บทที่ 1
บทนํา
การค น คว า อิ ส ระ เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบให บ ริ ก ารวั ส ดุ ส ารสนเทศของศู น ย ภ าษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการวัสดุสารสนเทศ
ของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีหลักการเหตุผล วัตถุประสงคของการศึกษา
ประโยชนที่จะไดรับ ขอบเขตและวิธีการศึกษา สถานที่ใชในการดําเนินการและการรวบรวมขอมูล
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 หลักการ และเหตุผล
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีเปาหมายพันธกิจที่สอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เนนยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดานทักษะวิชาชีพและทักษะเสริม (การ
ใช ภ าษาต า งประเทศและสารสนเทศ) และยุ ท ธศาสตร ค วามเสมอภาคทางโอกาสและทั่ ว ถึ ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2549) เพื่อใหศูนยเปนแหลงศึกษา คนควา สนับสนุนการเรียนการ
สอนและสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศ แกนักศึกษา อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ตลอดจนบุคคลภายนอก
ศูนยภาษา ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Center) โดยอาศัยวัสดุ
สารสนเทศที่ใหบริการภายในศูนยภาษา ไดแก หนังสือหรือตําราภาษาอังกฤษ เทปบันทึกเสียงชนิด
ตลับ (Cassette Tape) เทปวิดีทัศน (Video Tape) ดีวีดี (DVD-Digital Video Disc) วีซีดี (VCDVideo Compact Disc) และ ซีดีรอมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยปริมาณผูใชบริการศูนยภาษามีจํานวนมากและแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต จํานวน
เจาหนาที่มีจํากัดไมสามารถใหบริการวัสดุสารสนเทศ มีความยุงยากในสืบคนวัสดุสารสนเทศ
เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลวัสดุสารสนเทศตางๆ ภายในศูนยภาษายังอยูในรูปของกระดาษ รวมไป
ถึงการยืมคืนวัสดุสารสนเทศอาศัยสมุดจดบันทึกการยืมคืน สงผลใหยากตอการตรวจสอบ การ
ประมวลผลจัดทํารายงานผลขอมูลตางๆ
ดังนั้นการคนควาแบบอิสระในครั้งนี้ จึงไดมุงเนนในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใหไดระบบ
ให บ ริ ก ารวั ส ดุ ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การและการบริ ก ารศู น ย ภ าษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 สรางฐานขอมูลวัสดุสารสนเทศ
1.2.2 การพัฒนาระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1.3 ประโยชนทไี่ ดรับจากการศึกษา
1.3.1 ระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการใชงานโปรแกรมมัลติมีเดียของนักศึกษา อาจารย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1.3.2 ระบบฐานข อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น การ ยื ม คื น วั ส ดุ ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษา อาจารย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1.3.3 ศูนยภาษามีระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศ
1.3.4 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา
1.4.1 แผนการดําเนินการ
1) วิเคราะหความตองการของผูใช และเก็บรวบรวมขอมูล
2) วิเคราะหและออกแบบระบบ
3) ออกแบบฐานขอมูลและออกแบบหนาจอในสวนการทํางานตาง ๆ
4) พัฒนาโปรแกรม
5) ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม
6) ติดตั้งระบบ จัดทําเอกสารประกอบ คูมือการใชงาน
7) ปรับปรุงแกไขระบบหลังการติดตั้ง
1.4.2 ขอบเขต ระบบงานฐานขอมูลแบบ Client/Server แบงเปน 5 สวนหลักคือ
1) ขอมูลผูใชบริการ
(1) สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลผูใชบริการ
(2) สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลประเภทผูใชบริการ
2) ขอมูลวัสดุสารสนเทศ
(1) สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลวัสดุสารสนเทศ
(2) สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
(3) กําหนดระยะเวลายืมคืนและอัตราคาปรับของวัสดุสารสนเทศ
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3) ขอมูลการใชบริการโปรแกรมมัลติมีเดีย
(1) สามารถจัดเก็บขอมูลและกําหนดการเขาใชบริการของผูใชบริการ
(2) สามารถจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย
(3) สามารถจัดเก็บขอมูลและกําหนดขอมูลโปรแกรมมัลติมีเดีย
4) ขอมูลการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
(1) สามารถจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงขอมูลการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
(2) สามารถจัดเก็บขอมูลคาปรับของวัสดุสารสนเทศ
5) การออกรายงาน แบงออกเปน 4 สวนหลัก ๆ คือ
(1) รายงานทั่วไปสําหรับเจาหนาที่ศูนยภาษา
- รายงานผูใชบริการ
- รายงานประเภทผูใชบริการ
- รายงานวัสดุสารสนเทศ
- รายงานประเภทวัสดุสารสนเทศ
- รายงานขอมูลโปรแกรมมัลติมีเดีย
- รายงานการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
- รายงานคางสงวัสดุสารสนเทศ
- รายงานระยะเวลาการยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
(2) รายงานสําหรับผูอํานวยการศูนยภาษา
- รายงานสถิติการใชวัสดุสารสนเทศ
(3) รายงานสําหรับผูใชบริการ
- ใบแจงเตือนการยืมวัสดุสารสนเทศ
- รายงานการใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย
(4) รายงานสําหรับอาจารยผูสอน
- รายงานการใชงานโปรแกรมมัลติมีเดียของนักศึกษา
1.4.3 วิธีการศึกษา
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร
(2) สอบถามจากเจาหนาที่ อาจารย และผูอํานวยการศูนยภาษา
2) วิธีการศึกษา
(1) ขอมูลจากเอกสารที่เก็บรวบรวม
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(2) ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานดานการการใหบริการวัสดุสารสนเทศ การ
ใชโปรแกรมมัลติมีเดียภายในศูนยภาษา
1.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.5.1 ฮารดแวร
1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer)
2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer)
3) ระบบเครือขาย
4) เครื่องพิมพซอฟตแวร
1.5.2 ซอฟตแวร
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows XP
2) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows 2003
3) โปรแกรม Borland Delphi 2006
4) โปรแกรมฐานขอมูล MySQL 4.0
5) โปรแกรม Microsoft Visio 2003
6) โปรแกรม Microsoft Word 2003
1.6 นิยามศัพท
วัสดุสารสนเทศ หมายถึง วัสดุตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย อาจารยประจําตามสัญญา อาจารยพิเศษ ขาราชการ
พลเรือน ลูกจางประจํา พนักงานตามสัญญาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และบุคคลภายนอก
โปรแกรมมั ล ติ มี เ ดี ย หมายถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ภาษาญี่ปุน แกผูใชบริการ
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หมายถึง หนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ใหบริการลักษณะศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access Center) เปนแหลงศึกษาคนควา
สงเสริม และสนับสนุนการทําวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาของนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่
1.7 สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูล
1) ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

