บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และหรือสมมติฐาน
ปจจุบันนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามีบทบาทในสถาบันการศึกษาสวนใหญเปน
อยางมาก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาทั้งในดานกระบวนการจัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะมุงเนนที่จะลดภาระการทํางานที่ซ้ําซอน รวมถึงระยะเวลาที่บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการและผูบริหารตองใชในการบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองแมนยํา
มีความเปนปจจุบันใหมากที่สุด และสามารถชวยใหบุคลากรรวมถึงผูบริหารมีเวลาที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเอื้อ
ประโยชนตอการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถทําการจัดการศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดและเกิดประโยชนตอนักศึกษาอยางแทจริง
งานทะเบียนและวัดผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีหนาที่รับผิดชอบในการทําทะเบียนประวัตินักศึกษา ออกรหัสประจําตัวนักศึกษา ตรวจสอบ
ผลการเรียน ตรวจสอบสถานภาพการเปนนักศึกษา ออกใบรับรองตาง ๆ ประกาศรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา ประกาศพนสภาพนักศึกษา ตลอดจนการทําทะเบียนบัณฑิตและปริญญาบัตรใหแก
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา รวมถึงการใหบริการขอมูลตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารย
ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยดวย
ในการนี้ทางงานทะเบียนและวัดผล ไดพยายามนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการ
จัดการกับงานทะเบียนประวัติและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยแตก็ประสบปญหาหลาย
ประการคือ
1) ระบบที่ใชงานใบปจจุบันเปนระบบเครือขายทองถิ่น (LAN: Local Area Network)
โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลฟอกซเบส พลัส 2.10 (FoxBASE+ 2.10) และทํางานอยูบน
ระบบปฏิบัติการเครือขายโนเวล เน็ตแวร 5 (Novell Netware 5) ซึ่งในการใหบริการขอมูลแก
หน ว ยงานอื่น ๆ ตอ งเสี ย เวลาในการแปลงฐานข อ มูล จากระบบงานเดิ ม ให สามารถทํ า งานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวจากนั้นจึงทําการคัดลอกฐานขอมูลขึ้นไปไวที่ฝงเซิรฟเวอรซึ่งทํางานอยูบน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ (Linux Debian) จึงจะสามารถนําขอมูลนั้นไปใชงานตอไปได
2) ความซ้ําซอนของขอมูล เนื่องจากระบบทะเบียนประวัตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
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ปจจุบันยังคงเปนแบบใชความสามารถของคนในการจัดการและไมสามารถที่จะตรวจสอบความ
ซ้ําซอนกันของขอมูลได จึงทําใหเกิดการซ้ํากันของขอมูล เปนผลใหรายงานที่ไดไมถูกตองและ
เสียเวลาในการนํากลับมาแกไข
3) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล กระทําไดคอนขางยากมากเพราะในระบบที่ใชงาน
ในปจจุบันไมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ เนื่องจากมีเจาหนาที่ที่สามารถเขาใชงานและ
แกไขโปรแกรมในระบบหลายคน จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบไดเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
4) ขอมูลที่นําออกมาเผยแพรและใหนักศึกษาไดสืบคนไมเปนปจจุบัน เนื่องจากเกิดการ
แกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
5) ระยะเวลาในการประมวลผลงานแตละงาน เชน งานประกาศการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแตละรุน การออกใบรับรองตาง ๆ ใชเวลานานมากเนื่องจากใชการพิมพขอมูลนักศึกษา
เขาไปทีละคนทําใหเสียเวลาในการจัดทําและจะเกิดปญหาในการบริการที่ลาชา
ดังนั้นเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานและความซ้ําซอนของขอมูล อีกทั้งยังจะชวยใหมี
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อมู ล มากยิ่ ง ขึ้ น กว า เดิม และเพื่ ออํ า นวยความสะดวกต อ การ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรรวมไปถึ ง เพื่ อ ให อ าจารย นั ก ศึ ก ษาและหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถใชขอมูลสารสนเทศรวมกันได อยางถูกต องและเปน ปจจุบันมากที่สุด ทั้งในด านงาน
ทะเบียนและงานวัดผล เพื่อจะนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจที่ถูกตองสําหรับผูบริหาร จึงมี
ความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2) เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาที่มีอยูในปจจุบันใหอยูใน
รูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ พรอมที่จะรองรับการพัฒนาระบบงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต
1) ไดระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2) ไดฐานขอมูลที่ทําการปรับปรุงแกไขใหอยูในรูปแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
3) เจาหนาที่ ผูบริหาร ไดสารสนเทศที่เกีย่ วของกับงานทะเบียนและวัดผลที่ถูกตอง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขต
การศึกษาพัฒนาระบบงานนี้ จะมีลักษณะเปนการทํางานผานระบบเครือขายภายในองคกร
(Intranet – Based) เพื่อใหมีความสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการใหบริการ
ขอมูล โดยมีระบบงานตาง ๆ ของระบบออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
1) สวนงานทะเบียนประวัตินักศึกษา
โดยในการทํางานในสวนนีจ้ ะเปนการออกแบบฐานขอมูลหลักของระบบ คือ
ฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา โดยในกรอกแบบนี้จะทําควบคูไปกับระบบเดิมที่มีอยูแลว ซึ่ง
ในระบบงานเดิมนั้น จะใชฐานขอมูลฟอกซเบส พลัส 2.10 (FoxBASE + 2.10) ในการจัดเก็บ
ขอมูลของนักศึกษา โดยจะทําการจัดเก็บขอมูลทุกอยางรวมกันในตารางเดียว เปนตารางฐานขอมูล
ที่มีขนาดใหญมาก ดังนั้นจึงจะมีการดึงขอมูลจากฐานขอมูลในสวนนี้มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ให มีค วามเหมาะสมกับ ระบบงานใหม ซึ่ง ระบบใหม ที่จ ะทํ า การพัฒ นาจะตองสามารถทํา การ
กํ า หนดรหั ส นั ก ศึ ก ษา บั น ทึ ก ทะเบี ย นประวั ติ นั ก ศึ ก ษา ตลอดถึ ง การพิ ม พ ร ายงานต า ง ๆ เช น
ใบรายชื่อนักศึกษาตามหมูเรียน สมุดทะเบียนประวัตินักศึกษา
2) สวนงานวัดผลนักศึกษา
การทํางานในสวนนี้จะตองนําฐานขอมูลหลัก คือ ขอมูลประวัตินักศึกษามาจากสวน
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา และขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษาจากระบบงานลงทะเบียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในแตละภาคเรียน การคํานวณเกรด
เฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสม และการพิมพรายงานตาง ๆ ดังนี้ ใบแจงผลการเรียนของนักศึกษาถึง
ผูปกครอง ใบกรอกผลการเรียนปลายภาคเรียน รายงานเกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
แตละหมูเรียน การคํานวณเกรดเฉลี่ยใหนักศึกษาที่ทําการลงทะเบียนในแตละภาคเรียน
3) สวนหลักฐานการศึกษาและทะเบียนปริญญาบัตร
ในสวนของหลักฐานการศึกษา เปนการดึงขอมูลจากระบบงานหลัก 2 ระบบงาน คือ
งานทะเบียนประวัตินักศึกษาและระบบงานลงทะเบียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชรหัส
นั ก ศึ ก ษาเป น รหั ส หลั ก ในการค น หาข อ มู ล แล ว ดึ ง รายละเอี ย ดทั้ ง หมดของนั ก ศึ ก ษามาทํ า การ
แสดงผลและจัดพิมพออกเปนหลักฐานตาง ๆ ไดแก ใบรับรองการเปนนักศึกษา ใบรับรองผลการ
เรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ใบแทนปริญญาบัตร (กรณีผูที่สําเร็จการศึกษาไป
แลวสูญหายแลวมายื่นคํารองขอใหม) เปนตน ในสวนงานทะเบียนปริญญาบัตร ระบบจะดึงขอมูล
จากงานทะเบียนประวัตินักศึกษาเพื่อจัดทําประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา รายชื่อบัณฑิตแตละป
การศึกษาและใบปริญญาบัตร
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4) สวนงานสถิตินักศึกษา
ในสวนของงานนี้เปนการนําเสนอขอมูลสถิติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา โดย
แยกตามประเภทนักศึกษาซึ่งไดแก ภาคปกติ ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ภาคพิเศษ (จันทร –
ศุกร) จํานวนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาแตละปการศึกษา เปนตน
5) จัดทําระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับการเขาใชงานของผูใชแตละระดับ
ขอมูลผูใชระบบจะมีการแบงระดับการใชงานอยางชัดเจน โดยจะมีการกําหนด
ขอบเขตระดับการเขาใชงานระบบใหกับผูใชแตละกลุม อยู 4 ระดับ คือ
(1) เจาหนาที่งานทะเบียน สามารถดําเนินการกับขอมูลทะเบียนประวัตินกั ศึกษา
และรายงานตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับงานทะเบียน รวมทั้งหลักฐานการศึกษาทั้งหมดทีจ่ ะออกใหกับ
นักศึกษา และสามารถพิมพรายงานสถิตินกั ศึกษาได
(2) เจาหนาทีว่ ัดผล สามารถดําเนินการกับขอมูลผลการเรียนนักศึกษาและออก
รายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลการเรียนนักศึกษา รวมทัง้ สามารถพิมพรายงานสถิตินกั ศึกษาได
(3) เจาหนาที่ทวั่ ไปและผูบริหาร สามารถดูสถิตินักศึกษารวมถึงพิมพรายงานสถิติ
นักศึกษาได
(4) ผูดูแลระบบ สามารถดําเนินการกับขอมูลทุกงานรวมถึงการจัดการขอมูล
ผูใชงานและการจัดการขอมูลอางอิงทั้งหมด
1.4.2 วิธีการศึกษา
1) ศึกษาระบบงานและการดําเนินงานในระบบงานเดิมของงานทะเบียนและ
วัดผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2) ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบโดยการรวบรวมขอมูล ปญหา
ของระบบงานเดิม ความตองการของระบบทั้งทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร
3) วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม โดยใชแผนภาพกระแสขอมูลเปน
เครื่องมือในการแสดงทิศทางการไหลของขอมูล และใชแบบจําลองแสดงความสัมพันธขอมูล
(Entity-Relationship Model) เปนเครื่องมือในการแสดงความสัมพันธของขอมูลและการสราง
พจนานุกรมขอมูล
4) เริ่มพัฒนาโปรแกรม
5) นําโปรแกรมที่พัฒนาแลวไปทดสอบกับระบบงานจริงโดยใชตวั อยางขอมูล
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การลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต ภาคเรียนที่ 1/2549 ของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา
2547 - 2549 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดประมาณ 10,000 คน ในสวนของงาน
ทะเบียนประวัตินักศึกษาจะใชขอมูลตัวอยางจากนักศึกษาทุกภาค ปการศึกษา 2545 -2547 จํานวน
ทั้งหมดประมาณ 18,000 คน เพราะนักศึกษาในจํานวนนี้จะมีผูที่สําเร็จการศึกษาแลว จึงสามารถนํา
ขอมูลมาทดสอบกับระบบได
6) แกไข ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใหเกิดความสมบูรณในการทํางานจริง
7) จัดทําเอกสาร / คูมือการใชงานโปรแกรม
8) ทําการประเมินผลระบบ โดยการออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ตอระบบงานจากเจาหนาที่ทั้งหมดของงานทะเบียนและวัดผลและเจาหนาที่ของสํานักสงเสริม
วิชาการรวมถึงผูบริหารจํานวนทั้งหมด 20 คน เพื่อสํารวจความพึงพอใจในระบบงานทั้งหมด
1.5 นิยามศัพท
1. งานทะเบียนและวัดผล หมายถึง ขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏเชียงใหม วาดวย การ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2541 และ ข อ บั ง คั บ สภาประจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
2. ระบบงานทะเบียนและวัดผล หมายถึง ระบบงานทะเบียนและวัดผล สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. ผูใชระบบ หมายถึง เจาหนาที่งานทะเบียนและวัดผล เจาหนาที่ทั่วไป และ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. เจาหนาที่งานทะเบียน หมายถึง เจาหนาที่งานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
5. เจาหนาที่งานวัดผล หมายถึง เจาหนาที่งานวัดผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
6. เจาหนาที่ทั่วไป หมายถึง เจาหนาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้ง
เจาหนาที่ประจําคณะแตละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
7. ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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1.6 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการและรวบรวมขอมูล
งานทะเบียนและวัดผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
1.7 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1) ฮารดแวร (Hardware)
1. เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเครื่องแมขาย (Server)
2. เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (PC) สําหรับผูใชลูกขาย (Client)
2) ซอฟตแวร (Software)
(1) ซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขาย (Server)
1. อาปาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server)
2. ระบบปฏิบัติการลีนุกซเดเบียน (Linux Debian)
3. โปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
4. โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin ) ในการบริหารฐานขอมูล
ผานโปรแกรมบราวเซอร
5. โปรแกรมพีเอชพี (PHP)
(2) ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรผูใชลูกขาย
1. ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพี (Windows XP)
2. โปรแกรมเว็บบราวเซอรอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร (Internet Explorer)
(3) ซอฟตแวรสําหรับพัฒนาโปรแกรม
1. ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพี (Windows XP)
2. โปรแกรมเว็บบราวเซอรอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร (Internet Explorer)
3. โปรแกรมอีดิทพลัส (Edit Plus)
4. โปรแกรมแมคโครมีเดียดรีมวีฟเวอร (Macromedia Dreamweaver)
5. โปรแกรมอะโดเบโฟโตชอป (Adobe Photoshop)
6. โปรแกรมไมโครซอฟทวิซิโอ (Microsoft Visio)

