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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การจัดเก็บขอมูลโรงเรียน นักเรียน บุคลากร และการออก

รายงานขอมูลสารสนเทศท้ังในระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงชวยลดปญหาการ

ใชงานระบบใหสามารถใชงานไดงาย และสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 ไดแบงผูใชออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผูดูแลระบบเขต มีหนาท่ีจัดการขอมูลผูใช

ระบบและจัดการขอมูลช่ือโรงเรียน 2) ผูดูแลระบบโรงเรียน มีหนาท่ีจัดการขอมูลโรงเรียน ขอมูล

นักเรียน ขอมูลบุคลากร  และสามารถเรียกดูรายงานระดับโรงเรียนและรายงานสรุปภาพรวมใน

ระดับเขตพื้นท่ีได  3) ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานสารสนเทศของแตละโรงเรียนและรายงาน

สรุปภาพรวมในระดับเขตพื้นท่ีได 

การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระบบ

แมฮองสอน เขต 2 พัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี ใชโปรแกรมพีเอชพีในการเขียน

เว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนระบบฐานขอมูล 

ผลการประเมินการทํางานของระบบจากผูบริหาร จํานวน 190 คน ผูดูแลระบบโรงเรียน 

จํานวน 183 คน และผูดูแลระบบเขต จํานวน 1 คน พบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการ

ใชงานระบบอยูในระดับมาก ท่ีคาเฉล่ีย 3.98 นั่นคือระบบสามารถใชงานไดจริงตรงตาม

วัตถุประสงคและสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี 
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ABSTRACT 

 

  This independent research has an objective for school information system development in 

Mae Hong Son Primary Education Service area Office 2. The researcher design and developed 

the system for management arrangement collect school data, student, personnel and reporting 

information in school level and education area level by efficiency that reduce the system problem 

for easy to use, comfortable , flow and increasing efficiency. 

The Information System Development of  Mae Hong Son Primary Educational Service 

Area Office 2. Device the user for 3 groups, 1) area system administrator were manage user 

system data and school name data, 2) school system administrator were manage school data, 

student data  ,personnel data and  browse the school report of self and summarize a whole of area 

level, 3)  the executive  can browse each school information report a summarize a whole of area 

level. 

Development of School Information System of Mae Hong Son Primary Educational 

Service Area Office 2 developed on Windows XP operating system. PHP (Personal Home Page) 

program was used for web application and MySQL program was used for web application and 

MySQL  program database software. 

The assessment results from executive 190 persons, school system administrator 183 

persons. And area system administrator 1 persons. Found that high satisfied average. Its 3.98 

average point means the system can be real utilized according to the objective as well as the user 

need. 
 


