
บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา ไดด้ าเนินการพฒันาจึงไดผ้ลการพฒันาและไดด้ าเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 4.1  ความตอ้งการของระบบ 
 4.2  ผลการออกแบบระบบ 
 4.3  ผลการพฒันาระบบ 
 4.4  ผลการทดสอบระบบ 
 4.5  แผนการบ ารุงรักษาระบบและปรับปรุงระบบ 
 
4.1 ความต้องการของระบบ 

4.1.1 ระบบตอ้งสามารถเขา้ใชง้าน (Log in) ของผูใ้ชง้านได ้
4.1.2 ระบบตอ้งจดัการสิทธ์ิของผูใ้ชง้านได ้
4.1.3 ระบบตอ้งสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  ผูป้ระเมิน  
4.1.4 ขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ขอ้มูลการประเมินโครงการ 
4.1.5 ระบบต้องสามารถประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประมวลผลการ

ประเมินของครูผูส้อนแต่ละรายวิชา  ประมวลผลการประเมินโครงการของโรงเรียนแต่ละโครงการ
ได ้

4.1.6 ระบบตอ้งสามารถรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพครูผูส้อน  รายงานผลการประเมินโครงการได ้ 
 
4.2 ผลการออกแบบระบบ 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลและศึกษาความตอ้งการของระบบแลว้ กระบวนการขั้นตอนต่อไปคือ
การออกแบบระบบดว้ยการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล (UML) เพื่อน ามาใชก้บัระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา  
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4.2.1 ยสูเคสไดอะแกรม 
 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  จะมีส่วนประกอบหลกั
ในการเขา้ใชง้าน  ประกอบดว้ย  ผูดู้แลระบบ  ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  นกัเรียน  เม่ือเปิดโปรแกรม
ข้ึนมาจะพบหนา้จอลงทะเบียน (Login) การเขา้ใชร้ะบบ โดยสิทธ์ิในการเขา้ใชใ้นแต่ละคนนั้นจะ
ไม่เหมือนกนัในการเขา้ใชง้านนั้น ผูดู้แลระบบจะเป็นคนก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชโ้ปรแกรมโดยท่ี
ผูป้ระเมิน  ครูผูส้อน  และนกัเรียน  สามารถเขา้ใชไ้ดบ้างเมนูเท่านั้น  เม่ือผูใ้ชง้านไดสิ้ทธ์ิในการเขา้
ใชง้านในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาจะกระท าตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 ผูป้ระเมิน  คือ  ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการประเมินจะท าการประเมิน
โดยดูขอ้มูลจากระบบขอ้มูลโครงการ  กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดด้ าเนินการแต่ละปีว่าสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานและเขา้กบัตวับ่งช้ีใดในหลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยขอ้มูลทั้งหมดอยูใ่นระบบออนไลน์ 
 ครูผูส้อน  คือผูท่ี้ท าการบนัทึกขอ้มูลกิจกรรม  โครงการท่ีไดป้ฏิบติัมา  โดยบนัทึก
ขอ้มูลใหต้รงกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ี  เพื่อเป็นขอ้มูลไวร้อการประเมิน 
 นกัเรียน  คือผูท้  าการประเมินครูผูส้อน  ประเมินโครงการท่ีครู หรือทางโรงเรียนได้
ด าเนินการจดัข้ึนแต่ละกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลและบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
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รูปท่ี 4.1 แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบ 
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 4.2.2  คลาสไดอะแกรม 
 ในระบบจะประกอบดว้ย  Class  Database  ซ่ึงเป็นคลาสท่ีใชส้ าหรับจดัเก็บขอ้มูล
การประเมินของระบบ  โดยฐานขอ้มูลช่ือ  Assessment  โดยจะประกอบดว้ยตารางขอ้มูล  ดงัน้ี 

 
 

รูปท่ี 4.2  แสดงคลาสไดอะแกรมของระบบ 
 

 คลาส Databaseเป็นคลาสท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลการประเมินและขอ้มูลผูป้ระเมินโดยแต่
คนจะมีสิทธ์เขา้ประเมินและการเขา้ถึงไม่เหมือนกนับางเมนูผูใ้ชท้ัว่ไปจะใชง้านไม่ได ้
 คลาส Administratorเป็นคลาสของผูดู้แลระบบโดยผูดู้แลระบบจะตอ้งเขา้สู่ระบบโดยผา่น
คลาส Login มีเมธอดท่ีช่ือว่า validate() ท าหนา้ท่ีตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้สู่ระบบ โดยจะตอ้งกรอก
ขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นในการเขา้ใชร้ะบบเม่ือช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นถูกตอ้งทั้งสองอยา่ง
จะเขา้สู่หนา้หลกัของระบบเพื่อเขา้จดัการขอ้มูลต่างๆของการประเมิน ผ่านทาง คลาส Manage ซ่ึง
จะมีเมธอด add() ใช้ส าหรับการเพิ่มขอ้มูลผูป้ระเมิน ขอ้มูลนักเรียน ขอ้มูลครูผูส้อน ขอ้มูล
โครงการ/กิจกรรมเมธอด delete()ใช้ส าหรับการลบขอ้มูลของผูป้ระเมินขอ้มูลนักเรียน ขอ้มูล
กิจกรรมโครงการ เมธอด update()ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูลของผูป้ระเมิน ขอ้มูลโครงการ/
กิจกรรม ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน  เมธอด search()ใชส้ าหรับการคน้หาขอ้มูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน คน้หาขอ้มูลการประเมินโครงการ คน้หาขอ้มูลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ขอ้มูลการ
ประเมินการสอนของครู 
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 คลาส Report เป็นคลาสท่ีมีหน้าท่ีในการดูรายงานต่าง ๆ ของการประเมิน รายงานการ
ประเมินโครงการว่าแต่ละโครงการท่ีไดด้ าเนินไปนั้น ผลของการประเมินเป็นอย่างไร เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไป  รายงานการประเมินภายในเป็นการรายงานดูว่าแต่ละ
มาตรฐานท่ีโรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมโครงการผลเป็นอยา่งไรบา้งผา่นการประเมินหรือไม่โดยท่ี
รายงานการประเมินนั้นจะคิดค่าน ้ าหนักคะแนนออกมาให้แบบเบ็ดเสร็จ รายงานผลการประเมิน
ครูผูส้อน เป็นการรายงานบอกผลการประเมินครูผูส้อนวา่ครูแต่ละคนสอนวชิาอะไรผลการประเมิน
ออกมาเป็นอยา่งไร เพื่อเป็นขอ้มูลในการสอนคร้ังต่อไป เม่ือผูใ้ชง้านระบบใชง้านเสร็จส้ินแลว้เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นมาใชง้านตอ้งท าการออกจากระบบก่อนซ่ึงการออกจากระบบน้ีเรียกช่ือคลาสว่า 
คลาส Logout  
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 4.2.3  แอคติวิตีไดอะแกรม 
 การออกแบบแอคติวิตีไดอะแกรม เป็นการแสดงล าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตก้าร
ท างานของระบบ  

 
 

รูปท่ี 4.3  แสดงแอคติวิตีไดอะแกรมของระบบ 
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4.3  ผลการพฒันาระบบ 
 ผลการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยลดเวลาการท างาน
ของผูป้ระเมินไดเ้ป็นอย่างดี การติดตั้งซอฟต์แวร์ง่ายต่อการใชง้าน เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้สามารถ
เรียกใช้งานผ่าน Browserรายละเอียดของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ดงัต่อไปน้ี 
 4.3.1  หนา้จอการท างานของระบบ 
 จากการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ท าให้ไดร้ะบบท่ีแสดงผลการ
ประเมินโดยแสดงผลหน้าจอการท างานตามงานท่ีเอกสารไดก้ าหนดไว ้และความตอ้งการของ
ระบบไดก้ าหนดไว ้โดยแยกออกเป็นส่วนต่างๆรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1.1 หนา้จอเขา้ใชง้านระบบ (Login) 
  เม่ือเขา้สู่ระบบ ผูใ้ช้ระบบทุกคนจะตอ้งผ่านหน้าจอเพื่อท าการเขา้ใช้งานเขา้สู่
ระบบเพื่อท่ีจะเขา้ใช้เมนูต่างๆในระบบโดยผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกช่ือผูใ้ช้งาน และรหัสผ่าน ให้
ถูกตอ้งจึงจะเขา้ใชง้านระบบได ้ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.4  แสดงหนา้จอเขา้ใชง้าน (Login)เขา้สู่ระบบ 
 

4.3.1.2 หนา้จอหลกัเม่ือท าการเขา้ใชง้าน (Login)ในส่วนของระบบ(Administrator) 
เม่ือท าการเขา้สู่ระบบรหสัผา่นท่ีเป็นส่วนของผูดู้แลระบบ(Administrator)จะพบ

เมนูการจดัการโครงการและขอ้มูลต่างๆของการประเมิน ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.5  แสดงหนา้จอหลกัเม่ือท าการเขา้ใชง้านระบบ (Log in)ในส่วนของระบบ(Administrator) 
 

4.3.1.3 หนา้จอการจดัการโครงการ/กิจกรรม 
  หนา้จอน้ีแสดงการจดัการโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อเป็นการเก็บร่องรอย
หลักฐานของการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลหลักฐานในการ
ประกอบการประเมิน ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.6  แสดงหนา้จอการจดัการโครงการ/กิจกรรม 
 

4.3.1.4 หนา้จอส าหรับเพิ่มขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม 
  หน้าจอน้ีให้ผูใ้ช้งานได้บนัทึกขอ้มูลโครงการกิจกรรมต่างๆท่ีทางโรงเรียนได้
ด าเนินการโดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รงกบัมาตรฐานท่ีก าหนด ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.7  แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม 
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4.3.1.5 หนา้จอแสดงการเพิ่มขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม 
  ในหนา้จอน้ีจะเป็นการเก็บเอกสารท่ีทางโรงเรียนหรือผูท่ี้รับผดิชอบโครงการโดย
จะเก็บขอ้มูลในรูปแบบของเอกสาร Word,Excel,PowerPoint,PDF,Text รูปภาพ เพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.8  แสดงหนา้จอแสดงการเพิ่มขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม 
 

4.3.1.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
  หนา้จอน้ีเป็นการจดัการขอ้มูลพื้นฐานของการประเมินโดยจะประกอบดว้ยเมนูยอ่ย
ดงัน้ีเมนูขอ้มูลผูใ้ช ้เมนูขอ้มูลลกัษณะโครงการ เมนูขอ้มูลนกัเรียน เมนูจดัการขอ้มูลการสอน เมนู
ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน เมนูหน่วยงาน/กลุ่มงาน เมนูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ผูใ้ชง้านเลือกเขา้
จดัการตามเมนูต่าง ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.9  แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 

4.3.1.7 หนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
  หนา้จอน้ีจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน สิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล 
Username และ Passwordดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.10  แสดงหนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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4.3.1.8 หนา้จอแสดงผลการกรอกขอ้มูลไม่ครบ 
  หน้าจอน้ีแสดงขอ้มูลเม่ือผูใ้ช้งานกรอกขอ้มูลไม่ครบ จะมีการแจง้เตือนให้กับ
ผูใ้ชง้านเพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีกรอกใหม่ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.11  แสดงหนา้จอแสดงผลการกรอกขอ้มูลไม่ครบ 
 

4.3.1.9 หนา้จอเพิ่มลกัษณะโครงการ 
  หนา้จอน้ีแสดงการเพิ่มลกัษณะของโครงการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการบนัทึกไวใ้น
ฐานขอ้มูล ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.12  แสดงหนา้จอเพิ่มลกัษณะโครงการ 
 

4.3.1.10   หนา้จอบนัทึกการเพิ่มลกัษณะโครงการ 
  หนา้จอน้ีใหผู้ใ้ชง้านท าการบนัทึกขอ้มูลโครงการเช่น โครงการต่อเน่ือง โครงการ
ใหม่ โครงการสนบัสนุนภายนอก ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.13  แสดงหนา้จอบนัทึกการเพิ่มลกัษณะโครงการ 
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4.3.1.11   หนา้จอจดัการขอ้มูลการสอน 
หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีใชจ้ดัการขอ้มูลการสอน โดยผูดู้แลระบบจะเป็นผูบ้นัทึก

ขอ้มูลเพื่อท าการจดัครูผูส้อนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลว้ท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.14  หนา้จอจดัการขอ้มูลการสอน 
 

4.3.1.12   หนา้จอจดัการขอ้มูลนกัเรียน 
  หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ี Administrator เป็นผูบ้นัทึกและก าหนดสิทธ์ิใหก้บันกัเรียน
ในการเขา้ใชง้าน โดยนกัเรียนหน่ึงคนจะไดช่ื้อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น เพียงหน่ึงรหสัเท่านั้นดงัภาพ
ต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.15  แสดงหนา้จอจดัการขอ้มูลนกัเรียน 
 

4.3.1.13   หนา้จอการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน 
หนา้จอน้ีเป็นการบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนเพือ่เกบ็ขอ้มูลนกัเรียนและน ามาใชใ้นการ

เขา้สู่ระบบการประเมินโดย Administratorจะเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล ดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 

รูปท่ี 4.16  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน 
 



46 

 

4.3.1.14   หนา้จอการเพิ่มจ านวนนกัเรียน 
หนา้จอน้ีเป็นการเพิ่มจ านวนนกัเรียนในแต่ละปีเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการ

ประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.17  แสดงหนา้จอการเพิ่มจ านวนนกัเรียน 
 

4.3.1.15   หนา้จอการบนัทึกจ านวนนกัเรียน 
หนา้จอน้ีเป็นการบนัทึกจ านวนนกัเรียนโดยผูบ้นัทึกจะตอ้งบนัทึกยอดรวมของ

นกัเรียนทั้งหมด และปีการศึกษาปัจจุบนั แลว้ท าการบนัทึกดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.18  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน 
 

4.3.1.16   หนา้จอแสดงการเพิ่มขอ้มูลหน่วยงานภายในโรงเรียน 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงหน่วยงานภายในโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลของการติดตาม

โครงการของโรงเรียน  ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.19  แสดงหนา้จอการเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน 
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4.3.1.17   หนา้จอแสดงการบนัทึกขอ้มูลหน่วยงานภายในโรงเรียน 

หนา้จอน้ีเป็นการบนัทึกขอ้มูลหน่วยงานท่ีมีในโรงเรียน เพื่อน าโครงการและ
ผูรั้บผดิชอบบนัทึกลงในหน่วยงานของโรงเรียนดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.20  แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลหน่วยงานภายในโรงเรียน 
  

4.3.1.18   หนา้จอแสดงขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูดู้แลระบบเป็นผูบ้นัทึกถา้

ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลอีกใหเ้ลือกปุ่มเมนูเพิม่กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.21  แสดงหนา้จอขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

4.3.1.19   หนา้จอบนัทึกขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หนา้จอน้ีเป็นบนัทึกขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการพมิพช่ื์อกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ลงไปแลว้ท าการบนัทึกขอ้มูล ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.22  แสดงหนา้จอบนัทึกขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4.3.1.20   หนา้จอประเมินภายใน 
หนา้จอน้ีเม่ือผูป้ระเมินเลือกเมนูจะพบหนา้จอการประเมินแต่ละมาตรฐานโดยมี

มาตรฐานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดก้ าหนดไวมี้ทั้งหมด 15 มาตรฐาน 
โดยขอ้มูลร่องรอยหลกัฐานของกิจกรรมโครงการต่างๆท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการมาเป็นขอ้มูล
ประกอบในการประเมิน โดยผูป้ระเมินท าการบนัทึกค่าน ้ าหนกัคะแนนของแต่ละมาตรฐานตามตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนด เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ ท าการบนัทึกผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน ดงัภาพ
ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 4.23  แสดงหนา้จอการประเมินภายใน 

 
4.3.1.21   หนา้จอเมนูการประเมินโครงการ 

หนา้จอน้ีเป็นการแสดงโครงการต่างๆ โดยท่ีผูป้ระเมินตอ้งเลือกโครงการท่ี
ตอ้งการประเมินโดยเขา้ไปดูแต่ละมาตรฐานท่ีโครงการนั้นไดก้ าหนดไว ้จากนั้นใหค้ลิกเมนู 
ประเมินโครงการ ดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.24  แสดงหนา้จอหลกัการประเมินโครงการ 
 

4.3.1.22   หนา้จอแบบฟอร์มประเมินโครงการ 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงแบบฟอร์มประเมินโครงการโดยผูป้ระเมินเลือกหวัขอ้ท่ีท า

การประเมินและใหค้ะแนนตามรูปแบบของโครงการท่ีไดด้ าเนินการมาดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.25  แสดงหนา้จอแบบฟอร์มประเมินโครงการ 
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รูปท่ี 4.26  แสดงหนา้จอแบบฟอร์มการประเมินโครงการ 
 

4.3.1.23   หนา้จอแบบฟอร์มการประเมินครูผูส้อน 
หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอส าหรับนกัเรียนท าการประเมินครูผูส้อนโดยนกัเรียนเลือกช่ือ

ครูผูส้อนแลว้ท าการประเมินครูผูส้อนดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.27  แสดงหนา้จอแบบฟอร์มการประเมินครูผูส้อน 
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4.3.1.24   หนา้จอรายงานการประเมิน 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงเมนูรายงานการประเมินโดยผูป้ระเมินเลือกดูผลการ

ประเมินตามรายงานท่ีก าหนดไว ้มี 3 เมนูคือ เมนูรายงานขอ้มูลการประเมินโครงการ  เมนูรายงาน
ขอ้มูลการประเมินครูผูส้อน เมนูรายงานขอ้มูลการประเมินภายในดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.28  แสดงหนา้จอรายงานการประเมิน 
 

4.3.1.25   หนา้จอรายงานการประเมินโครงการ 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงรายงานการประเมินโครงการซ่ึงรายงานการประเมิน

โครงการแสดงผลการประเมินโครงการ เป็นค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพ ดงั
ภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.29  แสดงหนา้จอรายงานการประเมินโครงการ 
 

4.3.1.26   หนา้จอดูผลการประเมินครูผูส้อน 
หนา้จอน้ีเป็นเมนูผลการประเมินของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเลือกช่ือ

ครูผูส้อน และกลุ่มสาระการเรียนรู้จากนั้นคลิกปุ่ม ดูผลการประเมินดงัภาพต่อไปน้ี 
 
 

 
 
รูปท่ี 4.30  แสดงหนา้จอดูผลการประเมินครูผูส้อน 
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4.3.1.27   หนา้จอแสดงผลการประเมินครูผูส้อน 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงรายงานการประเมินครูผูส้อนโดยแสดงขอ้มูลการประเมิน

เป็นค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพ ดงัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.31  แสดงหนา้จอแสดงผลการประเมินครูผูส้อน 
 

4.3.1.28   หนา้จอรายงานขอ้มูลการประเมินภายใน 
หนา้จอน้ีเป็นการแสดงรายงานขอ้มูลการประเมินภายในโดยแสดงขอ้มูลค่า

น ้าหนกัคะแนน ค่าร้อยละ และเทียบระดบัคุณภาพดงัภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.32  แสดงหนา้จอรายงานขอ้มูลการประเมินภายใน 
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4.4ผลการทดสอบโปรแกรม 
 จากการท่ีไดด้ าเนินการออกแบบตามขั้นต่างๆแลว้นั้นผลการท างานและการทดสอบการใช้
งานตามสถานการณ์จริงทุกอยา่ง จะแสดงผลการทดสอบระบบดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1  ตารางแสดงผลการทดสอบโปรแกรม 

หน้าจอ/โปรแกรม ผลการทดสอบ รูปแสดงผล 
1. เปิดโปรแกรมหนา้แรก หนา้จอแสดง เขา้ใชง้าน ( Log in) รูปท่ี 4.4 
2. การเขา้ใชง้าน(Login)ส่วน

ของผูดู้แลระบบ
(Administrator) 

ทดสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของการท างานโดยการกรอกขอ้มูล 
username, password แลว้ท าการเขา้สู่
ระบบแลว้ดูผลการท างานวา่เป็นไป
ตามท่ีออกแบบไว ้

รูปท่ี 4.5 

3. เมนู การจดัการโครงการ/
กิจกรรม 

ระบบแสดงการจดัการโครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียนเพือ่เป็นการเกบ็
ร่องรอยหลกัฐานของการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

รูปท่ี 4.6 

4. เมนูการเพิ่ม ลบ แสดง 
ขอ้มูลโครงการ 

ระบบแสดงการบนัทึกโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนได้
ด าเนินการโดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนด จดัเกบ็ขอ้มูลใน
รูปแบบของเอกสาร Word, Excel, 
PowerPoint, PDF,Text 

รูปท่ี 4.7,รูปท่ี 
4.8 

5. เมนูจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ระบบแสดงเมนูยอ่ย เช่น เมนูขอ้มูลผูใ้ช ้
เมนูขอ้มูลลกัษณะโครงการ เมนูขอ้มูล
นกัเรียน เมนูจดัการขอ้มูลการสอน เมนู
ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน เมนูหน่วยงาน/
กลุ่มงาน เมนูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รูปท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.1  ตารางแสดงผลการทดสอบโปรแกรม (ต่อ) 

หน้าจอ/โปรแกรม ผลการทดสอบ รูปแสดงผล 
6. เมนูขอ้มูลผูใ้ชง้าน ระบบแสดงหนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

สิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบ ขอ้มูลทัว่ไป 
ขอ้มูล Username และ Password 

รูปท่ี 4.10 

7. เมนูหนา้จอเพิม่ลกัษณะ
โครงการ 

ระบบแสดงการเพิ่มลกัษณะของ
โครงการเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 

รูปท่ี 4.12 

8. เมนูเพิ่มขอ้มูลนกัเรียน ระบบแสดงการบนัทึกขอ้มูล
นกัเรียนเพื่อเกบ็ขอ้มูลนกัเรียนและ
น ามาใชใ้นการเขา้สู่ระบบการ
ประเมินโดย Administratorจะเป็น
ผูบ้นัทึกขอ้มูล 

รูปท่ี 4.16 

9. เมนูเพิ่มจ านวนนกัเรียน ระบบแสดงการเพิ่มจ านวน
นกัเรียนในแต่ละปีเพื่อเป็นขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการประเมินตาม
มาตรฐาน 

รูปท่ี 4.17 

10. เมนูหน่วยงานภายในโรงเรียน ระบบแสดงหน่วยงานภายใน
โรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลของการ
ติดตามโครงการของโรงเรียน 

รูปท่ี 4.19 

11. เมนูประเมินภายใน ระบบแสดงมาตรฐานตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด  บนัทึกค่า
น ้าหนกัคะแนนของแต่ละ
มาตรฐานตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 

รูปท่ี 4.25 
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ตารางท่ี 4.1  ตารางแสดงผลการทดสอบโปรแกรม (ต่อ) 

หน้าจอ/โปรแกรม ผลการทดสอบ รูปแสดงผล 
12. เมนูประเมินโครงการ ระบบแสดงโครงการท่ีตอ้งการ

ประเมินโดยเขา้ไปดูแต่ละ
มาตรฐานท่ีโครงการนั้นไดก้ าหนด
ไว ้

รูปท่ี 4.26 

13. เมนูรายงานการประเมิน ระบบแสดงเมนูรายงานการ
ประเมินโดยผูป้ระเมินเลือกดูผล
การประเมินตามรายงานท่ีก าหนด
ไว ้มี 3 เมนูคือ เมนูรายงานขอ้มูล
การประเมินโครงการ  เมนูรายงาน
ขอ้มูลการประเมินครูผูส้อน เมนู
รายงานขอ้มูลการประเมินภายใน 

รูปท่ี 4.31 

 
4.5  แผนการบ ารุงรักษาระบบและปรับปรุงระบบ 

เม่ือน าระบบใหม่มาใชง้านจริงแลว้ ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจาก
โลกไม่เคยหยุดน่ิง เม่ือใชร้ะบบดงักล่าวไปสักระยะหน่ึง ผูใ้ชอ้าจขอให้มีการเพิ่มบางส่วนข้ึนมา
หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายตอ้งการรายงานขอ้มูลบางอย่างเพิ่มเติม หรือมีคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เกิดข้ึน  แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใด ระบบต้องได้รับการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งเตรียมระบบท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมข้ึนได ้เม่ือรวม
โปรแกรมท่ีเพิ่มเติมเขา้มาในระบบแลว้ ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแกไ้ขตามไปดว้ย ดงันั้นการ
บ ารุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนในการปรับปรุงทุกระบบท่ีไดท้ าการออกแบบไวเ้รียบร้อยแลว้ และ
พฒันาให้เหมาะสมกบัการใชง้านของผูใ้ชม้ากท่ีสุด การบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
 4.5.1  แกไ้ขความผดิพลาดของโปรแกรมท่ีได้เขียนข้ึน เน่ืองจากในการทดสอบโปรแกรม
อาจจะยงัท าไดไ้ม่สมบูรณ์เพียงพอ ตอ้งท าการตรวจสอบสาเหตุจากเหตุการณ์น้ี 

4.5.1.1  ขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อเป็นการทดสอบไม่ครอบคลุมทุกเง่ือนไขของ
ปัญหา 

4.5.1.2  ปัจจยัต่างๆ ในขณะทดสอบโปรแกรมไม่เหมือนกบัขณะปฏิบติังานจริง 
4.5.1.3  ตวัโปรแกรมมีขอ้ผดิพลาด 
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4.5.1.4  เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือไม่ไดค้าดการมาก่อน ในขณะท่ีท าการ
ออกแบบและพฒันา 

4.5.2.  การปรับปรุงระบบหรือโปรแกรม ใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มของระบบ เช่น  
4.5.2.1  การปรับ Job Control Language ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของฮาร์ดแวร์ 
4.5.2.2  การปรับเปล่ียนชนิดของเคร่ือง อาจมีผลท าใหต้อ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรม

ใหเ้ขา้กบัเคร่ืองรุ่นใหม่ 


