวอรเปนตัวใหบริการเว็บ ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลจัดการ
ฐานขอมูล และใชโปรแกรมพีเอชพีพัฒนาสวนติดตอกับผูใช
การทดสอบระบบไดใชขอมูลจริงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา
2547 – 2549 จํานวน 10,000 คน และใชขอมูลจริงของประวัตินักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ปการศึกษา 2545 – 2547 จํานวน 18,000 คน ผลการทดสอบระบบพบวาระบบสามารถใชงานไดใน
ระดับดี รวมถึงสามารถแสดงรายงานไดครอบคลุมตามที่งานทะเบียนและวัดผลตองการและมีการ
ประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แบงเปน เจาหนาที่
งานทะเบียน จํานวน 4 คน เจาหนาที่งานวัดผล จํานวน 4 คน ผูบริหาร/เจาหนาที่ทั่วไป จํานวน
10 คน และผูดูแลระบบ จํานวน 2 คน ผลการประเมินพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจในระบบโดย
ภาพรวมอยูในระดับดี
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ABSTRACT

The objective of the independent study is to develop the Registration and Evaluation
System of Chiang Mai Rajabhat University. The system composes four sub-systems: registration,
evaluation, student statistics and management systems. The system based on intranet. It works on
Linux Debian system with Apache Web Server functions as the services unit. The system used
MySQL to manage the database, and using PHP to develop user-interface.
The system testing was conducted by using the actual registration data of 10,000 regular
classroom students of the 2004 – 2006 academic years and 18,000 students. The results of the
system testing show that the system can be used effectively. It also demonstrates the reports those
cover the requirements of the registration and evaluation. Together with this, there was also the
evaluation in the functions of the system. Questionnaire of twenty samplings was conducted.
There were four registration officers, four evaluation officers, ten administrators/general officers
of the Academic Department and two system programmers. The testing yielded the results that
the users were generally satisfied with the functions of the system.

