บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศไดเขา มามี บ ทบาทต อ ระบบงานต าง ๆ มากขึ้น ในหลาย
หนวยงานทั้งรัฐบาลหรือเอกชนตางก็เล็งเห็นความจําเปนในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ช วยในการปฏิบั ติงาน ในดา นการศึ กษาเทคโนโลยี สารสนเทศไดถู ก นํ า มาใช ใ นการพัฒ นาระบบ
การศึกษาทั้งนี้เนื่องจากสามารถชวยใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ประหยัดเวลา
และแรงงาน
จากความสะดวกรวดเร็วและทันตอเหตุการณของการสื่อสารโดยผานระบบอินเทอรเน็ตทําให
อิ น เทอร เ น็ ต เข า มามี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในวงการศึ ก ษาในป จ จุ บั น ตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนประโยชนกับตัวนักเรียนในดานของการศึกษาคาควาหาความรูที่นอกเหนือจาก
การเรียนในหองเรียนแลว ยังชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องของการติดตอ หรือรับทราบ ข าวสาร
ตาง ๆ จากทางสถานศึกษา การเก็บข อมูลผลการเรียนเปนอีกขึ้น ตอนหนึ่ งของสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีความสําคัญ ซึ่งระบบงานเดิมประสบปญหาในเรื่องของความลาชาสําหรับการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตองทําเปนขั้นตอนและตองผานผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ คน อาจทําใหเอกสารสูญหาย
ระหว างการเก็บ รวมรวม ยากต อการตรวจสอบ เนื่อ งจากเอกสารมีจํา นวนมากและยัง สิ้น เปลื อ ง
แรงงาน พื้นที่ รวมทั้งทรัพยากรกระดาษ นอกจากเกิดปญ หากับ ครูผูสอน และผูเกี่ ยวของแลว ยั ง
สงผลกระทบไปยังผูปกครองและนักเรียนในเรื่องของความลาชาในการรับทราบรายงานผลการเรียน
ซึ่งมีความจําเปนทั้งสิ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูพัฒนาเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม จึงไดมีแนวคิด
ในการพัฒนาระบบสงผลการเรียนออนไลน เพื่อบริหารการสงผลการเรียนซึ่งเปนระบบงานที่เกี่ยวกับ
นักเรียนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบงานใหมชวยอํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแก
ครูผู ส อน นั กเรี ยน ผูอํ า นวยการ ในการค นหาจัด เก็ บ และนํ า ไปใช ป ระโยชน ของขอ มูล ต าง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการระบบ ลดเวลาและความซ้ํา ซอนในการจัดการเอกสารและสนับสนุนใหการ
สงผลการเรียนของวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสงผลการเรียนออนไลน
1.2.2 เพื่อใชในการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
1.2.3 เพื่อใชในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 มีการจัดการระบบสงผลการเรียนออนไลนอยางเปนระบบ
1.3.2 สะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1.3.3 ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วถูกตองแมนยํา แกครู
1.3.4 ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน
1.4 ขอบเขตของโครงงาน
การพัฒ นาระบบสงผลการเรีย นออนไลนของวิทยาลัยเทคนิค คูเมืองแบงระดับ ของผูใชงาน
ออกเปน 3 สวน โดยมีขอบเขตการใชงานดังนี้
1.4.1 ผูดแู ลระบบ เขาสูระบบเพื่อ
1.4.1.1 เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ ไดแก
1) ขอมูลครูผูสอน
2) ขอมูลนักเรียน
3) ขอมูลรายวิชา
4) ขอมูลตารางสอน
5) ขอมูลวันสอน
6) ขอมูลเวลาสอน
7) ขอมูลแผนกวิชา
8) ขอมูลประวัติสวนตัว
1.4.1.2 จัดการในสวนของขอมูลเว็บไซต
1) สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธในเว็บไซตได
2) สามารถคนหาตารางเรียนของนักเรียนแตละหองได
3) สามารถคนหาตารางสอนของครูผูสอนทุกคนได
4) สามารถคนหาตารางการใชหองได
5) สามารถดูและคนหารายชื่อครูผูสอนทั้งหมด แผนก หรือตําแหนงได
6) สามารถดูและคนหารายชื่อนักเรียนทั้งหมด แผนก และระดับชั้นได
7) สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน
ทุกคนได
8) สามารถดูผลการเรียนรวมเปนกราฟแทงแตละภาคเรียนได
1.4.1.3 การจัดการดูแลผูใชระบบและกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลผูใช
จัดการเพิ่ม แกไข หรือลบ Account ของครูผูสอน ผูอํานวยการได
1.4.2 ครูผูสอน เขาสูระบบเพื่อ
1.4.2.1 สามารถอานและดาวนโหลดเอกสารขาวประชาสัมพันธได
1.4.2.2 สามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการสอนได
1.4.2.3 สามารถคนหาตารางเรียนของนักเรียนแตละหองได
1.4.2.4 สามารถคนหาตารางสอนของครูผูสอนทุกคนได
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1.4.2.5 สามารถคนหาตารางการใชหองได
1.4.2.6 สามารถดูและคนหารายชื่อครูผูสอนทั้งหมด แผนก หรือตําแหนงได
1.4.2.7 สามารถดูและคนหารายชื่อนักเรียนทั้งหมด แผนก และระดับชั้นได
1.4.2.8 สามารถแกไขคะแนนและเกรดของนักเรียนได
1.4.2.9 สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนทุกคนได
1.4.2.10 สามารถเพิ่ม ลบ แกไขเอกสารประกอบการสอนได
1.4.2.11 สามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวได
1.4.2.12 สามารถเปลี่ยนรหัสผานได
1.4.3 ผูอํานวยการ เขาสูระบบเพื่อ
1.4.3.1 สามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวได
1.4.3.2 สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนทุกคนได
และสามารถดูผลการเรียนรวมเปนกราฟแทงแตละภาคเรียนได
1.4.3.3 สามารถคนหาตารางเรียนของนักเรียน ในแตละหองได
1.4.3.4 สามารถดูตารางสอนของครูผูสอนไดทุกคน
1.4.3.5 สามารถคนหาตารางการใชหองเรียน
1.4.3.6 สามารถเปลี่ยนรหัสผานได
1.5 คํานิยามและศัพทเฉพาะ
1.5.1 ผลการเรีย น หมายถึ ง เกรด ที่ ไดจากการสงงาน จิ ตพิ สัย การสอบ หรืออื่น ๆ ซึ่ ง
ครอบคลุมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน ที่นักเรียนไดจากครูผูสอน
1.5.2 ระบบส ง ผลการเรีย นออนไลน หมายถึ ง โปรแกรมที่ ใช ในการบั น ทึ ก ฐานขอ มู ล
คะแนนเก็บผานเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
1.5.3 เว็บไซต หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนาที่เชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงค

