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1.1 หลักการ และเหตุผล 
 
 การประเมินผลผูเรียนนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับ  โดยผูประเมินคือ  ครู  อาจารย  ตองมีเกณฑท่ีเท่ียงตรง  เช่ือถือได  ใน
การตรวจสอบความรู  ความสามารถทางวิชาการของผูเรียนและการประเมินผลที่จัดเปนภารกิจ
สําคัญท่ีผูสอนตองปฎิบัติเปนประจํา  ฉะนั้นเพื่อใหการปฎิบัติภารกิจนี้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงได
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยการดําเนินงานดานนี้  ในลักษณะของการพัฒนาโปรแกรม
การประเมินผล  กลาวคือเม่ือนายประทีป จันทรคง เขารับตําแหนง ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหมเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2540 เห็นวาการตัดเกรดของอาจารย การ
จัดสงผลการเรียนโดยวิธีการใหอาจารยกรอกเกรด(อักษรลําดับข้ัน)ในแบบฟอรม แลวสํานัก
ทะเบียนฯ จึงดําเนินการบันทึกเกรดของนักศึกษาซ่ึงในขณะน้ันมีจํานวนประมาณ 20,000 คน  ผู
อํานวยการฯ จึงไดพัฒนาระบบการสงผลการเรียนเปน 2 แบบคือ แบบท่ี1 นําโปรแกรมตัดเกรดท่ี
ตนไดพัฒนากอนหนานี้มาพัฒนาตอใหมีความเช่ือมโยงกับผลท่ีสํานักทะเบียนจะตองนํามาใช แบบ
ท่ี 2 พัฒนาระบบการสงผลการเรียนโดยใชกระดาษ OMR โดยอาจารยสามารถกรอกเกรดและ
ระบายเกรดในแบบฟอรมการกรอกเกรด  หลังจากนั้นสํานักทะเบียนฯ จะอานขอมูลจากแบบฟอรม
ดังกลาวแลวเพื่อบันทึกลงในฐานขอมูล  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีซับซอน 
 การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดเพ่ือใหอาจารยใชประโยชนนั้น ในสวนของสํานักทะเบียนฯ 
ตองเตรียมขอมูลการลงทะเบียน เม่ือการลงทะเบียนเรียบรอยแลวจึงนําขอมูลข้ึนบนเว็บไซตของ
สํานักทะเบียนฯ   เพื่อใหอาจารยสามารถดาวนโหลดขอมูลได   ดังนั้นการพัฒนา โปรแกรมตดัเกรด 
จึงตองมีการโอนขอมูลจากสํานักทะเบียนฯ  เขาสูระบบ และนําไป บันทึกคะแนนสอบยอย กี่คร้ังก็
ได (คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค รวมคะแนน ตัดเกรด)  โดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ 
รวมท้ังใหอาจารยปรับชวงคะแนนใหมไดตามเหมาะสม นอกจากน้ันโปรแกรมยังใหอาจารย
สามารถกําหนดจํานวนเกรดเองได เชน ไมตองการใหมี A หรือกําหนดวามีเพียง 3 เกรด เปนตน 
นอกจากนั้ยังอํานวยความสะดวกใหอาจารยสามารถสรุปเกรด พิมพรายงานสงพรอมท้ังสง
แฟมขอมูลสุดทายให สํานักทะเบียนฯ  และโอนเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว การสําเนาขอมูล
โปรแกรมจะบันทึกและมีระบบปองกันความเสียหายไวอัตโนมัติ  ผูพัฒนาโปรแกรมจึงไดปรับปรุง
โปรแกรมมาโดยตลอด เปน version 1 2 3 และ version 3.5  เม่ือพัฒนาโปรแกรมถึง version 3.5 
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พบวายังมีขอจํากัดบางประการคือ เร่ืองของระบบโครงสรางของขอมูล สามารถใชไดอยางดีกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงรหัสนักศึกษามีจํานวน 7 หลัก รหัสกระบวนวิชามี 6 หลัก แต
สถาบันการศึกษาอื่นๆ  มีวิธีการที่กําหนดแตกตางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไมสามารถนํา
โปรแกรมดังกลาวไปใชได  ประกอบกับนายประทีป จันทรคง ครบวาระการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2545 จึงมิไดพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดตอ  และ
ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนโยบายการเปล่ียนแปลงการกําหนดรหัสนักศึกษา  
จาก เดิม 7 หลัก เปน 9 หลัก และ จํานวนตอนของแตละกระบวนวิชาก็มีการเปล่ียนแปลงจาก 2 
หลัก 3 หลัก ดังนั้น การ โอนขอมูลเขาสูระบบ จึงทําไดไมครบถวนสําหรับนักศึกษารหัส 49  
โปรแกรมท่ีมีอยูเดิมไมสามารถใชงานไดเพราะไมรองรับกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว  ทางคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงสนับสนุนใหนายประทีป จันทรคง พัฒนาโปรแกรมตัด
เกรด version 4.0  เพื่อใหสามารถใชไดกับรหัสนักศึกษาจํานวน 9 หลักและจํานวนตอนท่ี
เปล่ียนแปลงเปน 3  หลัก  การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรด version 4.0  ไดดําเนินการเรียบรอยแลวแต
ยังไมสนองตอบความตองการบางประการของคณาจารยไดอยางเต็มท่ี  เชน การตัดเกรดแยกตอน  
การกําหนดสัดสวนการเก็บคะแนน ฯลฯ   

ผูศึกษาเห็นวาแนวทางท่ีจะสนองตอบความตองการของคณาจารยในเร่ืองขางตน และ
แกไขปญหาความลาชา และชวยลดขอผิดพลาดในการบันทึกผลการเรียน เพื่อจัดทํารายงานผลการ
เรียนของนักศึกษาแตละคนนั่นคือ การนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มาใชในการบันทึก และ
ประมวลผล ของคณาจารยและรายงานผลการเรียน 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาและพัฒนาระบบสงผลการเรียน  การ
รายงานผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางหนึ่งของการแกไขปญหา
ดังกลาว  อีกท้ังการทํางานของคณาจารยจะเปนไปดวยความสะดวก  ซ่ึงจะชวยใหทราบผลการเรียน 
ของนักศึกษาอยางรวดเร็วเพื่อจะไดนํารายงานผลการเรียนไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในลําดับตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงประยุกต 
1. ไดระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
2. สถาบันการศึกษาตางๆ สามารถนําระบบตัดเกรดท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไปใชประโยชนในการตัด

เกรดตอไป 



 3 

1.4 แผนการดําเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนดําเนนิการ 

1) ศึกษาคนควารวบรวมขอมูล และทําความเขาใจกับปญหาระบบการตัดเกรด 
2) ศึกษาวิธีการตัดเกรด 
3) ประมวลปญหาระบบการตัดเกรด 
4) วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
5) พัฒนาระบบตามท่ีออกแบบ 
6) ทดสอบและปรับปรุงแกไขระบบ 
7) จัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ และคูมือการใชระบบ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้ใชขอมูลของสํานักทะเทียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึง

ประกอบดวยระบบการทํางานดังนี้ 
1) การนําเขาขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล 
2) การจัดเก็บขอมูลไวบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
3) การกําหนดกลุมของ section  
4) การกําหนดวิธีการเก็บคะแนน 
5) การใหคะแนน และการตัดเกรด 
6) การออกรายงานตางๆ 
7) การจัดเตรียมขอมูลสําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 รายละเอียดของซอฟตแวร 
                      ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดาํเนินการดังนี ้
        1)  ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซิรฟเวอรและระบบปฏิบัติการ 
                                      (1) Apache Web Server 2.2.8 
                                   (2) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows Vista 
  2)  ซอฟตแวรสําหรับดาตาเบสเซิรฟเวอร 

(1) MySQL Database  6.0.4 
           (2) phpMyAdmin Database Manager 2.10.3 
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  3)  ซอฟตแวรท่ีใชในการพฒันา 
                                        (1) PHP Script Language 6.0.0 
                                        (2) Adobe Photoshop CS3 
                                        (3) Macromedia Dreamweaver 8 
  4) ซอฟตแวรสนับสนุนอ่ืนๆ    
                                       (1) Microsoft Word 

            (2) Microsoft Visio 
 1.5.2 รายละเอียดของฮารดแวร 
                       เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ มีคุณสมบัติดังนี ้

1) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน  Pentium  IV  2.8 GHz 
2) หนวยความจําหลัก (RAM) 2 GB 
3) หนวยความสํารอง (Hard disk) 80 GB 
4) DVD-ROM Drive 
5) การแสดงผลทางจอภาพ Color Display Card, Display RAM  128 MB 
6) เคร่ืองพิมพ (Laser Printer) 
7) การดเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Card) Sis900-Base PCI   
8) ใชบริการเชา Host Computer  เพื่อใชเปนท่ีวางฐานขอมูล(Database Server)  
และเว็บไซต(Web Server) 

 
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.6.1   สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
1.6.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


