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กติตกิรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  รองศาสตราจารยพ์รรณิภา 
ไพบูลยนิ์มิตร อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ  ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า  ให้ค  าปรึกษา 
และตรวจทานแกไ้ขจนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จสมบูรณ์  ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.เสมอแข  สมหอม และ รองศาสตราจารยป์ระทีป  จนัทร์คง ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ โดยใหข้อ้คิดเห็นตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องจนการคน้ควา้แบบ
อิสระสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการทุกท่านและผู ้
ประสานงานประจ าสาขา  ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการท่ี
เป็นประโยชน์รวมทั้งไดใ้หแ้นวคิดทางวชิาการ เพื่อน ามาใชใ้นการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณวเิชียร  หงษจ์นัดา  คุณสง่า  หงษจ์นัดา  คุณวลยัลกัษณ์  แกว้มณี  และวา่
ท่ีร้อยตรีธนาคาร  โกศยั ส าหรับความรักและก าลงัใจท่ีค่อยส่งเสริมสนบัสนุนทุกอยา่งตลอดระยะเวลา
ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อนๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการทุกท่าน  ท่ีให้
ค  าปรึกษา  ใหก้ าลงัใจ  ใหมิ้ตรภาพและใหก้ารช่วยเหลือในทุก ๆ ดา้น 

สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ การคน้ควา้แบบอิสระน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบา้น
บุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท  าการศึกษาและพฒันาระบบน้ี
ต่อไป หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดในการจดัท าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี  ผูศึ้กษาขออภยัมา ณ 
โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผล
ประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
ระบบน้ีไดอ้อกแบบและพฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อน
ของระบบงานเอกสาร  ช่วยลดปัญหาการจดัเก็บ  การสืบคน้  อีกทั้งยงัช่วยลดการสูญหายของเอกสาร 

ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการประสานการท างานของระบบ  โดย
พฒันาบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 8  โปรเฟสชนัแนล  ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์  วิชวล  สตูดิโอ  
และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์  เอสคิวแอล  เซิร์ฟเวอร์  เป็นระบบฐานขอ้มูลและเรียกใช้งานระบบ
ผา่นเวบ็เบราเซอร์ 

จากการประเมินความพึงพอใจระบบโดยการตอบแบบสอบถาม  สัมภาษณ์กลุ ่ม
ผูใ้ช ้งานระบบจ านวน  21  คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจ านวน  1  คน  เจ้าหน้าท่ีทะเบียนของ
โรงเรียนจ านวน  1  คน  ครู  จ  านวน  8  คน  ผูดู้แลระบบ  จ านวน  1  คน  และผูป้กครองจ านวน  10  
คน  ผลท่ีไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย  4.62  ส าหรับผลการประเมินระบบทุกดา้นในภาพรวม 
แสดงวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีใชง้านไดจ้ริงและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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ABSTRACT 
 

The  objective  of  this  independent  study  was  to  develop  the information  technology  

system  for  registration  and  assessment  of  Banboonler School , Mae Hong Son Primary Educational  

Service  Area  Office  2. This  system  was  designed  and  developed  to  increase  work   performance  

and  reduce  paperwork  redundancy, storage  problem,  complicating  data  search  and  document  

loss. 

The  system  applied  Internet  technology  for  synchronization.  It  was  developed  on  
windows  8  Professional  by  using  Microsoft  Visual Studio  and  Microsoft  SQL  Server,  which  
is  a  web  browser  database  system. 
 A  questionnaire  for  satisfactory  evaluation  was  distributed  to  21  system  users  that  

included  one  school  administrator,  one  registration  officer  8  teachers,  one  system  administrator,  

and  10  parents.  It  was  found  that  the  satisfaction  of  the  overall  aspects  of  the  system  was  

at  the  highest  level  with  the  mean  scare  of  4.62  It  can  be  concluded  that  the  system  

development  is  practical  and  achieves  the  objectives  set.   
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1 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ความเป็นมา 

ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันาเกือบทุก ๆ ดา้น  ไม่ว่าจะเป็นดา้นธุรกิจ  ดา้น
สาธารณสุข  ดา้นการทหารและความมัน่คง  จะเห็นไดว้่าองค์กรส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการองค์กรและจะเพิ่มระดบัมากข้ึน  ในแต่ละปี
องคก์รต่าง ๆ เหล่านั้นมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัการกบัขอ้มูลสารสนเทศโดยเฉพาะ  มีการ
ใช้สารสนเทศในการวางกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบขององค์กร  ในส่วนของการศึกษา  เทคโนโลยี
สารสนเทศก็มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลักและ
เคร่ืองมือสนับสนุนท่ีจ าเป็นจะต้องจดัหาและน ามาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีไดก้ าหนดทิศทางและ
นโยบายการจดัการศึกษาของไทย  จึงตอ้งเร่งด าเนินการเพื่อให้ทนัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีี
มีผลต่อการก าหนดคุณสมบติัและคุณภาพของแรงงานชาติในอนาคต 

โรงเรียนบ้านบุญเลอเป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดกลาง  ตั้ งอยู่เลขท่ี 286  หมู่ 5 บ้านบุญเลอ   
ต าบลแม่สามแลบ  อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
เปิดสอนตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาลปีท่ี 1 จนถึงระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนบา้นบุญเลอมีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 13 คน  มีนกัเรียนทั้งหมด  
136  คน  โรงเรียนบ้านบุญเลอให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เห็นได้จากการก าหนดวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนไวว้า่ “ภายในปี พ.ศ. 2559  นกัเรียนโรงเรียนบา้นบุญเลอตอ้งเลอเลิศดา้นการส่ือสาร  ผสาน
เทคโนโลย ี ใชว้ถีิแบบพอเพียง” และไดก้ าหนดส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี
ไวใ้นพนัธกิจของโรงเรียนขอ้ท่ี 2 ระบุวา่ “ส่งเสริมการใชส่ื้อ  เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  แหล่งเรียนรู้  และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา”  และนอกจากน้ีโรงเรียนบา้นบุญเลอยงัไดส่้งเสริมในเร่ืองการ
ใช้เทคโนโลยีให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยการก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนไว้ว่า  
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“โรงเรียนดีบนดอย  พร้อมใช้สอยเทคโนโลยี”  แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัโรงเรียนบา้นบุญเลอยงัไม่มี
ระบบสารสนเทศใดท่ีสามารถจะน ามาบริหารจดัการทั้งในดา้นการเรียนการสอนและสนบัสนุนการ
เรียนการสอนมากนกั  ซ่ึงโรงเรียนบา้นบุญเลอยงัประสบปัญหาในหลายๆ ดา้น  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน  กล่าวคือ  ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนยงัไม่ไดถู้กจดัเก็บให้
เป็นระบบ  ท าให้ขอ้มูลสารสนเทศอยู่อย่างกระจดักระจายเน่ืองจากขาดการวางแผนในการจดัเก็บ
ขอ้มูลอย่างจริงจงั  จนเกิดเป็นขอ้บกพร่อง  ขอ้มูลท่ีมีจึงไม่ครบถว้นสมบูรณ์  ไม่ถูกตอ้งและยงัเกิด
ความล่าชา้มากเม่ือตอ้งการใช้ขอ้มูลสารสนเทศนั้นๆ  กอปรกบัทางโรงเรียนไดรั้บขอ้เสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัประถมศึกษา  จากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในตอนท่ี 1 ส่วนของสรุปขอ้มูลจากการ
ประกนัคุณภาพภายในขอ้ 3 ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอ้ 3.2  ระบุไวว้่า  “น าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดความสะดวกและทนัต่อการใช้งานเร่งด่วน”  และ
ในตอนท่ี 2 เร่ือง  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา  ระดบัประถมศึกษา  ตวั
บ่งช้ีท่ี 8 เร่ือง  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อการ
พฒันา  ดงัน้ี “สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรม  เพื่อส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  ให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพด้วยการด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และ
ครอบคลุมตามตวับ่งช้ีตามกฎกระทรวง  เช่น  การร่วมกนัก าหนดมาตรฐานการศึกษา  ท่ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาระดบัชาติ  มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา  ตลอดจดักิจกรรมเพื่อพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ
เป็นตน้  ซ่ึงนบัวา่สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ีดีอยูแ่ลว้  จึงควรมีการพฒันาส่งเสริมอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ืองเพื่อความย ัง่ยนืต่อไป” 

ดงันั้น  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูศึ้กษาจึงมีความเห็นวา่โรงเรียนควรมีการพฒันาระบบสารสนเทศข้ึนมา
เพื่อสนองวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และอตัลกัษณ์  รวมไปถึงการท าตามค าเสนอแนะของส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เพื่อให้โรงเรียนมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น
ระบบ  โดยในการศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาจะท าการพฒันาระบบสารสนเทศในส่วนของ
ทะเบียนนกัเรียนและการเก็บขอ้มูลในส่วนการวดัและประเมินผลของนกัเรียน  เน่ืองดว้ยงานขอ้มูล
ทะเบียนนักเรียนเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันักเรียนโดยตรงและเก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อนทุกคน  ซ่ึงหาก
เร่ิมตน้จากการจดัระบบสารสนเทศของนกัเรียนแลว้จะสามารถท าให้ระบบงานอ่ืน ๆ ในโรงเรียนง่าย
ข้ึน  ผูศึ้กษาจึงตดัสินใจพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียน 



 

3 

บา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ข้ึน  เพื่อเป็นการน าร่องใน
การสร้างระบบสารสนเทศดา้นอ่ืนในโรงเรียนต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตขอ้มูล 
  ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของ

โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ใน
คร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
1) ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน  โดยการแบ่งข้อมูลของนักเรียนออกเป็น 5 ส่วน  

ไดแ้ก่  ขอ้มูลส่วนตวั  ขอ้มูลดา้นสุขภาพ  ขอ้มูลดา้นครอบครัว  ขอ้มูลท่ีอยู่และ
ขอ้มูลดา้นการเดินทาง  ความดอ้ยโอกาส 

2) ขอ้มูลการประเมินการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นขอ้มูลรายวิชาพื้นฐาน
ของตวัช้ีวดัในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  ตามท่ีก าหนดในหน่วยการ
เรียนรู้  โดยตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไปพร้อมกบัการจดัการ
เรียนการสอน  สังเกตพฒันาการและความประพฤติของผูเ้รียน  สังเกตพฤติกรรม
การเรียน  การร่วมกิจกรรมและเนน้การปฏิบติัตามสภาพจริง และใชป้ระเมินการ
เล่ือนชั้นและจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

3) ข้อมูลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นข้อมูลการประเมิน
ศกัยภาพของผูเ้รียนในการอ่านหนังสือ  เอกสาร และส่ือต่าง ๆ เพื่อหาความรู้  
เพิ่มพนูประสบการณ์  แลว้น าเน้ือหาสาระท่ีอ่านมาคิดวเิคราะห์ น าไปสู่การแสดง
ความคิดเห็น  สังเคราะห์และถ่ายถอดความคิดออกมาเป็นส านวนภาษาท่ีถูกตอ้ง  
มีเหตุผลและล าดับขั้นในการน าเสนอ   และใช้ประเมินการเล่ือนชั้นและจบ
การศึกษาระดบัต่าง ๆ 

4) ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เป็นขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะ
ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการในด้านคุณธรรม  
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จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึก และใช้ประเมินการเล่ือนชั้นและจบการศึกษา
ระดับต่าง ๆ  ซ่ึงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วด้ว้ยกนั 8 คุณลกัษณะไดแ้ก่ 

4.1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์   
4.2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 
4.3) มีวนิยั 
4.4) ใฝ่เรียนรู้ 
4.5) อยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.6) มุ่งมัน่ในการท างาน 
4.7) รักความเป็นไทย 
4.8) มีจิตสาธารณะ 

5) ข้อมูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นข้อมูลการประเมินการปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผูเ้รียนและเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรมและใชป้ระเมินการเล่ือนชั้นและจบการศึกษาระดบั
ต่าง ๆ   

6) ขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียน  เป็นขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียน 
รวมถึงขอ้มูลการ ขาด ลา มาสาย ของนกัเรียนเพื่อสรุปเวลาในการมาโรงเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนด 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นระบบงาน 
  1) ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

 สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ชง้านระบบ  โดยเม่ือผูใ้ชส้มคัรเขา้ระบบ  จะ
ไดรั้บตรวจสอบจากผูดู้แลระบบวา่เห็นสมควรอนุญาตเขา้ใชร้ะบบไดห้รือไม่ 

  2) ระบบตรวจสอบสิทธิ 
 สามารถตรวจสอบสิทธิการใชง้านระบบ  คือ  เม่ือมีผูใ้ชง้านลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ  

ระบบจะท าการตรวจสอบก่อนว่าช่ือท่ีเข้าใช้งานนั้นตรงกับช่ือท่ีอยู่ในระบบ
หรือไม่  ถา้ตรงระบบจะอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านระบบได ้

  3) ระบบจดัการงานทะเบียน 
   3.1) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลปีการศึกษา   
   3.2) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลภาคการศึกษา   
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   3.3) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลชั้นปี   
   3.4) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน   
   3.5) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลเกณฑก์ารประเมิน   
   3.6) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลรายวชิา   
   3.7) สามารถจดัการออกรายงานหลกัฐานแสดงผลการเรียน 

  4) ระบบจดัการงานวดัผลประเมินผล   
   4.1) สามารถจดัการปรับปรุงขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4.2) สามารถจดัการปรับปรุงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

   4.3) สามารถจดัการปรับปรุงการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
   4.4) สามารถจดัการปรับปรุงการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน 
  5) ระบบออกรายงานสารสนเทศ   

 สามารถจดัการการออกรายงานสารสนเทศต่างๆ  จากระบบต่อผูบ้ริหาร  เพื่อให้
ผูบ้ริหารใชใ้นตดัสินใจในการประเมินการท างานของผูป้ฏิบติังาน  ตลอดจนการ
วางแผนพฒันาองคก์รต่อไป 

1.4 นิยามศัพท์ 

ทะเบียนนักเรียน  หมายถึง  กระบวนการเก็บข้อมูลประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา สถานภาพ
ทางการศึกษา  การจบการศึกษา  ทะเบียนหลักสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  ทะเบียน
รายวชิา  งานทะเบียนเป็นงานท่ีส่งเสริมงานดา้นวชิาการและจดัเป็นงานท่ีท าให้ระบบการจดัการเรียน
การสอนสามารถด าเนินการลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

การวดั (Measurement) หมายถึง  การก าหนดตวัเลขให้กบัวตัถุ  ส่ิงของ  เหตุการณ์  ปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียน  การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น  อาจตอ้งใช้เคร่ืองมือวดัเพื่อให้ได้ตวัเลขท่ี
สามารถแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการ 

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง  การน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวดัหลาย ๆ อย่างมาเป็น
ขอ้มูลในการตดัสินผลการเรียน  โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ (Criteria) ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ได้พฒันาระบบสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

2) ไดส้ารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลนกัเรียนเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจดา้น
การบริหาร  ของโรงเรียนบ้านบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2  

1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ซอฟตแ์วร์ 
 1)   เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) 
   1.1) ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 8 โปรเฟสชนัแนล 
   1.2) โปรแกรมไมโครซอฟท ์ วชิวล  สตูดิโอ 
   1.3)   โปรแกรมไมโครซอฟท ์ เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์   
   1.4) โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์  
 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 
   2.1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ xp /vista /7 /8 /8.1 
   2.2) โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์  

 1.6.2   อาร์ดแวร์ 
  1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) 
   1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i7  
    ความเร็ว 3.8 GHz  หน่วยความจ าขนาด 32 GB  ฮาร์ดดิสกค์วามจุ 1 TB 
  2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) 
   2.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5  
    ความเร็ว 3.20 GHz  หน่วยความจ าขนาด 4 GB  ฮาร์ดดิสกค์วามจุ 500 GB 
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1.7 สถานทีท่ีใ่ช้ในการท าการวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศนกัเรียนโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ในคร้ังน้ี มีสถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 3 แห่ง
ไดแ้ก่ 

1) โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ต าบลแม่สามแลบ  อ าเภอสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



 

8 

บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการพฒันาระบบสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2  ในคร้ังน้ี  จ  าเป็นจะตอ้งอาศยัหลกัทฤษฏีต่างๆ  
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบต่อไป  โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
 1) ทะเบียนนกัเรียน (Registration) 
 2) การวดัผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
 3) ระบบสารสนเทศ (Information System) 

4) วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
5) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
2.1 ทะเบียนนักเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535 เม่ือคร้ังท่ีนายก่อ  สวสัด์ิ
พาณิชย ์ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยทะเบียนนกัเรียน พ.ศ. 2535” 
ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 

1) ขอ้บงัคบัของกระทรวงธรรมการวา่ดว้ยทะเบียนนกัเรียน พ.ศ. 2480 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยทะเบียนนกัเรียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ 2522 
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 353/2505 เ ร่ืองแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วย

ทะเบียนนกัเรียน ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2505บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ 
และค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือท่ีขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  ให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน
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ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
 “สถานศึกษา”  หมายความวา่โรงเรียน  วิทยาลยั  หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน“นักเรียน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงก าลังรับการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา  “นกัศึกษา”  หมายความวา่  บุคคลซ่ึงก าลงั
รับการศึกษาระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัมธัยมศึกษา 

ขอ้ 5 สถานศึกษา  ตอ้งใชท้ะเบียนนกัเรียนตามแนบทา้ยระเบียบน้ี 
ขอ้ 6 ใหส้ถานศึกษาใชท้ะเบียนนกัเรียนเล่มเดียวกนัในการลงทะเบียนทั้งนกัเรียนท่ีมีอายุนอก

และในเกณฑบ์งัคบัเขา้เรียน 
ขอ้ 7 ใหส้ถานศึกษาใชท้ะเบียนนกัเรียน  ตามระเบียบน้ีกบันกัศึกษาดว้ย 
ขอ้ 8 สถานศึกษาตอ้งรักษาทะเบียนน้ีไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ใหสู้ญหาย หรือเสียหาย 
ขอ้ 9 สถานศึกษาตอ้งเขียนช่ือสถานศึกษาและรายการต่าง ๆ ท่ีหนา้ปกทะเบียนให้สมบูรณ์ไม่

ย่อ ไม่ตัด และในใบหน้าต้องลงวนัท่ี  เดือน ปี ท่ีเร่ิมใช้ทะเบียนนักเรียนเล่มน้ีเป็น
ตัวอักษรทะเบียนนักเรียนต้องให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าสังกัดท่ีสูงกว่าสถานศึกษา
ชั้นหน่ึงลงช่ือก ากบัสถานศึกษาเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลางให้ผูอ้  านวยการกองทะเบียน
ลงช่ือก ากบั ท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคใหศึ้กษาธิการอ าเภอลงช่ือก ากบั 

ขอ้ 10 ทะเบียนนกัเรียนตอ้งให้มีเลขเป็นล าดบัไปทุกหนา้ ห้ามแทรกหนา้หรือฉีกหนา้ออกเป็น
อนัขาด และหา้มเวน้ท่ีวา่งไว ้

ขอ้ 11 การลงทะเบียนนกัเรียน  ตามปกติตอ้งลงดว้ยปากกาหมึกซึมสีด า  หา้มการขดูลบเพิ่มเติม 
ถ้าเขียนผิดพลาดหรือตก  จ าเป็นต้องแก้ไข ก็ให้ขีดฆ่าด้วยปากกาหมึกซึมสีแดงโดย
ประณีต แลว้เขียนใหม่ดว้ยปากกาหมึกซึมสีแดง การแกไ้ขให้หวัหนา้สถานศึกษาเป็นผู ้
แกไ้ข แลว้ลงนาม วนั เดือน  ปี  ยอ่ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง กบัให้ลงบนัทึกแสดงเหตุผลท่ี 
แก้ไวใ้นสมุดหมายเหตุรายวนัด้วยการลงทะเบียนนักเรียนลงแล้วให้เป็นแล้วไป จะ
คดัลอกข้ึนหนา้ใหม่ไม่ไดน้อกจากไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้หน่วยงานเจา้สังกดัท่ีสูงกวา่
สถานศึกษาชั้นหน่ึง สถานศึกษาเอกชนท่ีตั้ งอยู่ในส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการกองทะเบียน ท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศึกษาธิการอ าเภอ 

ขอ้ 12 สถานศึกษารับเด็กเขา้เรียนวนัใด ตอ้งลงทะเบียนวนันั้น 
ขอ้ 13 การลงทะเบียนแกไ้ขวนั เดือน ปีเกิดในทะเบียนนกัเรียน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

13.1) การลงวนั เดือน ปีเกิดในทะเบียนนกัเรียน กรณีการรับนกัเรียนและนกัศึกษาท่ียงั
ไม่เคยเขา้เรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษาเรียกเอกสารประกอบการ
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ลงทะเบียนตามล าดบัความส าคญัคือ สูติบตัรจริง หรือส าเนาสูติบตัร หรือส าเนา
ทะเบียนคนเกิด ถา้ไม่มีสูติบตัรตวัจริง หรือส าเนา  สูติบตัร หรือส าเนาทะเบียน
คนเกิดให้เรียกส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัท่ีเจา้บา้นยึดถือไวก้ารลงวนั เดือน ปีเกิด
ในทะเบียนนักเรียน  กรณีการรับนักเรียนและนักศึกษาท่ีเคยเข้า เ รียนใน
สถานศึกษามาแล้ว  ให้เรียกส าเนาทะเบียนบ้านฉบับท่ีเจ้าบ้านยึดถือไว้มา
ตรวจสอบ วนั เดือน ปีเกิด กบัหลกัฐานแสดงวุฒิจากสถานศึกษาเดิม ถา้หลกัฐาน 
วนั เดือน ปีเกิดไม่ตรงกนั ให้เรียกสูติบตัรตวัจริงหรือส าเนาสูติบตัรหรือส าเนา
ทะเบียนคนเกิด ถ้าไม่อาจเรียกสูติบตัรตวัจริงหรือส าเนาสูติบตัร หรือส าเนา
ทะเบียนคนเกิดได ้ให้ลงหลกัฐานวนั เดือน ปีเกิดในทะเบียนนกัเรียนตามส าเนา
ทะเบียนบา้น ฉบบัท่ีเจา้บา้นยดึถือไว ้

13.2) การแก ้วนั เดือน ปีเกิด ในทะเบียนนกัเรียน ของนกัเรียนหรือนกัศึกษาปัจจุบนัท่ี
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซ่ึงมิใช่ความผิดพลาดของสถานศึกษา ให้ผูข้อแก้น า
หลกัฐานซ่ึงทางราชการออกใหม้าแสดงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
(1) สูติบตัรหรือทะเบียนคนเกิด 

1) ถ้าเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 13.2.1 สูญหายหรือถูกท าลาย ก็ให้ส่ง
เอกสารอ่ืน  ๆ ท่ีทางราชการอออกให้  เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนคนต่างดา้ว บตัรประจ าตวัประชาชน  เป็นตน้ 

2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 13.2.2 ท่ีทางราชการ
ออกให้นั้น วนั เดือน ปีเกิดไม่ตรงกนั ให้พิจารณาขอ้เท็จจริงเป็น
รายๆ ไปกรณีการแก ้วนั เดือน ปีเกิด ตามขอ้ 13.2 ถา้เป็นนกัเรียนท่ี
อยู่ในเกณฑ์บงัคบัเข้าเรียนตามกฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา ให้
หัวหน้าหน่วยงานเจ้าสังกัดท่ีสูงกว่าสถานศึกษาชั้นหน่ึงเป็นผู ้
พิจารณาอนุญาตสถานศึกษาเอกชนท่ีตั้ งอยู่ในส่วนกลางให้
ผูอ้  านวยการกองทะเบียน เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต ท่ีตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาคให้ศึกษาธิการอ าเภอเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต ส่วนนักเรียน
หรือนกัศึกษาท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์บงัคบัเขา้เรียน ตามกฎหมายว่าดว้ย
ประถมศึกษา ให้หวัหนา้สถานศึกษาเป็นผูพ้ิจารณาแกไ้ขได ้กบัให้
ลงบนัทึกแสดงเหตุผลท่ีแกไ้ขไวใ้นสมุดหมายเหตุรายวนัดว้ย 
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13.3) การแก ้ วนั เดือน ปีเกิด ในทะเบียนนกัเรียนซ่ึงเป็นความผดิพลาดของสถานศึกษา 
เช่น การเขียนผิดพลาด สะกดการันต์ผิด เป็นต้นให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู ้
แกไ้ขกบัให้ลงบนัทึกแสดงเหตุผลท่ีแกไ้ขไวใ้นสมุดหมายเหตุรายวนัดว้ยถา้การ
แก ้วนั เดือน ปีเกิด ของนกัเรียนหรือนกัศึกษาเป็นกรณีท่ีจะตอ้งจดัท าทะเบียนเก็บ
ไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีจงัหวดั หรือท่ีกรมเจา้สังกดั เช่น นกัเรียนทุนต่าง ๆ เป็นตน้ เม่ือ
ผูมี้อ  านาจไดส้ั่งให้แกแ้ลว้ให้รายงานผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือกรมเจา้สังกดัทราบ
ดว้ย 

ขอ้ 14  การแกช่ื้อตวั ช่ือสกุล ของนกัเรียนหรือนกัศึกษา หรือบิดามารดาในทะเบียนนกัเรียน ให้
ปฏิบติัดงัน้ี 
14.1) ในกรณีขอเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล ให้ผูข้อแกน้ าหลกัฐานการอนุญาตให้เปล่ียนช่ือ

ตวั ช่ือสกุล ซ่ึงทางราชการไดอ้อกใหม้าแสดง 
14.2) ในกรณีท่ีช่ือตวั ช่ือสกุล ของนกัเรียนหรือนกัศึกษาปัจจุบนัไม่ตรงกบัความเป็น

จริง ซ่ึงไม่ใช่ความผดิพลาดของสถานศึกษา ใหผู้ข้อแกน้ าหลกัฐานซ่ึงทางราชการ
ออกให้มาแสดงตามล าดบัความส าคญัเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 13.2 กรณีตาม
ขอ้ 14.1 และขอ้ 14.2 ถา้เป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑบ์งัคบัเขา้เรียนตามกฎหมายวา่
ดว้ยประถมศึกษา ใหห้วัหนา้หน่วยงานตน้สังกดัท่ีสูงกวา่สถานศึกษาชั้นหน่ึงเป็น
ผูพ้ิจารณาอนุญาต สถานศึกษาเอกชนท่ีตั้งอยู่ในส่วนกลางให้ผูอ้  านวยการกอง
ทะเบียน เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต ท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาคให้ศึกษาธิการอ าเภอเป็นผู ้
พิจารณาอนุญาต ส่วนนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีไม่อยูใ่นเกณฑ์บงัคบัเขา้เรียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยประถมศึกษา ใหห้วัหนา้สถานศึกษาเป็นผูพ้ิจารณา แก้ไขได้ กับ
ใหล้งบนัทึกแสดงเหตุผลท่ี แกไ้ขไวใ้นสมุดหมายเหตุรายวนัดว้ย 

14.3) ในกรณีท่ีช่ือตวั ช่ือสกุล เกิดผิดพลาดจากโรงเรียนเอง เช่น การเขียนผิดพลาด
สะกดการันตผ์ดิ เป็นตน้ ใหห้วัหนา้สถานศึกษาเป็นผูแ้กไ้ข กบัใหล้งบนัทึกแสดง
เหตุผลท่ีแก้ไขไวใ้นสมุดหมายเหตุรายวนัด้วยถ้าการแก้ช่ือตัว ช่ือสกุล ของ
นกัเรียนหรือนกัศึกษา หรือของบิดามารดาเป็นกรณีท่ีจะตอ้งจดัท าทะเบียนเก็บไว้
เป็นหลกับานท่ีจงัหวดั หรือท่ีกรมเจา้สังกดั เช่น นกัเรียนทุนต่าง ๆ เป็นตน้ เม่ือผู ้
มีอ  านาจไดส้ั่งให้แกแ้ลว้ ไดร้ายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือกรมเจา้สังกดัทราบ
ดว้ย 
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ขอ้ 15 นกัเรียนคนใดเป็นเด็กท่ีอยูใ่นเกณฑบ์งัคบัเขา้เรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประถมศึกษา 
จะจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนด้วยประการใด ๆ ไม่ได้ เวน้แต่ได้รับค าสั่งจาก
หวัหนา้หน่วยงานเจา้สังกดัท่ีสูงกวา่สถานศึกษาชั้นหน่ึง ส่วนสถานศึกษาประเภทอ่ืนให้
เป็นไปตามระเบียบการของกรมเจา้สังกดักรณีการยา้ยนกัเรียนในอีกสถานศึกษาในต่าง
อ าเภอ หรือกรณียา้ยนกัเรียนระหว่างเรียนในเขตอ าเภอเดียวกนั การจ าหน่ายนักเรียน
ออกจากทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการส่งเด็กเขา้เรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาหากเป็นสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาจะจ าหน่ายนกัเรียนท่ี
อยู่ในเกณฑ์บงัคบัเขา้เรียนตามกฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา ดว้ยประการใด ๆ ไม่ได้ 
เวน้แต่ไดรั้บค าสั่งจากผูอ้  านวยการกองทะเบียนส าหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลาง 
หรือศึกษาธิการอ าเภอส าหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 

ขอ้ 16 การลงรายงานต่าง ๆ ในทะเบียนนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามค าอธิบายการใชท้ะเบียนนกัเรียน
ทา้ยระเบียบน้ี และให้ถือวา่ค าอธิบายการใชท้ะเบียนนกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบ
น้ีดว้ย 

ขอ้ 17 ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีกฎหมายก าหนดในเร่ืองน้ีไวแ้ลว้ ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายนั้น 
ขอ้ 18 ใหป้ลดักระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
2.2 การวดัผลและประเมินผล 

2.2.1 ความหมาย 
  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551)  ยงัได้อธิบายถึงความหมายของการวดั ไวว้่า  การวดั  
หมายถึงการก าหนดตวัเลขให้กบัวตัถุ  ส่ิงของ  เหตุการณ์  ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  การจะไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้น  อาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั  เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ี
สามารถแทนคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการวดั  เช่น  ไม่บรรทดัวดัความกวา้งของหนงัสือ
ได ้ 3.5  น้ิว  ใช้เคร่ืองชัง่วดัน ้ าหนกัของเน้ือหมูได ้ 0.5  กิโลกรัม  ใช้แบบทดสอบวดั
ความรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได ้45  คะแนน  เป็นตน้และไดใ้ห้ความหมาย
ของการประเมิน  วา่เป็นกระบวนการของการเก็บขอ้มูล  ตีความ  บนัทึก  และใชข้อ้มูล
เก่ียวกบัค าตอบของผูเ้รียน  ท่ีท าให้ภาระงานหรือชั้นงาน  วา่ผูเ้รียนรู้อะไร  สามารถท า
อะไรได้และจะท าต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายแล้วจึงน ามา
ประเมินค่า  โดยความหมายของการประเมินค่าหรือการตดัสิน  คือ  การน าเอาข้อมูล
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ต่างๆ ท่ีได้จากการวดัหลายๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตดัสินผลการเรียน  โดยการ
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ ท่ีสถานศึกษาก าหนดเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่
มีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด  บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงนัน่ก็คือการ
สรุปผลนั้นเอง 

  จากความหมายของการประเมินผลน้ีจะเห็นว่า  การวดัและประเมินผลมีความสัมพนัธ์
กนัซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการ  ดงัภาพท่ี 2.1  

 

 
ภาพท่ี 2.1  สมการของการวดัและประเมินผล 

  จากความหมายของการวดัผลและประเมินผลจึงสามารถสรุปเป็นความหมายของการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ไดว้่าเป็นกระบวนการเก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  
บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยการ
ด าเนินการวดัและประเมินผลน้ีจะเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียนการสอน  
นบัตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน  ระหวา่งการเรียนการสอน  และหลงัการเรียนการสอน  
โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน  มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  น าผลท่ีไดม้าตีค่าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในตวัช้ีวดัของมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นขอ้มูล
ยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้  จุดเด่น  จุดท่ีตอ้งการปรับปรุงให้แก่ผูเ้รียน  การตดัสิน
ผลการเรียนรู้รวบยอดในเร่ืองหรือหน่วยการเรียนรู้หรือในรายวิชาและการวางแผน
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนของครู 

2.2.2 ประเภทของการวดัผลและประเมินการเรียนรู้ 
  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้สามารถแบ่งประเภทออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้

ผูส้อนออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์  และเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียน  ดงัน้ี 

 

การประเมินผล = การวดัผล   +  การตดัสินคุณค่า 
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1) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกตามขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน
ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียนมี  4  ประเภท  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตาม
บทบาท  จุดมุ่งหมาย  และวธีิการวดัและประเมิน  ดงัน้ี 
1.1) การประเมินเพื่อจัดวางต าแหน่ง  (Placement  Assessment)  เป็นการ

ประเมินก่อนเร่ิมเรียนเพื่อเตรียมการขอ้มูลท่ีแสดงความพร้อมความสนใจ  
ระดบัความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียน 

1.2) การประเมินเพื่อวินิจฉยั  (Diagnostic  Assessment)  เป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อ
คน้หาว่าผูเ้รียนรู้อะไรมาบา้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเรียนส่ิงท่ีรู้มาก่อนน้ีถูกต้อง
หรือไม่  จึงเป็นการใชใ้นลกัษณะการประเมินก่อนเรียน 

1.3) การประเมินเพื่อการพฒันา  (Formative  Assessment)  เป็นการประเมิน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดการเรียนการ
สอน  โดยจะไม่ใช่วิธีการทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียวแต่
จะเป็นการให้ครูเก็บขอ้มูลจากนกัเรียนอย่างไม่เป็นทางการดว้ย  โดยใช้
วิธีการสังเกต  ซักถาม  จดบนัทึก  และวิเคราะห์ขอ้มูลว่าผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้หรือไม่  

1.4) การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  (Summative  Assessment)  มกัจะถูก
จดัข้ึนเม่ือมีการเรียนการสอนจบหน่วยการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั  
และยงัใช้เป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบกบัการประเมินก่อนเรียน  ท าให้
ทราบถึงพัฒนาการของผู ้เ รียนและย ังเป็นการประเมินน้ีย ังเป็นการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตอนปลายปีหรือปลายภาคอีกดว้ย 

2) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้จ าแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้
มี 2 ประเภทท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะการแปลผลคะแนน  ดงัน้ี 
2.1) การวดัและประเมินแบบอิงกลุ่ม  (Norm-Referenced  Assessment)  เป็น

การวัดและประเมินผลการเ รียน รู้ ท่ี เ ป็นการเสนอผลการตัดสอน
ความสามารถของผูเ้รียน  โดยการเปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่มหรือใน
ชั้นเรียน 

2.2) การวดัและประเมินแบบอิงเกณฑ์  (Criterion-Referenced  Assessment)  
เ ป็นการวัดและประเมินผลการเ รียน รู้ เพื่ อน า เสนอผลการตัดสิน
ความสามารถของผูเ้รียน  โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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2.3 ระบบสารสนเทศ  

สุชาดา  กีระนันทน์  (2541)  ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ  ไวว้่า  ระบบสารสนเทศ  
(Information  system)  หมายถึง  ระบบท่ีประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานขอ้มูล  ผูพ้ฒันาระบบ  ผูใ้ช้ระบบ  พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  
และผูเ้ช่ียวชาญในสาขา  ทุกองค์ประกอบน้ีท างานรวมกันเพื่อก าหนด  รวบรวม  จดัเก็บข้อมูล  
ประมวลผลขอ้มูลเพื่อสร้างสารสนเทศ  และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผูเ้รียนใช้เพื่อช่วย
สนบัสนุนการท างาน  การตดัสินใจ  การวางแผน  การบริหาร  การควบคุม  การวเิคราะห์  และติดตาม
ผลการด าเนินงานขององคก์ร 

ไพโรจน์  คชสาร  (2538)  กล่าววา่  ระบบสารสนเทศ  (Information  system)  หมายถึง  กระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าใหเ้ป็นสารสนเทศ  รวมถึงการจดัเก็บและน าเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั   
เกรียงศกัด์ิ  พราวศรี (2544)  ให้ความหมายเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ (Information  system)  ไวว้่า  
เป็นระบบท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อจัดเก็บ  รวบรวมและตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน  โดยมี
กระบวนการจดัเจบ็อยา่งเป็นระบบ  ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ระบบสารสนเทศ 

จากภาพท่ี  2.2  แสดงใหเ้ห็นวา่  ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้เม่ือผา่นการวิเคราะห์และประมวลผลแลว้จะ
ได้ผลลัพธ์  นั่นคือ สารสนเทศ  โดยผูใ้ช้สารสนเทศหรือผูบ้ริหารจะน าไปใช้เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ  และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการตดัสินใจก็สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจ
คร้ังต่อไปได ้ ส่วนองค์ประกอบของสารสนเทศ  จะประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 5 ส่วนดว้ยกนั  ดงั
ภาพท่ี 2.3  

ปัจจยัน าเขา้ 
ขอ้มูล 

การประเมินผล 
การวเิคราะห์ 

ผลลพัธ์ 
ขอ้มูล 

ผลลพัธ์การใช้
สารสนเทศ 

 

การตดัสินใจ 
 

ผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 2.3  องคป์ระกอบของสารสนเทศ 

จากแผนภาพท่ี 2.3 เกรียงศกัด์ิ  พราวศรี (2544)  ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
1) ขอ้มูล  เป็นได้ทั้งท่ีเป็นตวัเลข  ขอ้ความ  ภาพและเสียง  ซ่ึงทั้งหมดเป็นขอ้มูล

น าเขา้  
2) การประมวลผล  เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของข้อมูล  จดัระบบขอ้มูลให้

เหมาะสมกบัการน าไปใชม้ากท่ีสุด 
3) การจดัเก็บ  เป็นวธีิการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ  สะดวกต่อการน าไปใช ้ สามารถ

แกไ้ขและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้
4) เทคโนโลยี  เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล  การประมวลผลท าให้เกิดผล

ลพัธ์ของขอ้มูล  ได้แก่  โปรแกรมส าเร็จรูป  คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่ือสาร
ต่างๆ เป็นตน้ 

5) สารสนเทศ  คือ ผลลพัธ์ของระบบสารสนเทศ  โดยสารสนเทศจะตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง  ตรงกบัความตอ้งการและทนัต่อการใชง้านของผูใ้ช ้

กล่าวโดยสรุป  ระบบสารสนเทศ  หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์  
ประมวลผล  โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้ไดผ้ลลพัธ์ คือ สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง  แม่นย  า  มี
ความเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้  
 
2.4  วงจรการพฒันาระบบ 

งานพฒันาระบบสารสนเทศจะมีกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย  รวมถึงความซับซ้อนของ
ระบบงาน  ดงันั้น  การมีแนวทางท่ีเป็นล าดบัขั้นตอน ท่ีส่งผลต่อมาตรฐานของระบบงานจึงเป็นส่ิงท่ี
นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งการเพื่อส่งผลให้งานวิเคราะห์ระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีขั้นตอนล าดบั
กิจกรรมท่ีตอ้งท าอยา่งชดัเจนในแต่ละขั้นตอน จึงเกิดวงจรพฒันาระบบ ข้ึนมา  วงจรการพฒันาระบบ 
หรือมกัเรียกสั้ นๆ ว่า  SDLC เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นล าดบัขั้นตอนในการพฒันา
ระบบ ซ่ึง SDLC ประกอบดว้ยกิจกรรม 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ขอ้มูล 
 

สารสนเทศ 

การประมวลผล 

การจดัเก็บ 

เทคโนโลย ี
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 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหา 
  เป็นขั้นตอนของการศึกษาเพื่อคน้หาปัญหา ขอ้เท็จจริงท่ีแทจ้ริง ซ่ึงหากปัญหาท่ีคน้พบ 

มิใช่ปัญหาท่ีแท้จริง ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาก็จะตอบสนองการใช้งานไม่ครบถ้วน  
ปัญหาหน่ึงของระบบงานท่ีใช้ในปัจจุบนั  คือ  โปรแกรมท่ีใช้งานในระบบงานเดิม
เหล่านั้นถูกน ามาใช้งานในระยะเวลาท่ีเน่ินนานอาจเป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อ
ติดตามผลงานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะเท่านั้น  ไม่ไดเ้ช่ือมโยงถึงกนัเป็นระบบ  ดงันั้น  จึง
ตอ้งมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานท่ีจะพฒันา  แลว้
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา  ซ่ึงอาจมีแนวทางหลายแนวทาง และคดัเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด
เพื่อน ามาใช้ในการแกปั้ญหาในคร้ังน้ี  อย่างไรก็ตาม แนวทางท่ีดีท่ีสุดอาจไม่ถูกเลือก
เพื่อมาใช้งาน ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวทางท่ีดีท่ีสุด ส่วนใหญ่ตอ้งใช้งบประมาณสูง  ดงันั้น 
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในท่ีน้ีคงไม่ใช่ระบบท่ีต้องใช้งบประมาณแพง  แต่เป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมส าหรับการแกไ้ขในสถานการณ์นั้นๆ  เป็นหลกัส าคญั ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
งบประมาณค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีจ ากดัอยา่งไรก็ตามในขั้นตอนการก าหนดปัญหาน้ี หาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่อาจเรียกขั้นตอนน้ีวา่  ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได ้

   สรุปขั้นตอนของระยะการก าหนดปัญหา 
    1) รับรู้สภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
    2) คน้หาตน้เหตุของปัญหา  รวบรวมปัญหาของระบบงานเดิม 
    3) ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาระบบ 
    4) จดัเตรียมทีมงาน และก าหนดเวลาในการท าโครงการ 
    5) ลงมือด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 2  การวเิคราะห์ 
  การวิเคราะห์จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลความตอ้งดารต่างๆ  มาให้มากท่ีสุด ซ่ึงการสืบคน้

ความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถด าเนินการไดจ้ากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ การ
ออกแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์บนสภาพแวดล้อมการท างานจริงเม่ือได้น า
ความตอ้งการมาผา่นการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็
คือ การน าขอ้ก าหนดเหล่านั้นไปพฒันาเป็นความตอ้งการของระบบใหม่ดว้ยการพฒันา
เป็นแบบจ าลองข้ึนมา ซ่ึงได้แก่ แบบจ าลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) และ
แบบจ าลองขอ้มูล (Data Model) เป็นตน้ 
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   สรุปขั้นตอนของระยะการวเิคราะห์ 
    1) วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
    2) รวบรวมความตอ้งการ และก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ 
    3) วเิคราะห์ความตอ้งการเพื่อสรุปเป็นขอ้ก าหนด 
    4) สร้างแผนภาพ DFD และแผนภาพ E-R 

ขั้นตอนท่ี 3  การออกแบบ 
  เป็นระยะท่ีน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์   โดยแบบจ าลองเชิงตรรกะท่ีไดจ้ากขั้นตอน

การวิเคราะห์  มุ่งเนน้วา่มีอะไรท่ีตอ้งท าในระบบในขณะท่ีแบบจ าลองเชิงกายภาพจะน า
แบบจ าลองเชิงตรรกะมาพฒันาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบด าเนินการอย่างไรเพื่อให้
เกิดผลตามตอ้งการ งานออกแบบระบบประกอบดว้ยงานออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
ท่ีเก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย  การออกแบบรายงานการ
ออกแบบหน้าจอน าเขา้ขอ้มูล  การออกแบบผงังานระบบ การออกแบบฐานขอ้มูลและ
การออกแบบโปรแกรม เป็นตน้ 

   สรุปขั้นตอนของระยะการออกแบบ 
    1) พิจารณาแนวทางในการพฒันาระบบ 
    2) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
    3) ออกแบบรายงาน 
    4) ออกแบบหนา้จอน าเขา้ขอ้มูล 
    5) ออกแบบผงังานระบบ 
    6) ออกแบบฐานขอ้มูล 
    7) การสร้างตน้แบบ 
    8) การออกแบบโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 4  การพฒันา 
  เป็นระยะท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโปรแกรม  โดยจะต้องพฒันาโปรแกรมตามท่ีได้

ออกแบบไว ้ การเขียนชุดค าสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ข้ึนมา โดย
โปรแกรมเมอร์สามารถน าเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการพฒันาโปรแกรมได้เพื่อช่วยให้
ระบบงานพฒันาไดเ้ร็วข้ึนและมีคุณภาพ 
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   สรุปขั้นตอนของระยะการพฒันา 
    1) พฒันาโปรแกรม 
    2) เลือกภาษาโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
    3) สามารถน าเคร่ืองมือมาช่วยพฒันาโปรแกรมได ้
    4) สร้างเอกสารประกอบโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบ 
  เม่ือพฒันาข้ึนมาแล้ว ยงัไม่สามารถน าระบบไปใช้งานได้ทนัทีจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปใช้งานจริงเสมอ  ควรมีการทดสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อน 
ด้วยการสร้างขอ้มูลจ าลองข้ึนมาเพื่อใช้ตรวจสอบการท างานของระบบงาน หากพบ
ขอ้ผิดพลาดก็ปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์
ของภาษาเขียน  และตรวจสอบวา่ระบบตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

   สรุปขั้นตอนของระยะการทดสอบ 
    1) ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ 
    2) ทดสอบความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีได ้
    3) ทดสอบวา่ระบบท่ีพฒันาตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 6  การน าระบบไปใช ้
  เม่ือด าเนินการทดสอบระบบจนมัน่ใจวา่ระบบท่ีไดรั้บการทดสอบนั้นพร้อมท่ีจะน าไป

ติดตั้งเพื่อใชง้านบนสถานการณ์จริง  ขั้นตอนการน าระบบไปใชง้านอาจเกิดปัญหา  จาก
การท่ีระบบท่ีพฒันาใหม่ไม่สามารถน าไปใชง้านแทนระบบงานเดิมไดท้นัที  จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งแปลงขอ้มูลระบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบท่ีระบบใหม่สามารถน าไปใช้งานได้
เสียก่อน หรืออาจพบขอ้ผิดพลาดท่ีไม่คาดคิดเม่ือน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง  เม่ือระบบ
สามารถรันไดจ้นเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสองฝ่าย ก็จะตอ้งจดัท าเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการ
ฝึกอบรมผูใ้ช ้

   สรุปขั้นตอนของระยะการน าระบบไปใช ้
    1) ศึกษาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีก่อนท่ีจะน าระบบไปติดตั้ง 
    2) ติดตั้งระบบใหเ้ป็นไปตามสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบไว ้
    3) จดัท าคู่มือระบบ 
    4) ฝึกอบรมผูใ้ช ้
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    5) ด าเนินการใชร้ะบบงานใหม่ 
    6) ประเมินผลการใชง้านของระบบใหม่ 

ขั้นตอนท่ี 7  การบ ารุงรักษา 
  หลงัจากระบบงานท่ีพฒันาข้ึนใหม่ไดถู้กน าไปใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนการ

บ ารุงรักษาจึงเกิดข้ึน   ทั้งน้ีขอ้บกพร่องในดา้นการท างานของโปรแกรมอาจเพิ่งคน้พบ
ได ้  ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งรวมถึงกรณีท่ีขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีปริมาณท่ีมากข้ึน
ตอ้งวางแผนการรองรับเหตุการณ์น้ีด้วย นอกจากน้ีงานบ ารุงรักษายงัเก่ียวขอ้งกับการ
เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกรณีท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการเพิ่มข้ึน 

   สรุปขั้นตอนระยะการบ ารุงรักษา 
    1) กรณีเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนจากระบบ ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
    2) อาจจ าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม กรณีท่ีผูใ้ชมี้ความตอ้งการเพิ่มเติม 
    3) วางแผนรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
    4) บ ารุงรักษาระบบงาน และอุปกรณ์ 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กมลพรรณ  กนัทะทิพย ์ (2553)  ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  การจดัการระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนบา้นกองแขก  อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นกองแขก  อ าเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  และมีประชากรท่ี
ท าการศึกษา  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูรั้บผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  
และคณะกรรมการสภานกัเรียน  โดยใชแ้บบสอบถามและการประชุมปฎิบติัการเพื่อจดัท าแนวปฏิบติั
ในการจดัการระบบสารสนเทศของโรงเรียน  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ  
ซ่ึงสุดทา้ยไดผ้ลการศึกษาโดยสรุปไดว้า่  สภาพของการจดัการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นกอง
แขก  ส่วนใหญ่ไดมี้ปฏิบติังานทุกดา้น  คือ  ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการตรวจสอบขอ้มูล  และการ
น าขอ้มูลไปใช ้ ปัญหาท่ีพบ  คือ  บุคลากรมีจ ากดั  ภาระงานมาก  บุคลากรขาดความรู้  ความสามารถ  
และความช านาญในการปฏิบติังานแต่ละดา้นของการด าเนินงานระบบสารสนเทศ  ไดรั้บงบประมาณ
ในการด าเนินการระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ  ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  ขาดเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลขอ้มูล  ขาดศูนยส์ารสนเทศเพื่อใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลโดยเฉพาะ  
ขาดระบบคน้หาขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  บุคลากรและนกัเรียนใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลและ
สารสนเทศไดอ้ยา่งไม่เต็มศกัยภาพ  ส่วนแนวปฏิบติัในการจดัการระบบสารสนเทศ  คือ  ควรแต่งตั้ง
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ผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศของโรงเรียนและน าผลการปรับปรุงการปฎิบติังานไป
ใชใ้นการปรับปรุงการปฎิบติังานระบบสารสนเทศอยา่งครบวงจร 

วชัรินทร์  สาระไชย  (2552)  ได้ท าการศึกษาค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง การพฒันาระบบทะเบียน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้สถาปัตยกรรมการขับเคล่ือนด้วยโมเดล  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชก้ลกัการบริหารโครงการภายใตม้าตรฐานคุณภาพ
ซอฟตแ์วร์ไทย  ซ่ึงระบบถูกพฒันาในรูปแบบเวบ็เบส  ดว้ยเทคโนโลยีจาวาส าหรับเอ็นเตอร์สแฟลต
ฟอร์ม  ออกแบบและพฒันาเพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์โดยการขบัเคล่ือนด้วย
โมเดลหรือเอ็มดีเอ  ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาท่ีเลือกศึกษาและพฒันาบางส่วนของระบบทะเบียนโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแ้ก่ระบบการจดัแฟ้มขอ้มูลระบบทะเบียนนกัเรียนและระเบียนการสอน  

พิมพาภรณ์  สุริยะโชติ  (2550)  ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศ
ของนกัเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศของ
นกัเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์  ภายในระบบประกอบดว้ย  6 โมดูล  คือ  โมดูลสารสนเทศ
ส าหรับผูอ้  านวยการหรือผูบ้ริหารโรงเรียน  โมดูลการบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนส าหรับเจา้หน้าท่ี  โมดูล
การบนัทึกเวลาการมาโรงเรียนของนักเรียนส าหรับครูประจ าชั้น  โมดูลบนัทึกการเข้าเรียนของ
นกัเรียนส าหรับครูประจ าวิชา  โมดูลบนัทึกการเยี่ยมบา้นของนกัเรียนส าหรับครูประจ าหมู่บา้น  และ
โมดูลบรรทุกข้อมูลผูใ้ช้ระบบส าหรับเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ  โดยในการประเมินระบบได้ใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 24  คน  ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในการใชง้านระบบโดย
มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่ 3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 

การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์  รวบรวมขอ้มูลตามความตอ้งการของ
ระบบงานต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุดโดยในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการว ัด
ประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
นั้นได้มีการรวบรวมปัญหาในงานปัจจุบนัและความต้องการต่าง ๆ ของระบบงานใหม่  โดยการ
สอบถามจากผูบ้ริหารโรงเรียนและผูใ้ช้งานระบบโดยตรงนั้นคือครูผูส้อน  เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในระบบงานปัจจุบนัและรวบรวมความตอ้งการเพื่อก าหนดความตอ้งการของระบบงานใหม่  
ตลอดจนสรุปเป็นขอ้ก าหนดของระบบงานใหม่ท่ีจะพฒันาข้ึน 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลโรงเรียนบา้นบุญเลอ  
ส านกังานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของระบบงานปัจจุบนั 
2) ขอ้จ ากดัของระบบงานปัจจุบนั 
3) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 
4) วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
5) วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
6) เคร่ืองมือท่ีใช ้
7) สถานท่ีท่ีใชใ้นการท าการวจิยัและรวบรวมขอ้มูล 
8) ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 

3.1 การศึกษาข้อมูลทัว่ไปของระบบงานปัจจุบัน 

ผูศึ้กษาได้ศึกษาระบบงานปัจจุบนั  เก่ียวกบัระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผล
โรงเรียนบ้านบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่าการ
ด าเนินงานเก่ียวกบังานทะเบียนและวดัผลมีรายละเอียดดงัน้ี  



 

23 

3.1.1)  ระบบทะเบียน  พบวา่  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนของโรงเรียนบา้นบุญเลอไดจ้ดัท างานทะเบียน
ในสมุดทะเบียนของโรงเรียน  โดยการเขียนขอ้มูลดว้ยมือ 

3.1.2) การวดัผลและประเมินผล  พบวา่  ครูท าการวดัผลนกัเรียนโดยการประเมินดงัน้ี   
1) การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการประเมินความรู้  ความสามารถ  

ทกัษะ  เจตคติ  ทกัษะการคิดท่ีก าหนดอยู่ในตวัช้ีวดัในหลกัสูตร  ซ่ึงจะน าไปสู่
การสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป  โดยสัดส่วน
คะแนนระหวา่งเรียนกบัคะแนนปลายปีหรือปลายภาค  เช่น 60:40 , 70:30 , 80:20  
เป็นตน้   ส่วนเกณฑ์การตดัสินผลการเรียนจะพิจารณาตามหวามเหมาะสม  ตาม
ระดบัชั้นเรียน  ซ่ึงในระดบัประถมนั้นอาจก าหนดเป็นระดบัผลการเรียนหรือ
ระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นระบบตวัเลข หรือระบบตวัอกัษร  8 ระดบั  
คือ 4 , 3.5 , 3 , 2.5 , 2 , 1.5 , 1.5 , 1 , 0  การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้น้ี
จะประเมินโดยครูท่ีสอนในรายวิชานั้นๆ แล้วใช้วิธีการบนัทึกผลลงในแบบ
บนัทึกผลการคุณภาพผูเ้รียน 

2) การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาต้องจดัให้
ผูเ้รียนทุกระดบัชั้น  เพื่อส่งเสริมพฒันาความสามารถของตนเองตามความถนัด  
ความสนใจ  ใหเ้ตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคร์วมของเป็นมนุษยท์ั้งดา้น
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  สร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินยั  ปลูกฝ่ังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม และสามารถบริหารจดัการตนเองได ้ ประเมินโดยครูท่ีสอนกิจกรรมนั้นๆ 
และบนัทึกผลลงในเอกสารการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3) การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  เป็นการประเมินคุณลกัษณะท่ีสังคม
ต้องการให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียนในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  จิตส านึก  
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ก าหนดให้
มี 8 คุณลกัษณะ  ไดแ้ก่  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ   โดย
เกณฑ์การประเมินไดก้ าหนดเกณฑ์การคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็น 4 ระดบั 
คือ  ดีเยีย่ม  ดี  ผา่น  และไม่ผา่น  ซ่ึงการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้นจะ
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ถูกประเมินโดยครูประจ าชั้ นและท าการบันทึกลงในเอกสารการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4) การประเมินการอ่าน คิด  วเิคราะห์และเขียน  เป็นการประเมินศกัยภาพของผูเ้รียน
ในการอ่านจากหนงัสือ  ต าราเรียน  เอกสาร  และส่ือต่าง ๆ เพื่อหาและเพิ่มพูน
ความรู้  ประสบการณ์  ความสุนทรีย ์ และประยุกตใ์ช ้ แลว้น าเน้ือหาสาระท่ีอ่าน
มาคิดวิเคราะห์  น ามาสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์  สร้างสรรค ์ การ
แกปั้ญหาในเร่ืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นดว้ยการเขียนท่ีมีส านวนภาษาท่ี
ถูกตอ้ง  มีเหตุผลและล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ  สามารถสร้างความเขา้ใจ
ผูอ่้านไดอ้ย่างชดัเจนตามระดบัความสามารถในแต่ละระดบัชั้น  โดยเกณฑ์การ
ประเมินไดก้ าหนดเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียน  เป็น 
4 ระดบั คือ  ดีเยีย่ม  ดี  ผา่น  และไม่ผา่น ซ่ึงการประเมิงการอ่าน คิด วเิคราะห์และ
เขียนน้ีจะถูกประเมินโดยครูประจ าชั้นและบนัทึกลงในเอกสารการประเมินการ
อ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน 

3.2 ข้อจ ากดัของระบบงานปัจจุบัน 

1) ระบบงานทะเบียน   เป็นการเขียนทะเบียนนักเรียนโดยเจา้หน้าท่ี  ด้วยมือลงในสมุด
ทะเบียนของโรงเรียน  ซ่ึงส่งผลให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่ครอบคลุม  ดูแลยาก  ใช้เวลาในการ
คน้หาท าให้เกิดความล่าชา้เม่ือตอ้งการขอ้มูลในเวลาเร่งด่วน  และท่ีส าคญัท าให้ง่ายต่อ
การสูญหาย 

2) การวดัผลประเมินผล  จากการท่ีครูผูส้อนไดท้ าการบนัทึกผลการวดัความรู้ความสามารถ
ลงในเอกสารและไดท้ าการประเมินออกมาเป็นระดบัผลการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นการบนัทึก
ขอ้มูลดว้ยตวัเอง  ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการค านวณ  เกิดขอ้ผดิพลาด  สูญหาย  ไดง่้าย  
และเม่ือตอ้งการเรียกดูเอกสารยอ้นหลงัและท าใหย้ากต่อการคน้หา 

3.3 ผู้เกีย่วข้องกบัระบบ 

3.3.1) ผูดู้แลระบบ  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายไอซีทีของโรงเรียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแล
จดัการระบบ 



 

25 

3.3.2) เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน  
สามารถจดัการขอ้มูลทะเบียนนกัเรียน  งานวดัผลประเมินผลของโรงเรียน  รวมถึงการ
ออกเอกสารรับรองผลการเรียน 

3.3.3) ครู  ไดแ้ก่  ผูรั้บผดิชอบการสอนในรายวชิา  สามารถจดัการขอ้มูลการประเมิน  ดงัน้ี 
1) การประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3) การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4) การประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 

3.3.4) ผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสามารถเรียกดูรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ในระบบ 
3.3.5) ผูป้กครอง  ได้แก่  ผูป้กครองนักเรียนและนักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนของ

นกัเรียนได ้

3.4 วเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

1) ระบบท่ีง่ายต่อการบริหารจดัการงานทะเบียน 
2) ระบบท่ีง่ายต่อการวดัผลประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 
3) ระบบท่ีง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล  ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว 
4) ระบบท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและผูบ้ริหารสามารถน ามาประกอบการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารเพื่อพฒันาองคก์รได ้
5) ระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดทุ้กท่ี  ทุกเวลา 
6) ระบบท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับงานทะเบียนและวดัผล

ประเมินผลของโรงเรียนได ้
7) ระบบท่ีง่ายต่อการใชง้านและมีตน้ทุนต ่า 
8) ระบบท่ีสามารถทดแทนระบบเดิม  โดยไม่มีผลกระทบกบับุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

ปัจจุบนั 

3.5 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

1) ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ  เป็นระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ช้งานระบบ 
โดยเม่ือผูใ้ชส้มคัรเขาระบบ  จะไดรั้บตรวจสอบจากผูดู้แลระบบวา่เห็นสมควรอนุญาต
เขา้ใชร้ะบบไดห้รือไม่ 
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2) ระบบตรวจสอบสิทธิ  เป็นการตรวจสอบสิทธิการใชง้านระบบ  คือ  เม่ือมีผูใ้ชง้านลงช่ือ
เขา้ใชง้านระบบ  ระบบจะท าการตรวจสอบก่อนวา่ช่ือท่ีเขา้ใชง้านนั้นตรงกบัช่ือท่ีอยูใ่น
ระบบหรือไม่  ถา้ตรงระบบจะอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านระบบได ้

3) ระบบจัดการงานทะเบียน  เป็นระบบการจัดการปรับปรุงข้อมูลปีการศึกษา  การ
ปรับปรุงขอ้มูลภาคการศึกษา  การปรับปรุงข้อมูลชั้นปี  การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน
นกัเรียน  การปรับปรุงขอ้มูลเกณฑก์ารประเมิน  การปรับปรุงขอ้มูลรายวชิา  และการขอ
รายงานหลกัฐานผลการเรียน  โดยมีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนของโรงเรียนเป็นผูจ้ดัการขอ้มูล
ดงักล่าว 

4) ระบบจดัการงานวดัผลประเมินผล  เป็นระบบจดัการขอ้มูลการวดัผลประเมินผลของ
ผูเ้รียน  ไดแ้ก่  การปรับปรุงขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การปรับปรุง
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การปรับปรุงการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
และการปรับปรุงการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  โดยมีครูเป็นผูจ้ดัการ
ขอ้มูลดงักล่าว 

5) ระบบออกรายงานสารสนเทศ  เป็นระบบออกรายงานสารสนเทศต่างๆ  จากระบบต่อ
ผูบ้ริหาร  เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ในตดัสินใจในการประเมินการท างานของผูป้ฏิบัติงาน  
ตลอดจนการวางแผนพฒันาองคก์รต่อไป 
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ภาพท่ี  3.1  แสดงระบบงานสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  

1 

บนัทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

บนัทึกขอ้มูลปีการศึกษา 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

บนัทึกขอ้มูลชั้นปี 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

บนัทึกขอ้มูลการประเมินการ
อ่านคิด  วิเคราะห์และเขียน 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

บนัทึกขอ้มูลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
บนัทึกขอ้มูลรายวชิาเป็น

หลกัสูตรชั้นปี 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

สมคัรเขา้ใชร้ะบบ ผูใ้ชง้านระบบ 

อนุญาตการเขา้ถึงระบบ ผูดู้แลระบบ 
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ภาพท่ี  3.1 แสดงระบบงานสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (ต่อ) 

บนัทึกขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

1 

บนัทึกผลการประเมินกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

ครู/อาจารย ์

บนัทึกผลการประเมิน 
การอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
 

ครู/อาจารย ์

บนัทึกผลการประเมิน            
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ครู/อาจารย ์

ตรวจสอบขอ้มูลการบนัทึก 
 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

ออกเอกสารรายงานผลการเรียน 
 

เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

รายงานสารสนเทศ/ผลการเรียน 
 

ผูบ้ริหาร/ผูป้กครอง 

บนัทึกผลคะแนนในรายวชิา ครู/อาจารย ์

จบการท างาน 
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การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของ 
โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

1.0  จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

5.0   ออกรายงานสารสนเทศ 

4.0   จดัการงานวดัผล

3.0  จดัการงานทะเบียน 

2.0  ตรวจสอบสิทธิ 

บทที่ 4 

การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 

การออกแบบระบบและฐานขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีการน าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาถึงแนวทางในการ
พฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  วา่ควรเป็นไปในแนวทางใดเพื่อท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ช้งานและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การออกแบบกระบวนการท างานหลกัของระบบ 

2) การออกแบบแผนภาพบริบทและแผนแสดงการไหลของขอ้มูล 

3) การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

4.1 การออกแบบกระบวนการท างานหลกัของระบบ 

การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผล  มีการออกแบบกระบวนการท างาน
ออกเป็น 5 กระบวนการ  ดงัน้ี 

 
 
 
  
  
  
 
  

ภาพท่ี  4.1  แสดงแผนภาพของกระบวนการท างานหลกัของระบบ 
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4.2 การออกแบบแผนภาพบริบทและแผนแสดงการไหลของข้อมูล 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียน  
บา้นบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีการใช้เคร่ืองมือท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการท างานของระบบทั้งหมดดงัต่อไปน้ี  

1) แผนภาพบริบท คือ  แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบับนสุดท่ีแสดงภาพรวมการท างานของ
ระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกระบบ ทั้งยงัแสดงให้เห็นขอบเขต
และเส้นแบ่งเขตของระบบท่ีศึกษาและพฒันาการออกแบบในระดบัหลกัการท างานของ
ระบบ  

2) ผูศึ้กษาใช้ภาพสัญลกัษณ์ของ Gane & Sarson  ในการอธิบายการท างานและภาพรวม
ของระบบดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

3) แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล เป็นผงัท่ีแสดงถึงการไหลของขอ้มูลภายในระบบจาก
แผนภาพบริบท สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบระบบเป็นโมเดลมาตรฐาน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.1 

4) พจนานุกรมขอ้มูล เป็นการนิยามโครงสร้างขอ้มูลท่ีอยูใ่นแผนผงักระแสขอ้มูลวา่ขอ้มูล
แต่ละชุดประกอบไปดว้ยขอ้มูลอะไรบา้งโดยสัญลกัษณ์ท่ีใชมี้ความหมายดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 เรียกวา่ สัญลกัษณ์กระบวนการท างาน (Process Symbol)   
หรือ Transform Symbol เป็นสัญลกัษณ์ของการประมวลผล
ท่ีเกิดข้ึนในระบบ หรือท าให้ขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง  

 
 

เรียกวา่  สัญลกัษณ์หน่วยงาน / ตวัแปรภายนอก (External 
Entity Symbol) หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบไม่วา่จะเป็น
ผูส่้งหรือผูรั้บขอ้มูลจากระบบ 

 
 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีมีการแสดงซ ้ า (Duplicated External 
Entity Symbol) 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
                  

สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล (Data Store Symbol)หมายถึง ส่วน
ท่ีเก็บขอ้มูล และสามารถใชแ้ทนท่ีส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นการเก็บ
ขอ้มูล เช่น ดิสก ์ 

 
                 

สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ ากนั (Duplicated Data Store 
Symbol) 

 
 
 

สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูลรวมกนั (Multiple Data Store 
Symbol) 

 
เรียกวา่ สัญลกัษณ์การไหลของขอ้มูล (Data Flow Symbol) 
จะแสดงถึงการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลในระบบจากท่ีหน่ึงไปยงั
อีกท่ีหน่ึง 

D 
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ระบบสารสนเทศงานทะเบียน
และการวดัประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 2

0

เจา้หน้าที่ทะเบียน

ผูป้กครอง

ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ

ครู
- ขอ้มูลเจ้าหน้าที่ทะเบียน
- Username/password เจา้หน้าที่ทะเบียน
- ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียน
- ปรับปรุงข้อมูลปีการศึกษา
- ปรับปรุงข้อมูลภาคการศึกษา
- ปรับปรุงข้อมูลชั้นปี
- ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน
- ปรับปรุงข้อมูลเกณ ก์ารประเมิน
- ขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน

- Username/password เจา้หน้าที่ทะเบียน
- สิทธิการใช้งานระบบ
- รายงานขอ้มูลการลงทะเบียน
- รายงานขอ้มูลปีการศึกษา
- รายงานขอ้มูลภาคการศึกษา
- รายงานขอ้มูลช้ันปี
- รายงานขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน
- รายงานขอ้มูลเกณ์การประเมิน
- รายงานหลกัฐานผลการเรียน

- ขอ้มูลครู
- Username/password ของครู
- ปรับปรุงข้อมูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ปรับปรุงข้อมูลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
- ปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณลนักษณะอันพึงประสงค์
- ปรับปรุงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
- ขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนักเรียน
- ขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน

- Username/password ของครู
- สิทธิการใช้งานระบบ
- รายงานการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- รายงานการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
- รายงานการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์
- รายงานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- รายงานขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
- รายงานหลกัฐานผลการเรียน

- ขอ้มูลผูบ้ริหาร
- Username/password ของผูบ้ริหาร
- ขอรายงานตามเง่ือนไข

- Username/password  ของผูบ้ริหาร
- สิทธิการใชง้านระบบ
- รายงานขอ้มูลสารสนเทศตามเง่ือนไข

รายงานการให้สิทธิการเข้าถึงระบบ

ให้สิทธิการเข้าถึงระบบ

- สิทธิการใช้งานระบบ
- รายงานหลกัฐานผลการเรียน

- เลขประจ าตัวประชาชนและวนัเดือนปีเกิดของนักเรียน
- ขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน

ภาพท่ี  4.2  แสดงการท างานโดยรวมของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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จากภาพท่ี  4.2 แสดงผงัการท างานโดยภาพรวมของระบบ โดยแสดงถึงการท างานของผูใ้ชง้าน 5 ส่วน 
คือ ส่วนแรก ผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีฝ่ายไอซีทีของโรงเรียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหายให้ดูแล
จดัการระบบ  ส่วนท่ีสอง เจา้หนา้ท่ีทะเบียน  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานทะเบียนนกัเรียนของ
โรงเรียน  สามารถจดัการขอ้มูลทะเบียนนกัเรียน  งานวดัผลประเมินผลของโรงเรียน  รวมถึงการออก
เอกสารรับรองผลการเรียน ส่วนท่ีสามคือ ครู  ได้แก่  ผูรั้บผิดชอบการสอนในรายวิชาและจดัการ
ขอ้มูลการประเมินต่าง ๆ  ส่วนท่ีส่ี คือ ผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสามารถเรียกดูรายงาน
สารสนเทศต่าง ๆ ในระบบ และส่วนสุดทา้ยผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่ ผูป้กครอง  คือผูป้กครองนกัเรียนและ
นกัเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนของนกัเรียนได ้  ซ่ึงกลุ่มของผูใ้ชง้านทั้ง 5 กลุ่มน้ีจะมีความสัมพนัธ์
กนั ซ่ึงจะอธิบายถึงความหมายของการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชร้ะบบ  5  ระดบั ดงัน้ี 

1) ผูดู้แลระบบ  จะท าหน้าท่ี  ในส่วนของการการอนุญาตการเขา้ถึงระบบต่อผูใ้ช้ระบบ
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

2) เจา้หน้าท่ีทะเบียน  จะท าหน้าท่ี  ในส่วนของการจดัการงานทะเบียน  อนัได้แก่ การ
ปรับปรุงขอ้มูลปีการศึกษา  การปรับปรุงขอ้มูลภาคการศึกษา  การปรับปรุงขอ้มูลชั้นปี  
การปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน  การปรับปรุงขอ้มูลเกณ ์การประเมินและการขอ
รายงานหลกัฐานผลการเรียน 

3) ครู จะท าหน้าท่ี ในส่วนของการจดัการงานวดัผลประเมินผล  อนัไดแ้ก่  การ ปรับปรุง
ขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การปรับปรุงขอ้มูลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน  การปรับปรุงขอ้มูลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  การ
ปรับปรุงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนกัเรียนและ
การขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน 

4) ผูห้ริหาร จะท าหน้าท่ี  ในส่วนของการร้องขอรายงานสารสนเทศจากระบบ  เพื่อใช้
ตดัสินใจในการประเมินการท างานของผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนการวางแผนพฒันาองคก์ร
ต่อไป 

5) ผูป้กครอง  จะท าหน้าท่ี ในส่วนของการร้องขอดูขอ้มูลผลการเรียนของนักเรียนใน
ปกครองของตนเอง  

 จากกระบวนการท างานขา้งตน้สามารถสร้างแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูล (DFD) ระดบั 0 
ไดด้งัภาพท่ี 4.3 
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จดัการขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ

1.0

ตรวจสอบสิทธิ

2.0

จดัการงานทะเบียน

3.0

จดัการงานวดัผล
ประเมินผล

4.0

ออกรายงานสารสนเทศ

5.0

ผูดู้แลระบบ

ครู

เจา้หน้าที่
ทะเบียน

ผูบ้ริหาร

ผูบ้ริหาร
รายงานการใช้สิทธิการเขา้ถึงระบบ

ให้สิทธิการเข้าถึงระบบ

ขอ้มูลเจ้าหน้าที่ทะเบียน
Username/password ของเจา้หน้าที่ทะเบียน

ขอ้มูลครู
Username/password ของครู

ขอ้มูลผูบ้ริหาร
Username/password ของผูบ้ริหาร

D1 ขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ

ขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ

Usrename/password ของผูใ้ชร้ะบบ

ผูป้กครอง

Username/password ของเจา้หน้าที่ทะเบียน
สิทธิการใช้งาน Username/password  ผูป้กครอง

สิทธิการใช้งาน

Username/password ผูบ้ริหาร

สิทธิการใช้งาน

ครู

Username/password ของครู
สิทธิการใช้งาน

D15 ขอ้มูลการลงทะเบียนขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน
รายงานหลกัฐานผลการเรียน

ปรับปรุงขอ้มูลการลงทะเบียน
รายงานขอ้มูลการลงทะเบียน
รายงานขอ้มูลปีการศึกษา

ปรับปรุงขอ้มูลปีการศึกษา
ปรับปรุงขอ้มูลชั้นปี
รายงานขอ้มูลช้ันปี

รายงานขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน
ปรับปรุงเกณ ์การประเมิน
รายงานเกณ ์การประเมิน

ขอรายงานหลกัฐานผลการเรียน
รายงานหลกัฐานผลการเรียน

ขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนักเรียน
รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน

ขอรายงานตามเง่ือนไข
รายงานขอ้มูลสารสนเทศตามเง่ือนไข

D12 ขอ้มูลปีการศึกษา

D14 ขอ้มูลช้ันปี

D13 ขอ้มูลภาคการศึกษา

ปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานนักเรียน
รายงานขอ้มูลภาคการศึกษา

ปรับปรุงขอ้มูลภาคการศึกษา

ขอ้มูลการลงทะเบียน
รายงานขอ้มูลการลงทะเบียน

ขอ้มูลปีการศึกษา
รายงานขอ้มูลปีการศึกษา

รายงานขอ้มูลภาคการศึกษา
ขอ้มูลภาคการศึกษา

ขอ้มูลช้ันปี
รายงานขอ้มูลช้ันปี

D2 ขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียนขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน
รายงานขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน

D3 ขอ้มูลสถิติการมาเรียนขอ้มูลสถิติการมาเรียน
รายงานขอ้มูลสถิติการมาเรียน

ขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน

ขอ้มูลเกณ ์การประเมิน
รายงานขอ้มูลเกณ ์การประเมิน

รวมขอ้มูลการประเมิน

รายงานรวมขอ้มูลการประเมิน

รวมขอ้มูลการประเมิน

รวมขอ้มูลการประเมิน

รายงานการปรับปรุงข้อมูลการประเมิน**
รวมขอ้มูลการประเมิน

****

        รวมขอ้มูลเกณ ์การประเมิน

***

ปรับปรุงข้อมูลการประเมิน*

* ปรับปรุงข้อมูลการประเมิน = [ ปรับปรุงข้อมูลการการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรับปรุงข้อมูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
          ปรับปรุงข้อมูลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   ปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ ]

** การงานการปรับปรุงข้อมูลการประเมิน = [ การงานปรับปรุงข้อมูลการการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานปรับปรุงข้อมูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
          การงานปรับปรุงข้อมูลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน    การงานปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ ]

*** รวมขอ้มูลการประเมิน = [ ขอ้มูลการการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   ขอ้มูลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
      เขียน   ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์ ]

****รวมขอ้มูลเกณ ์การประเมิน = [ ขอ้มูลเกณ ์การการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้   ขอ้มูลเกณ ์การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
           ขอ้มูลเกณ ์การประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน     ขอ้มูลเกณ ์การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ]  

 
ภาพท่ี  4.3  แสดงแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลของระบบสารสนเทศงานทะเบียน 

และการวดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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จากภาพท่ี  4.3  แสดงแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการ
วดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยๆ ไดท้ั้งหมด 5 กระบวนการ  ไดแ้ก่ 

กระบวนการท่ี 1.0  กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ  เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐานของ
ผูใ้ชง้านระบบ โดยเม่ือผูใ้ชส้มคัรเขา้ใชง้านระบบ  จะไดรั้บตรวจสอบจากผูดู้แลระบบวา่เห็นสมควร
อนุญาตเขา้ใชร้ะบบไดห้รือไม่ 

กระบวนการท่ี 2.0  กระบวนการตรวจสอบสิทธิ  เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชง้านระบบ  
คือ  เม่ือมีผูใ้ชง้านลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ  ระบบจะท าการตรวจสอบก่อนวา่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีเขา้
ใชง้านระบบนั้นตรงกบัช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านท่ีอยูใ่นระบบหรือไม่  ถา้ตรงระบบจะอนุญาตให้เขา้ใช้
งานระบบได ้

กระบวนการท่ี 3.0  กระบวนการจดัการงานทะเบียน  เป็นกระบวนการจดัการปรับปรุงขอ้มูลการ
ลงทะเบียน  ปรับปรุงขอ้มูลปีการศึกษา  การปรับปรุงขอ้มูลภาคการศึกษา  การปรับปรุงขอ้มูลชั้นปี  
การปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานนักเรียน  การปรับปรุงขอ้มูลเกณ ์การประเมิน  และการออกรายงาน
หลกัฐานผลการเรียนของนกัเรียนในรูปแบบของเอกสาร  ซ่ึงในกระบวนการจดัการงานทะเบียนน้ีจะ
เป็นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลหลกัไวส้ าหรับครูไดท้  าการประเมินในกระบวนการต่อไป 

กระบวนการท่ี 4.0  กระบวนการจดัการงานวดัผลประเมินผล  เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลการ
วดัผลประเมินผลของผูเ้รียนท่ีกระท าโดยครูมีหนา้ท่ีเขา้ไปปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ   ไดแ้ก่  การปรับปรุง
ขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การปรับปรุงการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การ
ปรับปรุงการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการปรับปรุงการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียน  และเป็นการปรับปรุงขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนกัเรียน 

กระบวนการท่ี 5.0  การบวนการออกรายงานสารสนเทศ  เป็นกระบวนการออกรายงานสารสนเทศ
จากระบบ  เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ในตดัสินใจในการประเมินการท างานของผูป้ฏิบติังาน  ตลอดจนการ
วางแผนพฒันาองคก์รต่อไป 

ในแต่ละกระบวนการคือ ภาพรวมของระบบท่ีบ่งบอกถึงทิศทางการไหลของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบ ใน
แต่ละกระบวนการจะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรภายนอก (External Entity) รวมทั้งมีความเก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
จดัเก็บขอ้มูล (Data Store) ดงัแผนผงักระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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4.2.1) แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 
1) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 1.0  กระบวนการ

จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  4.4 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 1.0 

กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

จากภาพท่ี  4.4  แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 1.0  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 4 กระบวนการ ดงัน้ี   

กระบวนการท่ี 1.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ  เป็นกระบวนการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้งาน
ระบบ  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีทะเบียน  ครู  และผูบ้ริหาร เขา้สู่ระบบ  โดยเป็นการเพิ่มขอ้มูล จากผูใ้ชเ้อง 

กระบวนการท่ี 1.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ 

กระบวนการท่ี 1.3  กระบวนการจดัการลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ  เป็นกระบวนการลบขอ้มูลผูใ้ช ้ เม่ือผูใ้ช้
ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบ 

 

 



 

37 

2) แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 3.0  กระบวนการ
จดัการงานทะเบียน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  4.5  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 3.0  
กระบวนการจดัการงานทะเบียน 
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จากภาพท่ี  4.5 แสดงแผนการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 3.0  กระบวนการจดัการงาน
ทะเบียน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้7 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.1  กระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน  เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน
ของนกัเรียนนกัเรียน  เพื่อเป็นการจดัท าขอ้มูลทะเบียนนกัเรียน 

กระบวนการท่ี 3.2  กระบวนการจดัการขอ้มูลเกณ ์การประเมิน  เป็นกระบวนการเพิ่มเกณ ์การ
ประเมินในการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียนและการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

กระบวนการท่ี 3.3  กระบวนการจดัการขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน   เป็นกระบวนการ
ปรับปรุงขอ้มูลการมาโรงเรียนของนกัเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

กระบวนการท่ี 3.4  กระบวนการจดัการปีการศึกษา  เป็นกระบวนการปรับปรุงขอ้มูลปีการศึกษา 

กระบวนการท่ี 3.5  กระบวนการจดัการขอ้มูลภาคการศึกษา  เป็นกระบวนการปรับปรุงขอ้มูลภาค
การศึกษา 

กระบวนการท่ี 3.6  กระบวนการจดัการขอ้มูลชั้นปี  เป็นกระบวนการปรับปรุงขอ้มูลชั้นปี 

กระบวนการท่ี 3.7  กระบวนการจดัการขอ้มูลการลงทะเบียน  เป็นกระบวนการปรับปรุงขอ้มูลการ
ลงทะเบียนของนกัเรียน 

กระบวนการท่ี 3.8  กระบวนการออกรายงานหลกัฐานผลการเรียน  เป็นกระบวนการออกรายงาน
หลกัฐานแสดงผลการเรียน  โดยการน าขอ้มูลมาจากกระบวนการท่ี 3.1  ถึงกระบวนการท่ี 3.7 
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3) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 4.0  กระบวนการ
จดัการวดัผลประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.6  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 4.0   
กระบวนการจดัการวดัผลประเมินผล 

จากภาพท่ี  4.6  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการท่ี 4.0   
กระบวนการจดัการวดัผลประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 4  กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 4.1  กระบวนการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นกระบวนการประเมินผล
รายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจะถูกประเมินโดยครูผูรั้บผดิชอบในรายวชิานั้น ๆ  
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กระบวนการท่ี 4.2  กระบวนการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  เป็นกระบวนการ
ประเมินผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียนของนกัเรียนแต่ละคน  ซ่ึงจะถูกประเมินโดยครูทุกคนท่ี
สอนนกัเรียนคนนั้นๆ  

กระบวนการท่ี 4.3  กระบวนการประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เป็นกระบวนการประเมินผล
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละคน  ซ่ึงจะถูกประเมินโดยครูทุกคนท่ีสอน 

กระบวนการท่ี 4.4  กระบวนการประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นกระบวนการประเมินกิจกรรม
ทุกกิจกรรมท่ีนกัเรียนทุกชั้นปีจะไดเ้รียน ซ่ึงจะมีการประเมินโดยครูผูดู้แลกิจกรรมนั้น ๆ 

4) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.1  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี    4.7  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.1   

กระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 

จากภาพท่ี  4.7  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.1  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.1.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน  เป็นกระบวนการเพิ่มขอ้มูลลง
ในระบบเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลทะเบียนนกัเรียน 
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กระบวนการท่ี 3.1.2  กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน
นกัเรียนในกรณีท่ีมีการบนัทึกผดิ  หรือในกรณีท่ีขอ้มูลนกัเรียนมีการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการท่ี 3.1.3  กระบวนการจดัการรายงานข้อมูลพื้นฐานนักเรียน  เป็นกระบวนการออก
รายงานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนให้แก่เจ้าหน้าท่ีทะเบียน เพื่อให้ในการออกเอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียน 

5) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.2  กระบวนการ
จดัการเกณ ก์ารประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  4.8  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.2 
กระบวนการจดัการขอ้มูลเกณ ก์ารประเมิน 

จากภาพท่ี  4.8  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.2  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมิน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้4 กระบวนการ  ดงัน้ี 
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กระบวนการท่ี 3.2.1  กระบวนการจดัการขอ้มูลเกณ ์การประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการ
ปรับปรุงเพิ่ม  แกไ้ข  และรายงาน ขอ้มูลรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการท่ี 3.2.2  กระบวนการจดัการขอ้มูลเกณ ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน
โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่ม  แกไ้ขและรายงานขอ้มูลรายละเอียดในการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์
และเขียน 

กระบวนการท่ี 3.2.3  กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ซ่ึงเป็นการ
จดัการปรับปรุงเพิ่ม  แกไ้ข  และรายงานขอ้มูลรายละเอียดของการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

กระบวนการท่ี 3.2.4  กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นการปรับปรุง
เพิ่ม  แกไ้ข  และรายงานขอ้มูลกิจกรรมต่าง ๆ ในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

6) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.3  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  4.9  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.3 
กระบวนการจดัการขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียน 
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จากภาพท่ี  4.9  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.3  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมิน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.3.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียนลงในระบบโดย
ครูประจ าชั้น 

กระบวนการท่ี 3.3.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียนในกรณีท่ีมีการ
บนัทึกขอ้มูลผดิ ซ่ึงเป็นการบนัทึกขอ้มูลโดยครูประจ าชั้น 

กระบวนการท่ี 3.3.3  กระบวนการจดัการรายงานข้อมูลสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน  เป็น
กระบวนการรายงานการกรอกขอ้มูลใหก้บัครูและน าไปรายงานในเอกสารหลกัฐานแสดงผลการเรียน 

7) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.4  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.10  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.4 
กระบวนการจดัการขอ้มูลปีการศึกษา 

จากภาพท่ี  4.10  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.4  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลปีการศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 
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กระบวนการท่ี 3.4.1  กระบวนการจัดการเพิ่มข้อมูลปีการศึกษา  เป็นกระบวนการเพิ่มข้อมูลปี
การศึกษาเขา้ระบบโดยเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

กระบวนการท่ี 3.4.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลปีการศึกษา  เป็นกระบวนการแก้ไขขอ้มูลปี
การศึกษา  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนบนัทึกขอ้มูลผดิหรือระบบมีการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการท่ี 3.4.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลปีการศึกษา  เป็นกระบวนการรายงานให้ผู ้
บนัทึกขอ้มูลทราบเม่ือผลการบนัทึกส าเร็จ 

8) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.5  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลภาคการศึกษา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  4.11  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.5 

กระบวนการจดัการขอ้มูลภาคการศึกษา 

จากภาพท่ี  4.11  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.5  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลภาคการศึกษา  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.5.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลภาคการศึกษา  เป็นกระบวนการเพิ่มขอ้มูลภาค
การศึกษาเขา้ระบบโดยเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
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กระบวนการท่ี 3.5.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลภาคการศึกษา  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลปี
การศึกษา  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนบนัทึกขอ้มูลผดิหรือระบบมีการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการท่ี 3.5.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลภาคการศึกษา  เป็นกระบวนการรายงานให้ผู ้
บนัทึกขอ้มูลทราบเม่ือผลการบนัทึกส าเร็จ 

9) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.6  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลชั้นปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  4.12  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.6 

กระบวนการจดัการขอ้มูลชั้นปี 

จากภาพท่ี  4.12  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.6  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลชั้นปี  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.6.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลชั้นปี  เป็นกระบวนการการเพิ่มขอ้มูลชั้นปีเขา้
ระบบโดยเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

กระบวนการท่ี 3.6.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลชั้นปี    เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลชั้นปี  ใน
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนบนัทึกขอ้มูลผดิหรือระบบมีการเปล่ียนแปลง 
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กระบวนการท่ี 3.6.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลชั้นปี  เป็นกระบวนการรายงานให้ผูบ้นัทึก
ขอ้มูลทราบเม่ือผลการบนัทึกส าเร็จ 
 

10) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 3.7  กระบวนการ
จดัการขอ้มูลการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  4.13  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.7 
กระบวนการขอ้มูลการลงทะเบียน 

จากภาพท่ี  4.13  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 3.7  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลการลงทะเบียน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 3.7.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลการลงทะเบียน  เป็นกระบวนการการเพิ่มขอ้มูล
การลงทะเบียนเขา้ระบบโดยเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

กระบวนการท่ี 3.7.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลการลงทะเบียน  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูล
การลงทะเบียน  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทะเบียนบนัทึกขอ้มูลผดิหรือระบบมีการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการท่ี 3.7.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลการลงทะเบียน  เป็นกระบวนการรายงานให้ผู ้
บนัทึกขอ้มูลทราบเม่ือผลการบนัทึกส าเร็จ 
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11) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 4.1 กระบวนการ
จดัการขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.14  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.1 
กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากภาพท่ี  4.14  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.1  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 4.1.1  กระบวนการจัดการเพิ่มข้อมูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็น
กระบวนการเพิ่มคะแนนใหน้กัเรียนแต่ละคน  โดยครูผูรั้บผดิชอบการสอนในรายวชิานั้น ๆ  

กระบวนการท่ี 4.1.2  กระบวนการจดัการแก้ไขข้อมูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็น
กระบวนการแกไ้ขคะแนน เม่ือการการบนัทึกขอ้มูลผิด หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประเมิน
ของครูผูส้อน 

กระบวนการท่ี 4.1.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อแจง้
ให้ผูบ้นัทึกทราบเม่ือการบนัทึกส าเร็จและเป็นการออกรายงานในหลกัฐานแสดงผลการเรียนของ
นกัเรียน 
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12) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 4.2 กระบวนการ
จดัการขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  4.15  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.2 
กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 

จากภาพท่ี  4.15  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.2  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยได้  3 
กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 4.2.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน    
เป็นกระบวนการประเมินนกัเรียนในดา้นการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  ซ่ึงเป็นการประเมินโดยครู
ทุกคนท่ีสอนนกัเรียนคนนั้น ๆ แลว้น ามาสรุปเป็นผลการประเมิน 

กระบวนการท่ี 4.2.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  
เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลการประเมิน  เม่ือการการบนัทึกขอ้มูลผดิ หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การประเมินของครู 
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กระบวนการท่ี 4.2.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน    
เพื่อแจง้ให้ผูบ้นัทึกทราบเม่ือการบนัทึกส าเร็จและเป็นการออกรายงานในหลกัฐานแสดงผลการเรียน
ของนกัเรียน  

13) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 4.3 กระบวนการ
จดัการขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  4.16  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.3 
กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

จากภาพท่ี  4.16 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.3  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลการประเมินการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้ 
3 กระบวนการ  ดงัน้ี 

กระบวนการท่ี 4.3.1  กระบวนการจดัการเพิ่มขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   เป็น
กระบวนการประเมินนกัเรียนในเร่ืองการปฏิบติัตน ซ่ึงเป็นการประเมินโดยครูทุกคนท่ีสอนนกัเรียน
คนนั้น ๆ แลว้น ามาสรุปเป็นผลการประเมิน 
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กระบวนการท่ี 4.3.2  กระบวนการจดัการแกไ้ขขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เป็น
กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลการประเมิน  เม่ือการการบนัทึกขอ้มูลผดิ หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ประเมินของครู 

กระบวนการท่ี 4.3.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  เพื่อ
แจง้ให้ผูบ้นัทึกทราบเม่ือการบนัทึกส าเร็จและเป็นการออกรายงานในหลกัฐานแสดงผลการเรียนของ
นกัเรียน  

14) แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระดับ  2  กระบวนการท่ี 4.4 กระบวนการ
จดัการขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.17  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.4 
กระบวนการจดัการขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

จากภาพท่ี  4.17  แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลระดบั  2  กระบวนการท่ี 4.4  กระบวนการจดัการ
ขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยได ้ 3 กระบวนการ  
ดงัน้ี 
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กระบวนการท่ี 4.1.1  กระบวนการจัดการเพิ่มข้อมูลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน  เป็น
กระบวนการเพิ่มคะแนนในกิจกรรมใหน้กัเรียนแต่ละคน  โดยครูผูดู้แลกิจกรรมนั้น ๆ  

กระบวนการท่ี 4.1.2  กระบวนการจัดการแก้ไขข้อมูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็น
กระบวนการแกไ้ขคะแนน เม่ือการการบนัทึกขอ้มูลผิด หรือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประเมิน
ของครูผูส้อน 

กระบวนการท่ี 4.1.3  กระบวนการจดัการรายงานขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อแจง้ให้
ผูบ้นัทึกทราบเม่ือการบนัทึกส าเร็จและเป็นการออกรายงานในหลกัฐานแสดงผลการเรียนของนกัเรียน  

4.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

การออกแบบระบบฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียน
บา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  ไดใ้ชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์
เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์มาเนสเมน้สตูดิโอในการจดัเก็บขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลหลกัจ านวน  15  
ตาราง ดงัตารางท่ี 4.2  

ตารางท่ี 4.2  แสดงตารางขอ้มูลหลกัของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ
โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

ล าดบั 
ช่ือตารางขอ้มูล 
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอ้มูล 
ภาษาองักฤษ 

ค าอธิบาย ประเภท 

D1 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ User เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ
และUsername/password 
ของผูใ้ชร้ะบบ 

Master 

D2 ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน Student เก็บขอ้มูลพื้นฐาน
นกัเรียน 

Master 

D3 ขอ้มูลสถิติการมา
โรงเรียนของนกัเรียน 

Student_statistic เก็บขอ้มูลสถิติการมา
โรงเรียนของนกัเรียน 

Transaction 

D4 ขอ้มูลการประเมินตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

Student_course เก็บขอ้มูลการประเมิน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
Transaction 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงตารางขอ้มูลหลกัของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ
โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (ต่อ) 

ล าดบั 
ช่ือตารางขอ้มูล 
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอ้มูล 
ภาษาองักฤษ 

ค าอธิบาย ประเภท 

D5 ขอ้มูลการประเมิน
การอ่าน คิด วเิคราะห์
และเขียน 

Student_other เก็บขอ้มูลการประเมิน
การอ่าน คิด วเิคราะห์
และเขียน 

 
Transaction 

D6 ขอ้มูลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

Student_Desilable เก็บขอ้มูลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

 
Transaction 

D7 ขอ้มูลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Student_activity เก็บขอ้มูลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

Transaction 

D8 ขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

Course เก็บขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

Master 

D9 ขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินการอ่าน คิด 
วเิคราะห์และเขียน 

Other เก็บขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินการอ่าน คิด 
วเิคราะห์และเขียน 

Master 

D10 ขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

Desilable เก็บขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

Master 

D11 ขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

Activity เก็บขอ้มูลเกณ ก์าร
ประเมินกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

Master 

D12 ขอ้มูลปีการศึกษา School_year เก็บขอ้มูลปีการศึกษา Transaction 
D13 ขอ้มูลภาคการศึกษา Semester เก็บขอ้มูลภาคการศึกษา Master 
D14 ขอ้มูลชั้นปี Class_Student เก็บขอ้มูลชั้นปี Transaction 
D15 ขอ้มูลการลงทะเบียน Student_Semester เก็บขอ้มูลการลงทะเบียน Transaction 
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 1)  ตาราง  User  ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.3  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ช่ือตาราง    : User 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คียห์ลกั (primary key)  :  User_ID 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

User_ID varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูใ้ช ้

1550700059311 

User_Fname varchar(50) ช่ือของผูใ้ช ้ วลยัพร 
User_Lname varchar(50) นามสกุลของผูใ้ช ้ หงษจ์นัดา 
User_Address varchar(250) ท่ีอยูข่องผูใ้ช ้ 181 หมู่ 6 อ.เวยีงสา  

จ.น่าน 55110 
User_Email varchar(50) ท่ีอยูอี่เมลของผูใ้ช ้ walaiporn@gmail.com 
User_Phone varchar(10) เบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ช้ 0806773459 
User_Type int(4) ประเภทของผูใ้ช ้ ครู 
User_UseName varchar(50) ช่ือผูใ้ชง้าน Walaiporn181 
User_Password varchar(50) รหสัผา่นของผูใ้ช ้ 18155110 
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 2)  ตาราง Student  หนา้ท่ีเก็บขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 

ช่ือตาราง    :  Student 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  StudentId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

StudentId varchar(13) เลขท่ีบตัรประชาชนของ
นกัเรียน 

1580600001424 

StudentName varchar(50) ช่ือของนกัเรียน กรินทร์ 
StudentSurname varchar(250) นามสกุลของนกัเรียน วนาศิริสุข 
StudentSchoolCode int(4) เลขประจ าตวันกัเรียน 0302 
ClassRoom varchar(10) ชั้นเรียนของนกัเรียน 1 
PrefixName varchar(50) ค าน าหนา้ช่ือ เด็กชาย 
Sex varchar(50) เพศของนกัเรียน ชาย 
StudentNameEN varchar(250) ช่ือภาษาองักฤษของ

นกัเรียน 
Karin 

StudentSurnameEN varchar(250) นามสกุลภาษาองักฤษ
ของนกัเรียน 

Wanasirisuk 

Birthdate date(8) วนัเกิดของนกัเรียน 2551-02-09 
PlaceOfBirth varchar(50) สถานท่ีเกิดของนกัเรียน แม่ฮ่องสอน 
Email varchar(100) อีเมลของนกัเรียน karin@gmail.com 
BloodType varchar(4) กลุ่มเลือดของนกัเรียน AB 
Race varchar(50) ศาสนาท่ีนกัเรียนนบัถือ พุทธ 
Nationality varchar(50) สัญชาติของนกัเรียน ไทย 
Religion varchar(50) เช้ือชาติของนกัเรียน ไทย 
MainLanguage varchar(50) ภาษาหลกัของนกัเรียน ภาษาไทย 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน (ต่อ) 
ช่ือตาราง    :  Student 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  StudentId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Address varchar(250) ท่ีอยูข่องนกัเรียน 21  หมู่ 5 ต.แม่สามแลบ 
อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน 58110 

Weight float(8) น ้าหนกัของนกัเรียน 37.50 
Height float(8) ส่วนสูงของนกัเรียน 124 
FamilyStatus int(4) สถานภาพของครอบครัว บิดามารดาอยูด่ว้ยกนั 
BigBrother int(4) จ านวนพี่ชาย 1 
YoungerBrother int(4) จ านวนนอ้งชาย 0 
BigSister int(4) จ านวนพี่สาว 0 
YoungerSister int(4) จ านวนนอ้งสาว 1 
SiblingStudying int(4) มีพี่นอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 3 
ChildOrder int(4) เป็นบุตรคนท่ี 2 
FatherNationalityId varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั

ประชาชนของบิดา 
1580600020048 

FatherIncome float(8) รายไดต่้อเดือนของบิดา 4500 
FatherBloodType varchar (4) กลุ่มเลือกของบิดา A 
FatherName varchar(250) ช่ือของบิดา รุ่ง 
FatherSurname varchar(250) นามสกุลของบิดา วนาศิริสุข 
FatherTel varchar(10) เบอร์โทรศพัทข์องบิดา 08132456775 
MotherNationalityId varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั

ประชาชนของมารดา 
1580604100158 

MotherIncome float(8) รายไดต่้อเดือนของมารดา 4000 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน (ต่อ) 
ช่ือตาราง    :  Student 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  StudentId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

MotherBloodType varchar(4) กลุ่มเลือกของมารดา B 
MotherName varchar(250) ช่ือของมารดา ทิวา 
MotherSurname varchar(250) นามสกุลของมารดา วนาศิริสุข 
MotherTel varchar(10) เบอร์โทรศพัทข์องมารดา 0906543327 
ParentNationalityId varchar(13) เลขบตัรประจ าตวัของ

ผูป้กครอง 
1580600020048 

ParentIncome float(8) รายไดข้องผูป้กครอง 4,500 
ParentRelation varchar(4) ความสัมพนัธ์ บิดา 
ParentName varchar(250) ช่ือของผูป้กครอง รุ่ง 
ParentSurname varchar(250) นามสกุลของผูป้กครอง วนาศิริสุข 
ParentTel varchar(50) เบอร์โทรศพัทข์อง

ผูป้กครอง 
08132456775 

ParentBloodType varchar(4) กลุ่มเลือดของผูป้กครอง A 
Resident varchar(50) การพกัของนกัเรียน อาศยัอยูก่บับิดามารดา 
Occasion varchar(50) ความดอ้ยโอกาสของ

นกัเรียน 
ขาดแคลนแบบเรียน 

Deformity varchar(50) ความพิการของนกัเรียน พิการทางการมองเห็น 
CurrentClass varchar(50) ชั้นเรียนปัจจุบนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
IsGraduate float(8) ผลการเรียนของนกัเรียน 2.75 
RegisterSchoolYear int(4) ปีท่ีเขา้เรียน 2555 
StudyStatusId varchar(50) สถานะของนกัเรียน ก าลงัศึกษา 
CurrentSchoolYear int(4) ปีการศึกษาปัจจุบนั 2558 
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 3)  ตาราง Study_Statistic ท  าหน้า ท่ี เก็บข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียนซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

ตารางท่ี 4.5  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียน 
ช่ือตาราง    : Study_Statistic 
ค าอธิบาย   : เก็บขอ้มูลสถิติการมาเรียนของนกัเรียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  Study_StatisticId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Study_StatisticId varchar(4) รหสัสถิติของนกัเรียน SS01 
Student_SemesterId int(4) ภาคเรียนของนกัเรียน 01 
MonthId int(4) เดือน 06 
Study_day int(4) วนั 11 

 

 4)  ตาราง Student_Coursr ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.6  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช่ือตาราง    :  Student_Coursr 
ค าอธิบาย   :  ตารางขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_courseId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_SemesterId  

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_courseId varchar(4) รหสัขอ้มูลการประเมิน
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

DC001 

Student_SemesterId int(4) รหสัภาคเรียน 01 
subjectId varchar(10) รหสัรายวชิา ท11101 

 



 

58 

 ตารางท่ี 4.6  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 
ช่ือตาราง    :  Student_Coursr 
ค าอธิบาย   :  ตารางขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_courseId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_SemesterId  

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_courseStatus nvarchar(50) สถานการณ์ประเมิน
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ก าลงัพิจารณา 

Come_studyGet int(4) เวลาการมาเรียน 198   
Come_studyTotal int(4) เวลาเรียนทั้งหมด 200   

 

 5)  ตาราง Student_Other ท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ
เขียนซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ตารางท่ี  4.7  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 
ช่ือตาราง    :  Student_Other 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_otherId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_courseId, User_Id, OtherId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_otherId varchar(10) รหสัขอ้มูลประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

DR001 

Student_courseId varchar(10) รหสัขอ้มูลการประเมิน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

DC001 

User_Id varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูใ้ช ้

1550700059311 
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ตารางท่ี  4.7  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน (ต่อ) 
ช่ือตาราง    :  Student_Other 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_otherId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_courseId, User_Id, OtherId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

OtherId varchar(10) รหสัเกณ ก์ารประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

R0001 

Student_otherStatus nvarchar(50) สถานการณ์ประเมิน ก าลงัพิจารณา 
 

 6)  ตาราง  Student_Desilable ท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคซ่ึ์งมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ตารางท่ี  4.8  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ช่ือตาราง    :  Student_Desilable 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_DesirableId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_courseId, UserId, DesirableId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_DesirableId varchar(10) รหสัขอ้มูลการประเมิน
คุณลกัษระอนัพึงประสงค ์

DD001 

Student_courseId varchar(10) รหสัขอ้มูลการประเมิน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

DC001 

UserId varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูใ้ช ้

1550700059311 

DesirableId varchar(10) รหสัเกณ ก์ารประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

D0001 
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 ตารางท่ี  4.8  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (ต่อ) 
ช่ือตาราง    :  Student_Desilable 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_DesirableId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_courseId, UserId, DesirableId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_DesirableSt
atus 

nvarchar(50) สถานการณ์ประเมิน ก าลงัพิจารณา 

 

 7)  ตาราง Student_Ativity ท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.9  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ช่ือตาราง    : Student_Ativity 
ค าอธิบาย   :  ขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_activityId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  Student_SemesterId, ActivityId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_activityId varchar(10) รหสัขอ้มูลการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

DA001 

Student_SemesterId int(4) รหสัภาคเรียน 01 
ActivityId varchar(4) รหสัเกณ ก์ารประเมิน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
A001 

Student_activityStatus nvarchar(50) สถานการณ์ประเมิน ก าลงัพิจารณา 
Come_ActivityTotal int(4) เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีได ้ 38  
Come_ActivityGet int(4) เวลาทั้งหมด 40   
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 8)  ตาราง Course ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลเกณ ์การประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 ตารางท่ี  4.10  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช่ือตาราง    : Course 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คียห์ลกั (primary key)  :  CourseId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  UserId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

CourseId varchar(10) รหสัเกณ ก์ารประเมินตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

C0001 

UserId varchar(13) เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูใ้ช ้

1550700059311 

CourseName varchar(250) ช่ือขอ้มูลเกณ ก์ารประเมิน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู่ 

เกณ ์การประเมิน
วชิาภาษาไทย 

CourseWeight float(8) น ้าหนกัหน่วยกิต 5.0 
CourseBasic varchar(10) ประเภทของรายวชิา รายวชิาพื้นฐาน 
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 9)  ตาราง Other ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลเกณ ์การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.11  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
ช่ือตาราง    : Other 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  OtherId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

OtherId varchar(10) รหสัเกณ ก์ารประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

R0001 

OtherName varchar(250) ช่ือเกณ ก์ารประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

ทกัษะดา้นการวเิคราะห์ 

  

 10)  ตาราง Desirable ท  าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลเกณ ์การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.12  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึง ประสงค ์
ช่ือตาราง    :  Desirable 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คียห์ลกั (primary key)  :  DesirableId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

DesirableId varchar(10) รหสัการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

D0001 

DesirableName varchar(250) ช่ือเกณ ก์ารประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ขอ้ท่ี 1 ซ่ือสัตย ์ สุจริต 
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 11)  ตาราง  Activity  ท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลเกณ ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.13  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ช่ือตาราง    : Activity 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลเกณ ก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  ActivityId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

ActivityId varchar(10) รหสัเกณ ก์ารประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

A0001 

ActivityName varchar(250) ช่ือเกณ ก์ารประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แนะแนว 

  

 12)  ตาราง  School_year  ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลปีการศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี  4.14  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลปีการศึกษา 

ช่ือตาราง    : School_year   
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลปีการศึกษา 
คียห์ลกั (primary key)  :  school_yearId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  class_studentId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

school_yearId int(4) รหสัปีการศึกษา 2558 
class_studentId int(4) รหสัชั้นปี 01 
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 13)  ตาราง Semester ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลภาคการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี  4.15  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลภาคการศึกษา 

ช่ือตาราง    : Semester 
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลภาคการศึกษา 
คียห์ลกั (primary key)  :  SemesterId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  school_yearId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

SemesterId int(4) รหสัภาคเรียน 01 
school_yearId int(4) รหสัปีการศึกษา 2558 

 

 14)  ตาราง  Class_Student  ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลชั้นปี  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี  4.16  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลชั้นปี 

ช่ือตาราง    : Class_Student   
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลชั้นปี 
คียห์ลกั (primary key)  :  class_studentId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  - 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

class_studentId int(4) รหสัชั้นปี 01 
class_studentName varchar(250) ช้ือชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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 15)  ตาราง Student_Semester  ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลการลงทะเบียน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี  4.17  แสดงรายละเอียดตารางขอ้มูลการลงทะเบียน 

ช่ือตาราง    : Student_Semester   
ค าอธิบาย   : ขอ้มูลการลงทะเบียน 
คียห์ลกั (primary key)  :  Student_SemesterId 
คียน์อก (Foreign Key)  :  StudentId 

ช่ือเขตขอ้มูล 
ชนิดและขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Student_SemesterId varchar(4) รหสัขอ้มูลการ
ลงทะเบียน 

Se01 

SemesterId int(4) รหสัภาคเรียน 01 
StudentId varchar(13) เลขท่ีบตัร

ประชาชนของ
นกัเรียน 

1580600001424 
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4.4 ความสัมพนัธ์ของฐานข้อมูล 

ในการวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล ใชแ้ผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือ
ในการออกแบบระบบงาน สร้างแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลโดยใชภ้าพสัญลกัษณ์ดงั
ตารางท่ี 4.18  

ตารางท่ี 4.18  แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 
 
 

ใชแ้สดงเอนทิต้ี (entity) 

 
 
 

แอตตริบิวต ์(attribute) ใชแ้สดงแอตตริบิวตข์องเอนทิตี 

 
 
 

ใชแ้สดงคียห์ลกั (primary key) 

 
 
 

ใชแ้สดงคียน์อก (Foreign Key) 

 
 

แสดงความสัมพนัธ์ 1 เดียว 

 
 

แสดงความสัมพนัธ์ตั้งแต่ 1 - N 

 
 

แสดงความสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0 - N 

 แสดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกตวัถูกก าหนด 
 แสดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกบางตวัถูกก าหนด 

 
  

entity name 
attribute 1 
------------- 

entity name 
attribute 1 
------------- 

entity name 
attribute 1 
------------- 

entity name 
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ภาพท่ี  4.18  แผนภาพความสัมพนัธ์ของตารางการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดั
ประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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บทที ่5 

การออกแบบโครงสร้างหน้าจอแสดงผลและพฒันาโปรแกรม 

การออกแบบโครงสร้างและหน้าจอการแสดงผลเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อ  การพฒันาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  เพราะเป็นส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัผูใ้ชง้านระบบทุกระดบั  จึงตอ้ง
ออกแบบใหดู้หนา้สนใจและง่ายต่อการใชง้านโดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึง  5 ส่วนหลกัคือ 

1) โครงสร้างของระบบ 
 2) การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

3) การออกแบบหนา้จอแสดงผล 
4) การพฒันาโปรแกรม 
5) โครงสร้างเวบ็ไซต ์

5.1 โครงสร้างของระบบ 

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  จะแสดงผลการท างานในรูปแบบของเวบ็เพจ (Webpage) 
ผา่นเวบ็เบราเซอร์  การเขา้สู่ระบบ  ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการลงช่ือเพื่อเขา้ใชง้านระบบ  โดยการใส่ช่ือ
ผูใ้ชง้าน (Username)  และรหสัผา่น (Password)  เพื่อใหร้ะบบท าการตรวจสอบสิทธิการใชง้านก่อนท่ี
จะมีการใช้งานระบบทุกคร้ัง  โดยโครงสร้างการท างานของระบบจะแยกตามสิทธ์ิการใช้งานของ
ผูใ้ชง้านออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผูดู้แลระบบ  สามารถเขา้ถึงการใช้งานระบบ  คือ  ในส่วนของการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้
ระบบ 

2) เจา้หนา้ท่ีทะเบียน  สามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบ  คือ  ในส่วนของการจดัการขอ้มูลชั้น
ปี  การจดัการข้อมูลปีการศึกษา  การจดัการข้อมูลภาคการศึกษา  การจดัการข้อมูล
พื้นฐานนักเรียน  การจดัการขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจดัการ
ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  การจดัการขอ้มูลการประเมิน
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 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การจดัการขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการออกเอกสาร
หลกัฐานแสดงผลการเรียน 

3) ครู  สามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบ  คือ  ในส่วนของการปรับปรุงขอ้มูลการประเมินตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การปรับปรุงขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  
การปรับปรุงข้อมูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  การปรับปรุงข้อมูลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการปรับปรุงขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของเรียน 

4) ผูบ้ริหาร  สามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบ  คือ  ในส่วนของการดูรายงานสารสนเทศ 
5) ผูป้กครอง  สามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบ  คือ  ในส่วนของผลการเรียนของนกัเรียน 

 
โครงสร้างการท างานของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญ
เลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  สามารถแสดงได ้ ดงัภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2   

หนา้หลกั 

เขา้สู่ระบบ 

ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ท่ีทะเบียน ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง 

- หนา้หลกั 

- จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 

- หนา้หลกั 
- ขอ้มูลชั้นปี   
- ขอ้มูลปีการศึกษา 
- ขอ้มูลภาคการศึกษา 
- ขอ้มูลพ้ืนฐานนกัเรียน 
-  ข้อมู ลก ารประ เ มินตามก ลุ่ ม   
   สาระการเรียนรู้   
- ข้อมูลการประเมินการอ่าน  คิด      
   วิเคราะห์และเขียน 
- ข้อมูลการประเมินคุณลักษณะ   
  อนัพึงประสงค ์
- ขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- ออกเอกสารหลกัฐานแสดง 
ผลการเรียน 

- หนา้หลกั 
- ขอ้มลูการประเมินตามกลุ่ม 
   สาระการเรียนรู้ 
- ขอ้มลูการประเมินการอ่าน  คิด   
   วเิคราะห์และเขียน 
- ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะ  
  อนัพึงประสงค ์
-  ข้อมูลการประเมินกิจกรรม 
  พฒันาผูเ้รียน 
-  ข้อมูลสถิติการมาโรงเรียน 
   ของเรียน 
 
 

- หนา้หลกั 
- รายงานสารสนเทศ 
 

- หนา้หลกั 
- ผลการเรียนของนกัเรียน 
 

ภาพท่ี  5.1 แสดงโครงสร้างของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
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5.2 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  มีวธีิการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบโดยการบนัทึกตวัอกัษรหรือ
ขอ้ความโดยใชแ้ป้นพิมพจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ป้อนขอ้มูลผา่นโปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ลงในระบบ  
ดงัแสดงในภาพท่ี  5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั้ งหมดท่ีอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรหรือข้อความ  จะถูกจัดเก็บฐานข้อมูลด้วย
โครงสร้างระบบ  ไมโครซอฟท ์ เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงโปรแกรมจะดึงขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล
ดงักล่าว  โดยโปรแกรมน้ีไดรั้บการพฒันาจากภาษาซ่ึงใช้ ไมโครซอร์ฟ  วิชวล สตูดิโอ  เพื่อพฒันา
โปรแกรม 

ขอ้มูลน าเขา้ระบบ 

ตวัอกัษร/ขอ้ความ 

รับขอ้มูลจาก 
ผูใ้ชง้านระบบ 

รับขอ้มูลผา่นเวบ็เบราเซอร์เขา้สู่ระบบ 

จดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 

ภาพท่ี  5.2 แสดงขั้นตอนการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
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5.3 การออกแบบหน้าจอแสดงผล 

การออกแบบหน้าจอการแสดงผลของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ
โรงเรียนบ้านบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  ได้มีการ
ออกแบบหนา้จอการแสดงผลเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม   ง่าย สะดวก  และเหมาะสม กบัการใชง้านของ
ผูใ้ชง้านในแต่ละระดบั  มีดงัน้ี 
 

5.3.1)  การออกแบบหนา้จอส่วนการเขา้สู่ระบบ 
5.3.2)  การออกแบบหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
5.3.3)  การออกแบบหนา้จอการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
5.3.4)  การออกแบบหนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
5.3.5)  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี  การจดัการขอ้มูลปีการศึกษาและการจดัการ

ขอ้มูลภาคการศึกษา 
5.3.6)  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายละเอียดการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

การจัดการรายละเอียดการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  การจัดการ
รายละเอียดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และการจดัการรายละเอียดการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

5.3.7)  การออกแบบหนา้จอหลกัของครู 
5.3.8)  การออกแบบหน้าจอการจดัการขอ้มูลการจดัการขอ้มูลรายวิชาการประเมินตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  และการจดัการการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
5.3.9)   การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
5.3.10)  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลคะแนน 
5.3.11)  การออกแบบหนา้จอหลกัของผูบ้ริหาร 
5.3.12)  การออกแบบหนา้จอแสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
5.3.13)  การออกแบบหนา้จอแสดงผลการเรียน 
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 5.3.1) การออกแบบหนา้จอส่วนการเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากภาพท่ี 5.3  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  

2) ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนการลงช่ือเขา้สู่ระบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงส่วนการสมคัรสมาชิกใหม่ 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงส่วนช่ือของระบบ 

 
  

1 

2 

3 

4 

ภาพท่ี 5.3 การออกแบบหนา้จอส่วนการเขา้สู่ระบบ 
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 5.3.2) การออกแบบหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ภาพ 5.4 แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
 

 
จากภาพท่ี 5.4  สามารถอธิบายส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงขอ้ความตอ้นรับ 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงส่วนช่ือของระบบ 

 
  

1 

6 

2 

3 4 

5 

ภาพท่ี 5.4 การออกแบบหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
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 5.3.3) การออกแบบหนา้จอการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รูป 5.5 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
  
 
 จากภาพท่ี 5.5  สามารถอธิบายส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายละเอียดการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงส่วนช่ือของระบบ 

  

1 

6 

2 

3 4 

     XXX                       XXX                       XXX                          XXX 

5 

ภาพท่ี  5.5 การออกแบบหนา้จอการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
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 5.3.4  การออกแบบหนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รูป 5.6 แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
  
 
 จากภาพท่ี 5.6  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงขอ้ความตอ้นรับ 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี  5.6 การออกแบบหนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
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 5.3.5  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี  การจดัการขอ้มูลปีการศึกษาและการจดัการ
ขอ้มูลภาคการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูป 5.7 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี  การจดัการขอ้มูลปีการศึกษาา 

  

 

 จากภาพท่ี 5.7  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดการจดัการขอ้มูลชั้นปี  การจดัการขอ้มูลปีการศึกษา

และการจดัการขอ้มูลภาคการศึกษา 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี  5.7 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี  การจดัการขอ้มูลปีการศึกษา 
และการจดัการขอ้มูลภาคการศึกษา 
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 5.3.6  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายละเอียดการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การจดัการรายละเอียดการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  การจดัการรายละเอียดการ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการจดัการรายละเอียดการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 จากภาพท่ี 5.8  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดจดัการขอ้มูลรายละเอียดการประเมินตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  การจดัการรายละเอียดการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  
การจดัการรายละเอียดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และการจดัการ
รายละเอียดการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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ภาพท่ี 5.8 แสดงการออกแบบหนา้จอ การจดัการขอ้มูลรายละเอียดการประเมินตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  การจดัการรายละเอียดการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียนการจดัการ
รายละเอียดการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และการจดัการรายละเอียดการประเมิน

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
 5.3.7  การออกแบบหนา้จอหลกัของครู 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
จากภาพท่ี 5.9  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงขอ้ความตอ้นรับ 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 

  

1 

7 

2 

3 4 

6 

5 

ภาพท่ี 5.9 การออกแบบหนา้จอหลกัของครู 
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 5.3.8  การออกแบบหน้าจอการจดัการข้อมูลการจดัการขอ้มูลรายวิชาการประเมินตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และการจดัการการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 จากภาพท่ี 5.10  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดการจดัการขอ้มูลการจดัการขอ้มูลรายวิชาการประเมิน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจดัการการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี 5.10 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลการจดัการขอ้มูลรายวชิาการประเมินตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการจดัการการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 5.3.9  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 จากภาพท่ี 5.11  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดการจดัการขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี 5.11 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
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 5.3.10  การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลคะแนน 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

รูป 5.12 แสดงการออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลคะแนน 
 

  
 
 จากภาพท่ี 5.12  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูจดัการงานทะเบียน 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดการจดัการขอ้มูลคะแนน 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี  5.12 การออกแบบหนา้จอการจดัการขอ้มูลคะแนน 
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 5.3.11  การออกแบบหนา้จอหลกัของผูบ้ริหาร 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูป 5.13 แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัของผูบ้ริหาร 

 
  
 
 จากภาพท่ี 5.13  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูรายงานสารสนเทศ 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูออกจากระบบ 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงขอ้ความตอ้นรับ 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี 5.13 แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัของผูบ้ริหาร 
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 5.3.12  การออกแบบหนา้จอแสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูป 5.14 แสดงการออกแบบหนา้จอแสดงขอ้มูลสารสนเทศ 

 
  
 
 จากภาพท่ี 5.14  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  1)  ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต 
   พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
  2)  ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
  3)  ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
  4)  ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูรายงานสารสนเทศ 
  5)  ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูออกจากระบบ 
  6)  ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดรายงานสาระสนเทศ 
  7)  ส่วนท่ี 7 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี 5.14 แสดงการออกแบบหนา้จอแสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
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 5.3.13  การออกแบบหนา้จอแสดงผลการเรียน 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รูป 5.15 แสดงการออกแบบหนา้จอแสดงผลการเรียน 
  
 
 จากภาพท่ี 5.15  สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 แสดงช่ือระบบและสัญลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

2) ส่วนท่ี 2 แสดงรายการสถานะและช่ือของผูใ้ชร้ะบบ 
3) ส่วนท่ี 3 แสดงรายการเมนูหนา้หลกั 
4) ส่วนท่ี 4 แสดงรายการเมนูรายงานสารสนเทศ 
5) ส่วนท่ี 5 แสดงรายการเมนูออกจากระบบ 
6) ส่วนท่ี 6 แสดงรายละเอียดขอ้มูลนกัเรียน 
7) ส่วนท่ี 7 แสดงรายละเอียดผลการเรียน 
8) ส่วนท่ี 8 แสดงส่วนช่ือของระบบ 
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ภาพท่ี 5.15 การออกแบบหนา้จอแสดงผลการเรียน 
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5.4 การพฒันาโปรแกรม 

การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  มีลกัษณะเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั  และมีการเรียนใช้
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  จึงไดใ้ช้ภาษาซีชาร์ป  ในการพฒันาโปรแกรมหลกัร่วมกบัเอเอสพีด๊อดเน็ต  
ในการท างานบนเวบ็แอปพลิเคชนั  และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์  เอสคิวเเอล เซิร์ฟเวอร์  ในการ
จดัการฐานขอ้มูลในการพฒันาระบบ  ดงัน้ี 

5.4.1) การพฒันาระบบ   
  โครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียน

บา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ไดแ้บ่งส่วน
การพฒันาออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่  ส่วนการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล  ส่วนการติดต่อ
กบัผูใ้ชง้าน  ส่วนการประมวลผล  และส่วนการแสดงผล ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี  
1) ส่วนการเช่ือมต่อฐานข้อมูล เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการติดต่อกับฐานข้อมูล

ไมโครซอฟท ์ เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์  มีตวัอยา่งค าสั่ง  ดงัน้ี  
    คน้หาฐานขอ้มูล “Studentdb” 
   ถา้   คน้พบฐานขอ้มูล “Studentdb” 
    อ่านขอ้มูลตารางจากฐานขอ้มูล Studentdb 
    แปลงขอ้มูลจากตารางเพื่อเก็บไวใ้นตวัแปรชัว่คราว 
   ถา้ไม่  พบฐานขอ้มูล Studentdb  
    แสดงผล “ไม่พบฐานขอ้มูล” 
 

2) ส่วนการติดต่อกบัผูใ้ช้งาน  เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบสิทธ์ิการถึง
ระบบของผูใ้ชง้านระบบในมีตวัอยา่งค าสั่งดงัน้ี 

    รับช่ือผูใ้ช ้
    รับรหสัผา่น 
   ถา้ ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

   ตรวจสอบสิทธิผูใ้ช ้
   เก็บขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้และสถานะสิทธิของผูใ้ชบ้นท่ีเก็บขอ้มูลชัว่คราว 

    เปล่ียนหนา้การแสดงผลไปท่ีหนา้ตอ้นรับผูใ้ช ้
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3) ส่วนการประมวลผล  เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการประมวลผลค าสั่งของการใช้งาน

ระบบ  มีตวัอยา่งค าสั่งดงัน้ี  
    รับขอ้มูลคะแนนเตม็ 
     รับขอ้มูลคะแนนท่ีได ้
    ถา้ ขอ้มูลคะแนนท่ีได ้/ ขอ้มูลคะแนนเตม็ * 100 มากกวา่หรือเท่ากบั 80 
     แสดงผลการเรียน 4 
    ถา้ ขอ้มูลคะแนนท่ีได ้/ ขอ้มูลคะแนนเตม็ * 100 มากกวา่หรือเท่ากบั 70 
     แสดงผลการเรียน 3 
    ถา้ ขอ้มูลคะแนนท่ีได ้/ ขอ้มูลคะแนนเตม็ * 100 มากกวา่หรือเท่ากบั 60 
     แสดงผลการเรียน 2 
    ถา้ ขอ้มูลคะแนนท่ีได ้/ ขอ้มูลคะแนนเตม็ * 100 มากกวา่หรือเท่ากบั 50 
     แสดงผลการเรียน 1 
    นอกจากเง่ือนไขขา้งบน 
     แสดงผลการเรียน 0 
 

4) ส่วนควบคุมการแสดงผล  เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมการแสดงผลของ
หนา้จอ มีตวัอยา่งค าสั่งดงัน้ี 

   รับขอ้มูลรหสัของนกัเรียน 
    อ่านขอ้มูลนกัเรียนจากฐานขอ้มูล 
   ถา้ รหสัของนกัเรียนตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

   เก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไวใ้นตวัแปร 
  ส่งขอ้มูลนกัเรียนไปสู่หนา้แสดงผล  
   แสดงขอ้มูล รหสัประจ าตวันกัเรียน, ช่ือ-นามสกุลนกัเรียน, ชั้นปีปัจจุบนั  

    และสถานะการศึกษาปัจจุบนั 
   ถา้ รหสัของนกัเรียนไม่ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
     ไม่แสดงผล 
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5.5 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 

ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผล
ประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2   
ไดมี้การจดัแบ่งโครงสร้างเวบ็ไซต ์ออกเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ชง้าน ดงัต่อไปน้ี 
 
  หนา้จอหลกั 
   เขา้สู่ระบบ 
  ส่วนของผูดู้แลระบบ 
   การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
  ส่วนของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
   ขอ้มูลชั้นปี 
   ขอ้มูลปีการศึกษา 
   ขอ้มูลภาคการศึกษา 
   ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 
   ขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
   ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
   ขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  ส่วนของครู 
   ขอ้มูลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ขอ้มูลการประเมินการอ่าน  คิด วเิคราะห์และเขียน 
   ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
   ขอ้มูลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   ขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียน 
  ส่วนของผูบ้ริหาร 
   รายงานสารสนเทศ 
  ส่วนของผูป้กครอง 
   ผลการเรียนของนกัเรียน 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

หลังจากผูว้ิจ ัยได้พฒันาระบบสารสนเทศงานงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียน  
บา้นบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  เสร็จส้ินและได้ติดตั้ง
ระบบให้กบัผูใ้ช้งานไดท้ดลองใชม้าระยะหน่ึง โดยมีผูท้ดลองจ านวน 21 คน จากการทดสอบไดผ้ล
การประเมินและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1) รูปแบบการประเมินผลการใชง้านในระบบ 
 2) การประเมินผล 
 3) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4) สรุปผลการศึกษา 
 5) ขอ้จ ากดัของระบบ 
 6) ขอ้เสนอแนะ 

6.1 รูปแบบการประเมินผลการใช้งานในระบบ 

6.1.1) ประชากรท่ีใชใ้นการประเมิน 
  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมิน คือ ผูบ้ริหาร  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ผูป้กครองนักเรียน  ของโรงเรียนบา้นบุญเลอ โดยแยกเป็นกลุ่มของผูใ้ช้งาน 5 กลุ่ม 
จ านวน  21  คน ดงัน้ี 

 1) ผูบ้ริหาร    จ านวน  1 คน 
 2) เจา้หนา้ท่ีทะเบียน   จ านวน  1 คน 
 3) ครู     จ านวน  8 คน 
 4) ผูดู้แลระบบ    จ านวน  1 คน 
 5) ผูป้กครองนกัเรียน   จ านวน   10 คน 
      รวมทั้งหมดจ านวน  21 คน 
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6.1.2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ

วดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน  เขต 2  ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ โดยแบ่งขอ้มูลของการประเมินผลเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ
โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  
เป็นการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ความถูกตอ้ง รวดเร็ว การจดัวาง
องค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจ  การปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล  คู่มือการใช้งาน  ตลอกจน
ภาพรวมของการใชง้านทั้งหมด 

  ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนของข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากส่วนท่ี 1 ท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

6.1.3) รายการการประเมิน 
  แบบประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ

โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  มี
รายการประเมินจ านวน 10 รายการ ดงัน้ี 

1) รูปแบบ  สีและขนาดของตวัอกัษร 
2) การจดัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ 
3) การปรับปรุงขอ้มูลภายในระบบ 
4) การคน้หาขอ้มูลรวดเร็ว 
5) การโตต้อบจากระบบ 
6) การท างานเป็นล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย 
7) การใชง้านระบบมีความปลอดภยั 
8) ระบบสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการ 
9) รายงานจากระบบมีความสมบูรณ์ 
10) คู่มือการใชง้านในระบบสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว 
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6.2 การประเมินผล 

6.2.1) ลกัษณะแบบประเมิน 
  แบบประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของ

โรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  มี
การจ าแนกลกัษณะค าตอบออกเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  5  หมายถึง พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

2) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
3) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  3  หมายถึง พึงพอใจปาน

กลาง 
4) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  2  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
5) ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  1  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย

ท่ีสุด 
6.2.2) เกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล 
  การแปลความหมายขอ้มูล โดยการค านวณค่าเฉล่ียของข้อมูลแล้วน าค่าเฉล่ียมาแปล

ความหมาย แบ่งเกณฑค์่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00 - 1.49 หมายถึง  ระบบมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

   จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ชง้านระบบ จ านวน 21 คน ดงัผล
  ท่ีไดแ้สดงในตารางท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1 แสดงจ านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะการใช้งานระบบ 

ในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจของระบบ ค่าเฉลีย่ 

5 4 3 2 1 

1) รูปแบบ  สีและขนาดของ
ตวัอกัษร 

15 
(71.43) 

4 
(19.05) 

2 
(9.52) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.62 

2) การจัดองค์ประกอบของ
หนา้เวบ็เพจ 

13 
(61.90) 

7 
(33.33) 

1 
(4.76) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.57 

3) การปรับปรุงข้อมูลภายใน
ระบบ 

14 
(66.67) 

5 
(23.80) 

2 
(9.52) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.57 

4)  การคน้หาขอ้มูลรวดเร็ว 14 
(66.67) 

4 
(19.05) 

3 
(14.28) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.52 

5) การโตต้อบจากระบบ 12 
(57.14) 

5 
(23.80) 

4 
(19.05) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.38 

6) การท างานเป็นล าดบัขั้นตอน
เขา้ใจง่าย 

12 
(57.14) 

5 
(23.80) 

4 
(19.05) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.38 

7) การใช้งานระบบมีความ
ปลอดภยั 

17 
(80.95) 

2 
(9.52) 

2 
(9.52) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.71 

8) ระบบสามารถตอบสนอง
ตรงตามความตอ้งการ 

18 
(85.71) 

1 
(4.76) 

2 
(9.52) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.76 

9) รายงานจากระบบมีความ
สมบูรณ์ 

20 
(95.23) 

1 
(4.76) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.95 

10)  คู่มือการใช้งานในระบบ
สมบูรณ์ เขา้ใจง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว 

17 
(80.95) 

3 
(14.28) 

1 
(4.76) 

0 
(0) 

0 
(0) 4.76 

 
  



 

93 

ตารางท่ี 6.2 แสดงเกณฑก์ารก าหนดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ ระดบัการแปลผล 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 –  4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.00 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 21 ชุด โดยท าการอ่านค่าและ จดัท าผลการ

 วเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 6.3 

ตารางท่ี 6.3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ลกัษณะการใชง้านระบบในดา้นต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
1) รูปแบบ  สีและขนาดของตวัอกัษร 4.62 มากท่ีสุด 
2) การจดัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ 4.57 มากท่ีสุด 
3) การปรับปรุงขอ้มูลภายในระบบ 4.57 มากท่ีสุด 
4)  การคน้หาขอ้มูลรวดเร็ว 4.52 มากท่ีสุด 
5) การโตต้อบจากระบบ 4.38 มาก 
6) การท างานเป็นล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย 4.38 มาก 
7) การใชง้านระบบมีความปลอดภยั 4.71 มากท่ีสุด 
8) ระบบสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการ 4.76 มากท่ีสุด 
9) รายงานจากระบบมีความสมบูรณ์ 4.95 มากท่ีสุด 
10)  คู่มือการใชง้านในระบบสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว 4.76 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.62 มากท่ีสุด 

6.3  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลจากการประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวดัผลประเมินผลของโรงเรียน
บา้นบุญเลอ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
ไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ประกอบดว้ย  รายงานจากระบบมีความสมบูรณ์ มี
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ค่าเฉล่ีย 4.95  ระบบสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการและคู่มือการใชง้านในระบบสมบูรณ์ 
เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว  มีค่าเฉล่ีย 4.76  การใช้งานระบบมีความปลอดภยั   มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.71  
รูปแบบ  สีและขนาดของตวัอกัษร  มีค่าเฉล่ีย  4.62  การจดัองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจและการ
ปรับปรุงข้อมูลภายในระบบ  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.57  การค้นหาข้อมูลรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย  4.52  การ
โตต้อบจากระบบและการท างานเป็นล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  4.38  โดยค่าเฉล่ียสูงสุด
จะเป็นรายงานจากระบบมีความสมบูรณ์  และระบบสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการและ
คู่มือการใชง้านในระบบสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็วตามล าดบั 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้น
บุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  ในการทดลองใชง้านระบบใน
ดา้นต่างๆ พบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการทดลองใชง้านระบบมีค่าเฉล่ีย 4.62  ซ่ึงอยู่
ในช่วงของค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ี 4.51 – 5.00 สามารถแปลผลไดว้่าดา้นความพึงพอใจโดยรวมใน
การใชง้านระบบอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

การค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียน 
บา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2   มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  โดยมีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในกระบวนการท างาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผูศึ้กษาได้ออกแบบพฒันาระบบ โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรวบรวมข้อมูลตามความ
ตอ้งการของระบบงานต่าง ๆ ให้ไดม้ากท่ีสุดโดยในการพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการ
วดัประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   
นั้นได้มีการรวบรวมปัญหาในงานปัจจุบนัและความต้องการต่าง ๆ ของระบบงานใหม่  โดยการ
สอบถามจากผูบ้ริหารโรงเรียนและผูใ้ช้งานระบบโดยตรงนั้นคือครูผูส้อน  เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในระบบงานปัจจุบนัและรวบรวมความตอ้งการเพื่อก าหนดความตอ้งการของระบบงานใหม่  
ตลอดจนสรุปเป็นขอ้ก าหนดของระบบงานใหม่ท่ีจะพฒันาข้ึน รวมไปถึงการออกรายงานสารสนเทศ
ส าหรับผูบ้ริหาร 

ผลการใช้งานระบบ พบว่า ระบบมีการท างานท่ีรวดเร็ว  สามารถตรวจสอบได ้มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
เป็นระบบ สามารถเรียกใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา  เพราะใชก้ารเก็บขอ้มูลแบบฐานขอ้มูล 
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มีการด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและวดัผลประเมินท่ีถูกต้อง ได้รับรายงานสารสนเทศท่ีมี
ประโยชน์ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการในการใชง้านของผูบ้ริหาร  เพื่อให้ผูบ้ริหารใชใ้นตดัสินใจในการ
ประเมินการท างานของผูป้ฏิบติังาน  ตลอดจนการวางแผนพฒันาองคก์รต่อไป 

6.5 ข้อจ ากดัของระบบ 

จากการทดสอบการใชง้านระบบ  พบวา่มีปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบ ดงัน้ี 
 1) หลกัฐานแสดงผลการเรียน  แสดงในรูปแบบของโรงเรียน ไม่เป็นรูปแบบของ 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.6 ข้อเสนอแนะ 

การพฒันาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2   มีขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาดงัน้ี 
 1) หลกัฐานแสดงผลการเรียนควรเป็นรูปแบบมาตรฐานตามหลกัของส านกังาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการตดิตั้งระบบ 
 

ขั้นตอนการติดตั้ งระบบสารสนเทศทะเบียนและการวดัประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  2  เป็นระบบท่ีพฒันาให้อยูใ่นรูปแบบ
การใช้งานท่ีมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท ์ เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์  ซ่ึง
โปรแกรมดงักล่าวมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและการใชง้านดงัน้ี 
 ก1. การติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท ์ เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์ 
 ก2. การน าฐานขอ้มูลเขา้มาใชง้าน 
 ก3. การเขา้ใชง้านโปรแกรม 
 
 ก1. การติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์  เอสคิวเเอล  เซิร์ฟเวอร์ 
 1) ใหท้ า Excute File Setup.exe 
 

 

 

 

ภาพท่ี  ก.1  แสดงการท า Excute File Setup 
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 2) ระบบการติดตั้ง SQL Server Installation Center จะแสดง รายการใหเ้ลือกส าหรับติดตั้ง 
  โปรแกรม ใหท้ าการเลือกหวัขอ้ Installation และ เลือกรายการ New SQL Server stand- 
  alone  installation or add features to an existing installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ก.2  แสดงการติดตั้ง SQL Server Installation Center 

 3) ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ Support files หากพบปัญหาระบบจะท าการแสดง 
  ปัญหาในการตรวจสอบออกมา หากไม่พบก็จะสามารถท าการติดตั้งต่อไปโดยการคลิก
  ปุ่ม OK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.3  แสดงการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ Support files 
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 4) การติดตั้งจะถามขอ้มูล Product key ใหท้ าการป้อน Product key หรือ Click ท่ี Specify a  
  free edition แลว้เลือก Express ซ่ึงเป็นตวัท่ีแจกฟรี จากนั้นกดปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ก.4  แสดงการสอบถาม  Product key 

 
 5) จากการติดตั้งจะถามขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้กฎหมายส าหรับอนุญาติ การใชง้าน ให ้Check  
  ตรงท่ี I accept the license terms จากนั้นกดปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.5  แสดงขอ้กฎหมายส าหรับอนุญาต 
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 6) ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ กฏการติดตั้ง หากพบปัญหาก็จะแสดงส่วนท่ี 
  ผดิพลาดออกมา หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม Next เพื่อด าเนินการติดตั้ง 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ก.6  แสดงการตรวจสอบ กฏการติดตั้ง 
 
 7) จากนั้นจะเร่ิมขั้นตอนการติดตั้งให ้Click ท่ี SQL Server Feature Installation  จากนั้นกด

  ปุ่ม Next  
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  ก.7  แสดงการติดตั้ง SQL Server Feature Installation 
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 8) เลือกคุณสมบติั หรือ โปรแกรม Feature ของ SQL Server โดยการ Check ท่ี Feature ท่ี 
  ตอ้งการเม่ือเลือกแลว้ใหก้ดปุ่ม Next  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.8  แสดงการเลือกคุณสมบติั 
 

 9) ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ กฏการติดตั้ง อีกคร้ัง หากพบปัญหาก็จะแสดงส่วน 
  ท่ีผดิพลาดออกมา หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม Next เพื่อด าเนินการติดตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.9  แสดงการตรวจสอบ กฏการติดตั้ง อีกคร้ัง 
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 10) ท าการ Click ท่ี Default instance แลว้ กดปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.10  แสดงการ Click ท่ี Default instance 
 

 11) ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบพื้นท่ีคงเหลือของ Hard disk ในการใชติ้ดตั้ง จากนั้น 
  กดปุ่ม Next เพื่อท างานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.11  แสดงการตรวจสอบพื้นท่ีคงเหลือของ Hard disk 
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 12) ระบบการติดตั้งจะใหเ้ลือก Service เพื่อท าการ Run service ตอนท่ีมีการเปิดเคร่ือง 
  คอมพิวเตอร์ ใหท้  าการปรับ Starup type ดงัรูป จากนั้นใหท้  าการเลือกท่ี Tab Collation  
  เพื่อก าหนดภาษาท่ีใช ้และ วธีิการคน้หาขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  ก.12  แสดงการเลือก Service เพื่อท าการ Run service 
 

 13) กดปุ่ม Customize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.13  แสดงการ Customize 
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 14) Click ท่ี Windows collation designator and sort order แลว้เลือก  Collation  
  designator เป็นภาษาท่ีตอ้งการจดัเก็บขอ้มูล ดงัรูป แลว้กดปุ่ม OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.14  แสดงการเลือก  Collation designator  
 

 15) Click ท่ี Mixed Mode แลว้ท าการป้อน Password  ส าหรับ Login เขา้ใชข้อ้มูล จากนั้นกด 
  ปุ่ม  Add Current User แลว้กด Next เพื่อท างานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ก.15  แสดงการป้อน Password  ส าหรับ Login 
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 16) ระบบการติดตั้งจะสอบถามเก่ียวกบัการส่ง Error report ไปยงัผูผ้ลิต กด Next เพื่อท างาน 
  ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  ก.16  แสดงการสอบถามเก่ียวกบัการส่ง Error report 

 
 17) ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบการติดตั้ง อีกคร้ัง หากพบปัญหาก็จะแสดงส่วนท่ี 
  ผดิพลาดออกมา หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม Next เพื่อด าเนินการติดตั้งต่อไป  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  ก.17  แสดงการตรวจสอบการติดตั้งอีกคร้ัง 
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 18) กดปุ่ม Install เพื่อท าการติดตั้ง  
 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  ก.18  แสดงการ Install  ระบบ 

 
 19) ในระหวา่งการติดตั้ง  จะแสดงความกา้วหนา้ในการติดตั้งโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ก.19  แสดงการแสดงความกา้วหนา้ในการติดตั้งโปรแกรม 
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 20)  เสร็จส้ินกระบวณการติดตั้งโปรแกรมกดปุ่ม Close 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.20  แสดงการเสร็จส้ินกระบวณการติดตั้งโปรแกรม 
 

  21) เปิดโปรแกรม SQL Server Configuration Manager เพื่อปรับแต่ง Protocols โดยใหท้ า 
  การ Enable Name Pipes Protocol โดยการ Click ขวา แลว้เลือก Enable ดงัภาพ 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  ก.21  แสดงการปรับแต่ง Protocols 
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ก2. การน าฐานข้อมูลเข้ามาใช้งาน 
 1) เปิด database  เลือก  Restore  Database 
  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  ก.22  แสดงการเปิด database   

 
 2) เลือกไฟลจ์ากจาก Location  ท่ีไดท้  าการบนัทึกไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.23  แสดงการเลือกไฟลจ์ากจาก Location   
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 3) เลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเขา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ก.24  แสดงการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเขา้ 

 
 4) ไดไ้ฟลฐ์านขอ้มูล Studentdb  ท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ก.25  แสดงฐานขอ้มูล Studentdb  ท่ีตอ้งการ 
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ก3. การเข้าใช้งานโปรแกรม 
 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านโปรแกรมได ้  ผา่นทาง  Web  browser 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  ก.26  แสดงการเขา้ใชง้านของผูใ้ชร้ะบบผา่นทาง  Web  browser  
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ภาคผนวก  ข 

คู่มือการใช้งานระบบ 
 
คู่มือการใชง้านของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2  จะแบ่งออกเป็นการเขา้ใชง้านของ
ผูใ้ชง้านระบบ  โดยสามารถแบ่งผูใ้ชง้านระบบออกเป็น 5 กลุ่ม  ดงัน้ี 
 ข1. การเขา้ใชง้านของผูดู้แลระบบ 
 ข2. การเขา้ใชง้านของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
 ข3. การเขา้ใชง้านของครู 
 ข4. การเขา้ใชง้านของผูบ้ริหาร 
 ข5.  การเขา้ใชง้านของผูป้กครอง 
 
ข1. การเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
 
 1) หนา้จอการเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.1  แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ 
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 2) หนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.2  แสดงหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
 

 3) ผูดู้แลระบบท าการอนุญาตหรือระงบัการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.3  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
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ข2. การเข้าใช้งานของเจ้าหน้าทีท่ะเบียน 
 1) เจา้หนา้ท่ีทะเบียนตอ้งสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.4  แสดงหนา้จอการสมคัรสมาชิกเขา้ใชง้านระบบ 
 

 2) เม่ือสมคัรสมาชิกเป็นท่ีเรียบร้อยและไดรั้บอนุญาตเขา้ใชร้ะบบจากผูดู้แลระบบ
  เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยการ กรอก
  ขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในหนา้เขา้สู่ระบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.5  แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 
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3) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนท าการเขา้สู่ระบบแลว้จะพบกบัหนา้หลกัของเจา้หนา้ท่ี  
 ทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.6  แสดงหนา้จอหลกัของเจา้หนา้ท่ีทะเบียน 
 
 4) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่ระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะตอ้งท าการจดัการขอ้มูล
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการเลือกเมนู  จดัการงานวดัผลประเมินผล  แลว้เลือก  
  ขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.7  แสดงหนา้จอเมนูขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 5) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่เมนูขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้แลว้  สามารถเพิ่มขอ้มูล
  รายวชิาไดโ้ดยการ  เลือก เมนูเพิ่มขอ้มูลใหม่   ท  าการเพิ่มขอ้มูลรายวชิา  ตาม 
  รายละเอียดท่ีปรากฏบนหนา้จอ  แลว้คลิก  บนัทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.8  แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลรายวชิา 

 6) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลรายวชิาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะไดข้อ้มูลรายละเอียดของรายวชิา  
  ดงัน้ี 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.9  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายวชิา 
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7) หลงัจากเพิ่มขอ้มูลรายวชิาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจะตอ้งท าการเพิ่ม 
 ขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยการเลือกเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล  แลว้เลือกขอ้มูล 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.10  แสดงหนา้จอเมนูขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 8) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่เมนูขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแลว้  สามารถเพิ่มขอ้มูล
  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดโ้ดยการ  เลือกเมนู  เพิ่มขอ้มูลใหม่  ท าการเพิ่มขอ้มูล 
  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนหนา้จอ แลว้คลิก  บนัทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.11  แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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9) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะไดข้อ้มูล  
 รายละเอียดของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี ข.12  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 10) หลงัจากเพิ่มขอ้มูลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีทะเบียน
  จะตอ้งท าการเพิ่มขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  โดยการเลือกเมนูจดัการ
  งานวดัผลประเมินผล  แลว้เลือกขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.13  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
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 11) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่เมนูขอ้มูลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนแลว้  สามารถ
  เพิ่มขอ้มูลไดโ้ดยการ  เลือกเมนู  เพิ่มขอ้มูลใหม่  ท าการเพิ่มขอ้มูลการอ่าน  คิดวเิคราะห์และ
  เขียน  แลว้คลิกตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนหนา้จอ  แลว้คลิกบนัทึก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.14  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 

 

 12) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลการอ่านอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนเรียบร้อยแลว้  จะได้
  รายละเอียดของขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน  ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.15  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียน 
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 13) หลงัจากเพิ่มขอ้มูลการอ่าน  คิด  วเิคราะห์และเขียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ี
  ทะเบียนจะตอ้งท าการเพิ่มขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยการเลือกเมนู
  จดัการงานวดัผลประเมินผล  แลว้เลือกเมนูขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.16  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 

 14) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่เมนูขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ลว้  สามารถเพิ่ม
  ขอ้มูลไดโ้ดยการ  เลือกเมนู  เพิ่มขอ้มูลใหม่  ท าการเพิ่มขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึง
  ประสงค ์ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนหนา้จอ แลว้คลิกบนัทึก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.17  แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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15) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์รียบร้อยแลว้  จะไดร้ายละเอียด ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.18  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 

 16) เม่ือท าการจดัการงานผลประเมินผลเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนตอ้งท าการ
  จดัการขอ้มูลชั้นปี  โดยการเลือกเมนูจดัการงานทะเบียน  แลว้เลือกเมนูขอ้มูลชั้นปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.19  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี 
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17) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนเขา้สู่เมนูการจดัการชั้นปีแลว้  สามารถเพิ่มขอ้มูลไดโ้ดยการ  เลือกเมนู  

 เพิ่มขอ้มูลใหม่  และท าการเพิ่มขอ้มูลชั้นปี  แลว้คลิก  บนัทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.20  แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลชั้นปี 
 

 18) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลชั้นปีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะไดร้ายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.21  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลชั้นปี 
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19) หลงัจากเพิ่มขอ้มูลขอ้มูลชั้นปีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะเป็นขั้นตอนการเพิ่มรายวชิาและ

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนลงไปในแต่ละชั้นปี  เพื่อเป็นหลกัสูตรของชั้นปีนั้น ๆ โดยการ  เลือก

 เมนูขอ้มูลชั้นปี  เลือกเมนูแกไ้ขขอ้มูลชั้นปี  เลือกเพิ่มขอ้มลรายวชิา  ท าการเพิ่มขอ้มูลรายวชิา  

 และเพิ่มขอ้มูลกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.22  แสดงหนา้จอการเพิ่มรายวชิาลงในชั้นปี 
 

 20) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแลว้  จะไดร้ายละเอียดดงัน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.23  แสดงหนา้จอรายละเอียดการเพิ่มขอ้มูลรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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 21) เม่ือท าการจดัการเพิ่มขอ้มูลรายวชิาและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเรียบร้อยแลว้เรียบร้อย
  แลว้  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนตอ้งท าการจดัการขอ้มูลปีการศึกษา  โดยการเลือกเมนูจดัการ
  งานทะเบียน  แลว้เลือกเมนูขอ้มูลปีการศึกษา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.24  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลปีการศึกษา 

 

 22) เม่ือเจา้หนา้ทีทะเบียนเขา้สู่เมนูการจดัการปีการศึกษาแลว้  สามารถเพิ่มขอ้มูลปี
  การศึกษา  ไดก้ารเลือกเมนู  เพิ่มขอ้มูลใหม่  และท าการเพิ่มขอ้มูลปีการศึกษา  แลว้
  คลิกบนัทึก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.25  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลปีการศึกษา 
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 23) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลปีการศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  จะไดร้ายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.26  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลปีการศึกษา 
 
 24) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนท าการเพิ่มขอ้มูลปีการศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ี
  ทะเบียนจะตอ้งท าการเพิ่มขอ้มูลเวลาเรียน  โดยการ  เลือกเมนู จดัการงานทะเบียน  
  แลว้เลือกขอ้มูลเวลาเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.27  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลเวลาเรียน 
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 25) เม่ือเขา้สู่เมนูการจดัการเวลาเรียนแลว้  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจะตอ้งท าการเพิ่มขอ้มูล
  เวลาเรียนในแต่ละเดือน เขา้สู่ระบบ  โดยการเลือกไอคอนแกไ้ข  แลว้ท าการเพิ่ม
  ขอ้มูล  หลงัจากนั้น คลิกท่ี บนัทึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.28  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลเวลาเรียน 
 

 26) เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลเวลาเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ก็จะไดร้ายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.29  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลเวลาเรียน 
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 27) เม่ือเจา้หนา้ท่ีทะเบียนท าการเพิ่มขอ้มูลเวลาเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เจา้หนา้ท่ี
  ทะเบียนจะตอ้งท าการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน  โดยการเลือกเมนูจดัการงานทะเบียน  แลว้
  เลือก  ขอ้มูลนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพท่ี ข.30  แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลนกัเรียน 

 

 28) เม่ือเขา้สู่เมนูขอ้มูลนกัเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  เป็นขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน  
  โดยการเลือกเมนูเพิ่มขอ้มูลใหม่  แลว้ท าการเพิ่มรายละเอียดขอ้มูลนกัเรียน  ตาม
  รายละเอียดท่ีปรากฏบนหนา้จอ  แลว้ท าการ  บนัทึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.31  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน 
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 29 หลงัจากเพิ่มขอ้มูลทุกอยา่งเพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูลใหค้รูในการจดัการขอ้มูลวชิา
  เรียนแลว้  และเม่ือถึงส้ินภาคการศึกษา  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจะท าการตรวจสอบขอ้มูล
  ทั้งหมด โดยการเขา้เมนูจดัการงานทะเบียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.32  แสดงหนา้จอการจดัการงานทะเบียน 

 

 30) หลงัจากเขา้เมนูจดัการงานทะเบียนแลว้  เลือกชั้นปี  และปีการศึกษาเพื่อดึงขอ้มูล
  นกัเรียนมาแสดงแยกเป็นชั้นปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.33  แสดงหนา้จอทะเบียนนกัเรียน 
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 31) ในการตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมด  จะท าโดยการเลือกขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลจะ
  ปรากฏรายละเอียดดงัภาพท่ี ข.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.34  แสดงหนา้จอรายละเอียดขอ้มูลงานทะเบียน 
 

 33) เม่ือถึงส้ินปีการศึกษา  เจา้หนา้ท่ีทะเบียนจะตอ้งท าการจบ  เล่ือนชั้นให้นกัเรียนท่ีมี
  ผลการประเมินผา่น  และจดัการซ ้ าชั้นส ารับนกัเรียนทีมีผลการประเมินไม่ผา่น  โดย
  การเลือกเมนู จดัการงานทะเบียน  เลือกเมนูขอ้มูลนกัเรียน  เลือกชั้นปี  โดยตอ้งท า
  การจบการศึกษาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน  ถึงจะท าการเล่ือนชั้น
  ต่อไปตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.35  แสดงหนา้จอขอ้มูลนกัเรียน 
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 34) เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสามารถพิมพเ์อกสารหลกัฐานผลการเรียนของนกัเรียนได ้ โดย
  การเลือกเมนูขอ้มลนกัเรียน  เลือกนกัเรียนคนท่ีตอ้งการพิมพร์ายงาน  เลือกพิมพ ์
  แลว้เลือกพิมพผ์ลการเรียน  จึงจะปรากฏดงัภาพท่ี ข.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.36  แสดงหนา้จอหลกัฐานผลการเรียน 
 

ข3. การเข้าใช้งานของครู 
 1) ครูจะตอ้งสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.37  แสดงหนา้จอการสมคัรสมาชิกเขา้ใชง้านระบบ 
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 2) เม่ือสมคัรสมาชิกเป็นท่ีและไดรั้บอนุญาตเขา้ใชร้ะบบจากผูดู้แลระบบเรียบร้อยแลว้
  ครูจึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยการ กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นในหนา้
  เขา้สู่ระบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.38  แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 
 3) เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้  ครูจะตอ้งท าการออกแบบคะแนนเก็บ  เพื่อเป็นแนวทางมนการ
  จดัการเรียนการสอน  โดยการเลือกเมนูจดัการขอ้มูลคะแนนเก็บท่ีรายวชิาท่ีตนเอง
  รับผดิชอบ  แลว้ท าการเพิ่มขอ้มูลคะแนนเก็บ  เสร็จแลว้ คลิกปุ่มบนัทึก  

 
 ภาพท่ี ข.39  แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลคะแนน 
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 4) เม่ือครูท าการออกแบบคะแนนเก็บแลว้  ครูก็จะจะตอ้งเขา้มาบนัทึกความเคล่ือนไหว
  คะแนนนกัเรียนโดยการเลือกเมนูจดัการงานวดัผลประเมินผล  เลือกขอ้มูลรายวชิาท่ี
  สอน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.40  แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลรายวชิาท่ีสอน 
 5) เม่ือเขา้มายงัหนา้ขอ้มูลรายวิชาท่ีสอนจะปรากกฎรายวชิาท่ีสอนทั้งหมด  โดยเม่ือ
  ตอ้งการกรอกคะแนน  ครูตอ้งเลือกช่ือรายวชิาท่ีตนเองสอนเพื่อเขาไปกรอกคะแนน
  ใหก้บันกัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.41  แสดงหนา้จอจดัการรายวชิาและกิจกรรมท่ีสอน 
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 6) เม่ือเขา้สู่รายวชิาท่ีตอ้งการกรอกคะแนนแลว้  จะตอ้งท าการเลือกชั้นปี  ปีการศึกษา  
  และภาคเรียนท่ีตอ้งการแลว้ท าการกรอกคะแนน  ประเมินการคิดวิเคราะห์และเขียน  
  ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และลงเวลาเรียน  ตามล าดบั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.42  แสดงหนา้จอทะเบียนวชิา 
 7) เม่ือถึงส้ินปีการศึกษา  ครูตอ้งท าการกรอกขอ้มูลสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียนใน
  ชั้นท่ีตนเองดูแล  โดยการเลือกเมนู จดัการงานทะเบียน  แลว้เลือก สถิติการมา 
  โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.43  แสดงหนา้จอเมนูสถิติการมาโรงเรียน 
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 8) เม่ือเขา้สู่หนา้จอสถิติการมาโรงเรียนจะตอ้งท าการเล่ือนชั้นเรียนและปีการศึกษาเพื่อ
  ท าการบนัทึกสถิติการมาโรงเรียนของนกัเรียนในชั้นท่ีตนเองดูแล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.44 แสดงหนา้จอขอ้มูลเวลาเรียน 
 

 9) เม่ือเลือกชั้นเรียนและปีการศึกษาแลว้  ระบบจะแสดงรายช่ือนกัเรียน  ครูจะท าการ
  กรอกสถิติการมาโรงเรียน  โดยการคลิกปุ่มลงเวลาเรียนของนกัเรียนท่ีละคน  แลว้ท า
  การบนัทึกเวลาเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.45 แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลเวลาเรียน 
 



 

135 

ข4. การเข้าใช้งานของผู้บริหาร 
 1) เม่ือสมคัรสมาชิกและไดรั้บอนุญาตเขา้ใชร้ะบบจากผูดู้แลระบบเรียบร้อยแลว้ 
  ผูบ้ริหารจึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยการ กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
  ในหนา้เขา้สู่ระบบ  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.46  แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบส าหรับผูบ้ริหาร 
 2) ผูบ้ริหารจะสามารถเขา้ดูรายงานสารสนเทศจากการเก็บขอ้มูลการประเมินของครู  
  โดยท าการเขา้ดูสารสนเทศไดโ้ดย  เลือกเมนูรายงานสาระสนเทศ แลว้เลือกรายงาน
  ท่ีตอ้งการทราบ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.47  แสดงหนา้จอการออกรายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร 
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 3) เม่ือผูบ้ริหารเลือกดูรายงาน  จะปรากฏรายงานในรูปแบบของกราฟ  ดงัน้ี 
  3.1) กราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามชั้นปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภพท่ี ข.48  แสดงหนา้จอกราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามชั้นปี 
 

   
  3.2) กราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.49  แสดงหนา้จอกราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามสุขภาพ 
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  3.3) กราฟแสดงผลการเรียนของนกัเรียนแบ่งตามรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.50  แสดงหนา้จอกราฟแสดงผลการเรียนของนกัเรียนแบ่งตามรายวชิา 
 

  3.4) กราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.51  แสดงหนา้จอกราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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  3.5) กราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.52  แสดงหนา้จอกราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน 
 
  3.6) กราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ข.53  แสดงหนา้จอกราฟกราฟแสดงจ านวนนกัเรียนแบ่งตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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ข5. การเข้าใช้งานของผู้ปกครอง 
 1) ผูป้กครองสามารถเขา้โดยไม่ตอ้งสมคัรสมาชิก แต่จะเขา้ดูรายงานผลการเรียนได้
  โดยการกรอกขอ้มูลบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกัของนกัเรียน ในช่องช่ือผูใ้ชแ้ละกรอก
  ปีเกิดของนกัเรียนเป็นรหสัผูใ้ช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.54  แสดงหนา้จอการเขา้ระบบส าหรับผูป้กครอง 
 

 2) ผูป้กครองสามรถดูรายงานขอ้มูลผูเ้รียนโดยการเลือกเมนูจดัการงานทะเบียน  แลว้
  เลือกขอ้มูลนกัเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.55  แสดงหนา้จอเมนูขอ้มูลนกัเรียนส าหรับผูป้กครอง 
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 3) เม่ือผูป้กครองตอ้งการรายงานหลกัฐานผลการเรียนของนกัเรียนสามารถเขา้โดยการ
  เลือกเมนู  จดัการงานทะเบียน  และเลือก รายงานหลกัฐานผลการเรียน  ซ่ึง 
  ผูป้กครองสามารถเลือกชั้นปี  โดยใชปุ่้มคน้หา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ข.56  แสดงหนา้จอรายงานหลกัฐานผลการเรียน 
 
 
 4) ผูป้กครองสามารถ ดูความคิดเห็นของครูผูส้อนในรายวชิานั้น ๆ  ท่ีมีต่อบุตรของตน
  ได ้โดยการเลือกเมนู ความคิดเห็นจากครูผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ข.57  แสดงหนา้จอความคิดเห็นของครูผูส้อน 



 
 

141 

ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวดัผลประเมินผล 
ของโรงเรียนบ้านบุญเลอ  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 

 
ค าช้ีแจง 
 1) แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการประเมินผลของการใชง้านระบบสารสนเทศ
งานทะเบียนและวดัผลประเมินผลของโรงเรียนบา้นบุญเลอ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2  และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

2) กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบัความพึงพอใจของท่าน 
ระดบัการประเมิน 
 
 5  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบั 
    ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบั 

ความพึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบั 

ความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบั 

ความพึงพอใจนอ้ย 
 1  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ขอ้ความสอบถามนั้นตรงกบั 

ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ลกัษณะการใช้งานระบบ 
ในด้านต่างๆ 

ระดับความพงึพอใจของระบบ 

5 4 3 2 1 

1) รูปแบบ  สีและขนาดของตวัอกัษร      
2) การจดัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ      
3) การปรับปรุงขอ้มูลภายในระบบ      
4)  การคน้หาขอ้มูลรวดเร็ว      
5) การโตต้อบจากระบบ      
6) การท างานเป็นล าดบัขั้นตอนเขา้ใจง่าย      
7) การใชง้านระบบมีความปลอดภยั      
8) ระบบสามารถตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการ 

     

9) รายงานจากระบบมีความสมบูรณ์      
10)  คู่มือการใชง้านในระบบสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย 
เรียนรู้ไดเ้ร็ว 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
เน้ือหาท่ีควรเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ-นามสุกล  นางสาววลยัพร   หงษจ์นัดา 
วนั  เดือน  ปี  เกดิ 11  มิถุนายน  พ.ศ.  2530 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2553  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะคุรุศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ประสบการณ์  1)  ปฏิบติังาน  ต าแหน่งครูผูส้อน  วทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชีย   
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2)  ปฏิบติังาน  ต าแหน่งธุรการโครงการคืนครูให้นกัเรียน   
        สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู  เขต 1 
   3)  ปฏิบติังาน  ต าแหน่งครูผูช่้วย  โรงเรียนบา้นบุญเลอ 
        ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 2 
 
 


