ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ระบบสารสนเทศฝายสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนพราววิทยาคม

ผูเขียน

นางสาวชวาลี อินทะนา

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ

รองศาสตราจารยพรรณิภา ไพบูลยนิมิตร

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศฝายสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียน โรงเรียนพราววิทยาคม เปนระบบที่ทํางานบนระบบเครือขายภายในองคกร ใชหลักการ
ทํางานแบบไคลแอนต-เซิรฟเวอร ในดานการสรางและพัฒนาโปรแกรม ใชโปรแกรมฐานขอมูล
มายเอสคิวแอล ในการจัดเก็บขอมูล และใชโปรแกรม พีเอชพี ในการพัฒนาอินเทอรเฟสของระบบ
แบงผูใชออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร กลุมอาจารย กลุมเจาหนาที่ฝายสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียน และกลุมผูดูแลระบบ ประกอบดวยระบบงานยอย 5 ระบบ คือ ระบบความปลอดภัย ระบบ
สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน ระบบการเยี่ยมบานนักเรียน ระบบการอยูเวรยามประจํา และระบบการ
ออกรายงาน
การทดสอบระบบไดตดิ ตั้งดวยวิธีคูขนาน โดยใชระบบใหมและระบบเดิมควบคูกนั จนกวา
ระบบใหมจะสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชขอมูลนักเรียนในการทดสอบระบบจํานวน
200 คนในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 1-6
การประเมินผลระบบ โดยการทําแบบสอบถาม สอบถามกลุมตัวอยาง 4 กลุม ผูบริหาร 1
คน อาจารย 15 คน เจาหนาที่ฝายสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 1 คน และผูดูแลระบบ 1 คน ผลการ
ประเมินพบวาระบบมีระดับประสิทธิภาพการใชงาน ดานความสะดวกตอการใชงาน ความถูกตอง
ของการประมวลผลของโปรแกรมหลังการใชงาน ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดง
อยูบนหนาจอ อยูในระดับมาก และระบบสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดดี
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ABSTRACT

The purpose of this independent study is to develop an information system for
Student Activities Supporting Unit, Phrao Wittayakom School. The system connected
to the organization’s network system. The client server model was used to develop the
program, by using My SQL program of database and PHP program to develop the
interface of the system. The users comprise of four groups: executives, teachers,
officers of Student Activities Supporting Unit and administrators. The system
comprises five subsystems: security, student activities supporting, house visit, daily
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duty and report system.

The new system is tested in parallel with the old system to until it worked
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efficiently. The system was tested with data from 200 Mattayom 1-6 students.

Using questionnaire to evaluate the system by four groups of users: an
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executive, fifteen teachers, an officer of Student Activities Supporting Unit and an
administrator. The result found that the system worked efficiently, convenient and
corrected.

