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บทคัดยอ 
 

 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการ
ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรในเครือขายของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ  ระบบแบงออกเปน 6 สวน  
ประกอบดวย  สวนจัดการขอมูลผูใช  สวนตรวจสอบรหัสผาน  สวนจัดการระบบเครือขาย  สวน
จัดการระบบของครูทําหนาท่ีตรวจสอบสิทธิและบันทึกการใชงานของครูท่ีเคร่ืองไคลเอ็นตแบบ
อัตโนมัติ สวนจัดการระบบของนักเรียนทําหนาท่ีตรวจสอบสิทธิและบันทึกการใชงานของนักเรียน
ท่ีเคร่ืองไคลเอ็นตแบบอัตโนมัติ สวนรายงานสารสนเทศ ระบบถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ 
ลีนุกซฟโดรา เวอรชัน 6  อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลจัดการฐานขอมูล ใช
โปรแกรมพีเอชพีและพีเอชพีเจพีกราฟพัฒนาสวนติดตอกับผูใชและแสดงกราฟ และไมโครซอฟท
วิชวลเบสิก พัฒนาสวนติดตอกับผูใชฝงไคลเอ็นต การทดสอบระบบใชขอมูลนักเรียน ครู หองเรียน 
เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ จํานวน 2,000 ระเบียน 
ผลการทดสอบระบบพบวา ระบบทํางานไดตามวัตถุประสงค  การประเมินผลระบบไดใช
แบบสอบถาม 2 ประเภท แบบสอบถามประเภทท่ี 1 ใชกับกลุม ผูบริหาร ผูดูแลระบบ และครู 
จํานวน 20 คน แบบสอบถามประเภทท่ี 2 ใชกับกลุมนักเรียนจํานวน 50 คน ผลการประเมินพบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจ ดานความถูกตองและภาพลักษณทางเทคโนโลยีอยูในระดับดีมาก การ
ออกแบบหนาจอ ความปลอดภัยของระบบ และประโยชนตอการศึกษาของนักเรียนอยูในระดับดี 
และผูบริหาร ผูดูแลระบบ และครูมีความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยของ
ระบบและความถูกตองของการประมวลผลอยูในระดับดีมาก สวนดานรายงานมีความสมบูรณตรง
ตามความตองการของผูใช และมีประโยชนตอการบริหารงานอยูในระดับดี  
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this independent study was to develop computer management 

information system for Fangchanupathum school network. This system consists of six 

parts.  First, user management, password audit, network management, teacher 

management system part which it has a function for authority audit and an automatic 

record function when it was used by teacher  via client, student management system 

part which it has a function for authority audit and an automatic record function when 

it was used by student  via  client, and information report .The system was developed 

on Fedora core 6 operating system, Apache web server and used MySQL database 

server to manage the database and PHP language and PHP JPGraph to develop the 

user interface and to create graphs and used Microsoft Visual Basic to develop user 

interface on client. The system testing used 2,000 records of student data, teacher 

data, room data, computer data, and software data of Fangchanupathum school.   The 

results of the system testing met the objective. The system evaluation used two types 

of questionnaire. First, for 20 persons of  executive, administrator and teacher.  

Second, for 50 students. The results of the system evaluation showed that the student 

satisfied in correctness, technology image were very good, user interface, system 

security and education usefulness were good. And executives , administrators and 

teachers satisfied  in easy to use ,system security and processing correctness were 

very good, and completeness reports and system advantage for executives were good.                

 

 


