
 

 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1   หลักการและเหตุผล 

ดวยโลกของการส่ือสารในปจจุบันเปนการส่ือสารแบบไรพรมแดน ไมวาจะอยูสวนไหนท่ี
ใดของโลกก็สามารถติดตอส่ือสารหากันได ดวยการติดตอส่ือสารผานเทคโนโลยีทางดาน
อินเทอรเน็ตท่ีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว และยังมีบทบาทรวมถึงอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของ
มนุษยทุกคน และดวยคุณสมบัติท่ีมีมากมายในระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีผลตอองคกรตาง ๆ  ไมวาจะ
เปนองคกรของรัฐ หรือองคกรเอกชน  องคกรเหลานี้จึงไดนําเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตเขามาชวย
ในการทํางานขององคกร เพื่อรองรับความตองการของผูใชในการทํางานดานตาง ๆ ใหมีความ
สะดวกรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน เชน  หนวยงานทางดานการศึกษา ไดนําเทคโนโลยีดาน
อินเทอรเน็ตมาใชในการประชาสัมพันธ และการใหบริการสําหรับอาจารย และนักศึกษา  

จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ผูศึกษาไดเห็นความสําคัญในการที่จะ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตมาใช เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับบุคลากร
ภายในโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม จึงไดนําแนวคิดนี้เพื่อพัฒนาระบบการจัดตารางเรียน
ตารางสอนออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม สามารถจัดตารางเรียนตารางสอนและ เพื่อใชในการเรียนการสอนได
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมจัดการเรียนสอนโดยใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
ใน 3 ประเภทวิชาไดแก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ  และ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว บนพื้นท่ี  จํานวน  35  ไร  มีบุคลากรจํานวน  286  คน  และ
นักศึกษาจํานวน 4,832 คน มีอาคารอํานวยการสําหรับผูบริหารและฝายสงเสริมการสอนจํานวน 4 
หลัง มีอาคารเรียนจํานวน 9 หลัง 166 หองเรียน แบงเปนแบงเปนหองเรียนปฏิบัติ 77 หอง 
หองเรียนทฤษฏี 88 หอง ความจุโดยเฉล่ีย 50 ท่ีนั่ง ตอหนึ่งหองเรียน หองใหบริการอินเตอรเน็ต 1 
หอง ความจุ 60 ท่ีนั่ง  

จํานวนรายวิชาท่ีตองทําการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 
จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 รายวิชา จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวย
กิต แตไมเกิน  22  หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 
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รายวิชา จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวยกิต แตไมเกิน  22  หนวยกิต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 รายวิชา จํานวน
หนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวยกิต แตไมเกิน  22  หนวยกิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 รายวิชา จํานวนหนวยกิตไมนอย
กวา  15 หนวยกิต แตไมเกิน  22  หนวยกิต 

จํานวนรายวิชาท่ีตองทําการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 
จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 รายวิชา จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวย
กิต แตไมเกิน  30  หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 
รายวิชา จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวยกิต แตไมเกิน  30 หนวยกิต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวนรายวิชาไมนอยกวา 6 รายวิชา แตไมเกิน12 รายวิชา 
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15 หนวยกิต แตไมเกิน  30  หนวยกิต  

โดยปจจุบันทางโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ไดทําการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรโดยไดอาศัยหลักเกณฑการใชหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง 2546) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพณิชยกรรม 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 4,642 
คน  

เนื่องจากทางโรงเรียนเตรียมความพรอมท่ีจะจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงไดทําการ
เพิ่มสาขาวิชาและสาขางานในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือขยายฐานการศึกษาใหมีทางเลือกท่ี
หลากหลายข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะทําการเปดสาขางานเพ่ิม รวมถึงทางโรงเรียนไดกําหนดนโยบาย
เพื่อรับนักศึกษาเพิ่มในปการศึกษาถัดไป ซ่ึงกําหนดเปาหมายท่ีจะรับสมัครนักศึกษาใหมใหเพิ่มข้ึน
ไมตํ่ากวา 2,000 คนในแตละป เนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน แตหองเรียนมีจํานวนจํากัด
ประกอบกับปจจุบันการจัดตารางเรียน ตารางสอน และยังจัดทําดวยมือ และจัดเก็บขอมูลอยูใน
รูปแบบของเอกสารท้ังหมด   ทําใหยากตอการปรับปรุง แกไขและคนหาขอมูล รวมท้ังสงผลใหเกิด
ความผิดพลาดและความซํ้าซอนของการใชหองเรียน หากเกิดความผิดพลาดในการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน และ จะตองทําการแจงเร่ืองใหกับฝายวิชาการและฝายอาคารสถานท่ีทําการแกไข สงผล
ใหการจัดตารางเปนไปดวยความลาชา รวมถึงเพิ่มภาระงานใหกับเจาหนาท่ีฝายวิชาการและ
เจาหนาท่ีฝายอาคารสถานท่ีดวย 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษา จึงไดมีแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาระบบการจัดตารางเรียน
ตารางสอนออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมข้ึน เพื่อชวยในการจัดตาราง
เรียน ตารางสอน และใหเปนระบบและเปนมาตรฐานท่ีดีข้ึน  ลดเวลาการทํางาน ลดความซํ้าซอน
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ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน และ ลดขอผิดพลาด และงายตอการปรับปรุงแกไข เพื่ออํานวย
ความสะดวกกับเจาหนาท่ีฝายวิชาการในการจัดตารางเรียน ตารางสอนและ รวมถึงจัดทํารายงาน
สารสนเทศใหกับผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจและใชเปนแนวทางในการพิจารณาในการ
บริหารงานดานการจัดสรรพื้นท่ีท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม 

 
1.3   แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้  เปนการศึกษาเพ่ือทําการพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน
ออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  

1.3.1  ขอบเขตของขอมูล 
ใชขอมูลดานวชิาการของโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา เชียงใหม เปนกลุมตัวอยาง โดย

กลุมผูใชงาน ไดแก อาจารยผูสอน เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเจาหนาท่ีฝายวิชาการ
จํานวน   286  คน 

1. ขอมูลโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.พุทธศักราช 2545 

ปรับปรุง 2547  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเคร่ืองกล 
สาขางานยานยนต 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สาขางานไฟฟากําลัง 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาการกอสราง 
สาขางานการกอสราง 
สาขางานสถาปตยกรรม 
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณชิการ 
สาขางานการบัญชี 
สาขางานการขาย 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

สาขางานการทองเท่ียว 
 

หลักสูตร ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 
2546 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเคร่ืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต 
สาขาวิชาไฟฟากําลัง  

สาขางานติดต้ังไฟฟา 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
สาขางานระบบโทรคมนาคม 

สาขาวิชาการกอสราง 
สาขางานเทคนิคการกอสราง 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
สาขางานสถาปตยกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
สาขางานคอมพิวเตอรซอฟตแวร 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

สาขางานการบัญชี 
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สาขาวิชาการตลาด 
สาขางานการตลาด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทองเท่ียว 

สาขางานมัคคุเทศเดินปา 
 

1.3.2 ขอบเขตของระบบ 
1. ระบบขอมูลตารางเรียน 
2.  ระบบขอมูลตารางสอน 

 
1.4   ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ไดระบบฐานขอมูลออนไลน ท่ีมีความเปนปจจุบัน มีความถูกตองไมซํ้าซอน สามารถ
จัดทําตารางเรียน ตารางสอนไดสะดวกและรวดเร็ว 

2. ไดระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลนสําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม 
 
1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการดาํเนินงาน  

1.5.1  ซอฟตแวร ท่ีใชในการสรางผลงานการคนควาแบบอิสระ ไดแก 
1. ภาษาท่ีใชในการเขียนคําส่ัง พีเอชพี 4.0 (Hypertext Preprocessor)  
2. ฐานขอมูลมายเอสคิวเอล 2.4 
3. โปรแกรมแอพพลิเคช่ันเซิรฟเวอร สําหรับวินโดวส 32 - 2.5.4เอ 
4. มาโครมีเดีย ดรีมเว็บเวอร  8 
5. ไมโครซอฟท วินโดวส เอ็ซพี 
6. ไมโครซอฟทเวิรด  2007 

1.5.2  ฮารดแวร ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 2.8 กิกะเฮิรต อุปกรณบันทึกผลฮารดดิสก (Hard Disk) 

ขนาด 120 กิกะไบต  หนวยความจําหลัก ขนาด 1 กิกะไบต 
2. เคร่ืองพิมพเลเซอร 
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1.6  สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษา และรวบรวมขอมูล 
1. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตศึกษาสถาน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 


