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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบต้นแบบ สำหรับตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นรูปแบบของการวิจัยและพัฒนาตามแนวคิด
ของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ ศึกษาโดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักศึกษา (2) เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ (3) 
อาจารย์และผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน พบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดทำระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรหรือไม่ และเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมเกิน 2.00 หรือไม่ แต่ไม่สามารถ
ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนดได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญของการสำเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ จึงใช้วิธีตรวจสอบด้วยมือผ่านแบบฟอร์มตรวจสอบสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มพร้อม
คำนวณเกรดด้วยตนเอง ก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ ตรวจสอบด้วยมืออีกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าและมีโอกาส
คลาดเคลื่อนได้ง่าย สำหรับเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ครอบคลุมกระบวนการหลัก 10 กระบวนการ คือ (1) ลงทะเบียนเข้า
ระบบ (2) ตรวจสอบตัวตนในการเข้าสู่ระบบ (3) จัดการโครงสร้างหลักสูตร (4) บันทึกเกรด (5) คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมรวม และเกรด
เฉลี่ยหมวดวิชาเฉพาะ (6) ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (7) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเงื่อนไข (8) นักศึกษายืนยันข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (9) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในระบบ และ (10) จัดทำรายงาน โดยมีฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย 11 ตาราง ส่วน
หน้าจอในการนำเข้าข้อมูลประกอบด้วย 6 หน้าจอ สำหรับรายงานสำคัญมี 2 รายงานที่สามารถดูได้ตามมิติหลักสูตร และสถานะการ
ตรวจสอบ เมื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มนักศึกษาจำนวน 30 คน อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ส่วนเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ กลุ่มอาจารย์ และ ผู้บริหาร รวม 4 คน อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to develop a prototype system for checking graduation status on web 
application, a case study of undergraduate curriculums of Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen 
University. This research was a research and development methodology according to the concept of the system 
development life cycle. The study was divided user into 3  groups: (1 )  students (2 )  education service staff (3 ) 
teachers and administrators. Currently the university had set up a system to verify graduation on a website. This 
system could check the total number of credits, and the overall GPAX exceeds 2.00 or not, but it is unable to verify 
the GPAX of the specific category of each the curriculum that it was an important criterion in order to graduate. 
Therefore, the verification of these in the Faculty of Science used manual methods by students and the service 
staff. The students fill grade in the form and calculate their grades before submitting to the service staff. Then the 
staff rechecks the grade again with a calculator. This leads to delay and prone to errors. This study developed a 
web application prototype which covers 10 main processes, including register for login, authenticate, manage course 
structure, record grade, calculate GPAX and GPA of specific subject group, check the graduation conditions and 
report the result, send data for checking by student, check data from the system by staff, produce the report. The 
database has 11 tables that has 6 import screens and 2 reports that they can be filtered by course and status 
dimensions. The results of user’s satisfaction showed that the 30 students were at high satisfaction level, and the 
4 users from education service staff, teachers and administrators were at the highest satisfaction level. 
 

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน  วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  เกรดเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ 
Keywords: Web Applications, SDLC, Checking the Graduation, GPAX for Specific Subject category 
 

บทนำ 
 การผลิตบัณฑิต นับว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของทุก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา  
มีลักษณะตามที่หลักสูตรจัดตั ้งขึ ้น (สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชนฯ , 2556) และเป็นองค์ประกอบหนึ ่งของเกณฑ์การ
ประเมินค ุณภาพการศึกษา เพ ื ่อการดำเนินการที ่ เป ็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
 สำหรับโครงสร้างหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีของแต่
ละหลักสูตรนั้น ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
(2558) ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ซึ ่งกำหนดไว้ว ่าจำนวนหน่วยกิตโดยรวมต้องอยู่
ระหว่าง 120-150 หน่วยกิต และให้แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
อย่างน้อย 84 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย  
6 หน่วยกิต  

 การสำเร็จหรือจบการศึกษา คือ เหตุการณ์ที่ผู ้เรียน
สามารถเรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดเงื่อนไขไว้ สำหรับ
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น นอกจาก
จะต้องสอบให้ได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรแล้ว เกรด
เฉลี่ยสะสมจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPAX หรือเมื่อนำเกรดทุก
วิชา ทุกเทอม หรือทุกหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาคำนวณ) 
รวมทั้งเกรดเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาเฉพาะจะต้องไม่ต่ำกว่า 
2.00 นั่นหมายความว่าแต่ละหลักสูตรต้องนำรายวิชาเฉพาะ  
ที ่แตกต่างกันไปตามตัวตนหรือบริบทของแต่ละหลักสูตรมา
คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม ซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการสำเร็จ
การศึกษาด้วยนั่นเอง 
 นอกจากนี้สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนด
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับเกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหน่วยกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอีกด้วย ซึ่งสรุปได้ว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
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2562) กำหนดเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาประกอบด้วย (1) สอบ
ได้จำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร (2) เกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมต้อง
ไม่ต ่ำกว ่า 2.00 (3) เกรดเฉลี ่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะท่ี
หลักสูตรกำหนดต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (4) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัย (5) 
ต ้องผ ่ านการทดสอบภาษาอ ั งกฤษ  หร ือม ี ผลสอบทาง
ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ผลการทดสอบยื่นจบการศึกษา และ 
(6) มีหน่วยกิจกรรม 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิจกรรม 
 สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามให้ความสะดวก
กับนักศึกษาโดยมีการจัดทำระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ผ่านเว็บไชต์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (Reg KKU: 
https://reg.kku.ac.th) ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยกิต
และเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมได้ แต่พบว่ายังไม่สามารถคำนวณ
เกรดเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะตามท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด
ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ของแต่ละคณะจะต้องดำเนินการเอง รวมถึง
ต้องเข้าไปปรับแก้หรือสลับรายวิชาเลือกในระบบ Reg KKU 
ระหว่างหมวดวิชาเฉพาะกับหมวดวิชาเลือกเสรีให้เป็นไปตามท่ี
หลักสูตรกำหนดและตรงกับความเป็นจริงที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 
 ปัญหาที่ตามมา ได้แก่ (1) นักศึกษาเข้าใจผิดโดยคิดว่า
ผลจากระบบ Reg KKU นั้น สมบูรณ์และเป็นที่สิ ้นสุดแล้ว (2) 
เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ ที ่คณะต่างๆ 
จำเป็นต้องตรวจสอบเองด้วยมือ ทำให้เสียเวลาและผิดพลาดได้ 
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำเป็นแบบฟอร์มตรวจสอบจบให้
นักศึกษากรอก และให้นักศึกษาคำนวณเกรดตามเงื่อนไขด้วย
ตนเองก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ ่งบาง
หลักสูตรมีข้อยกเว้นไม่นำรายวิชาบางรายวิชามาคำนวณ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะทำการคำนวณซ้ำอีกครั้ง ก่อนเข้าไปตรวจสอบใน
ระบบ Reg KKU หากไม่ตรงกันจะทำการแก้ไขในระบบ Reg 
KKU ให้ตรงกับความเป็นจริง ระหว่างรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะ กับหมวดวิชาเลือกเสรี การที่นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีต้อง
คำนวณคะแนนด้วยมือ ทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่อง เช่น คำนวณ
ผิดพลาด และใช้เวลานานในการตรวจสอบ ทำให้นักศึกษาทราบ

ผลล่าช้า มีผลต่อการวางแผนการสำเร็จการศึกษาผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อน 
 เว็บแอปพลิเคชัน เป็นระบบงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
งานบนบราวเซอร์ ผ่านระบบเครือข่าย ซึ ่งทำงานได้ทั ้งบน
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ทำให้สามารถดำเนินการได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ข้อดีของเว็บแอปพลิเคชันคือ สามารถนำเว็บแอป
พลิเคชันไปใช้งานในองค์กรได้ง่ายเพียงแค่มีเว็บบราวเซอร์ ซ่ึง
ปัจจุบันบราวเซอร์เป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่อง 
การจัดเก็บข้อมูลทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกท่ี
โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ส่วนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนั้น 
จะใช ้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต ่างๆ เช ่น PHP, HTML, CSS, 
JavaScript เป็นต้น (บัญชา, 2550) 
 ในการพัฒนาระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและ
ข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ 
ชนิดาและนันทนิต (2557) ได้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ในการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูล ภาษา HTML และ CSS ในการออกแบบส่วน
ต่อประสาน (User interface: UI) และฐานข้อมูล MySQL ซ่ึงทำ
ให้ได้แอปพลิเคชันตามที่ต้องการ เบญจวรรณ และคณะ (2555) 
ได้นำแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาใช้ (SDLC) 
และจัดทำเป็นแผนภาพต่างๆ ได้แก่ Context Diagram, Data 
Flow Diagram (DFD), ER Diagram และ UI ในการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบผลสำเร ็จการศ ึกษาออนไลน์ ของมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ ่งทำให้ได้ระบบที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาเว็บ แอปพลิเค
ชันต้นแบบเพื่อตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำให้
นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยให้นักศึกษา
สามารถเข้าตรวจสอบเกรดเฉลี ่ยได้ด ้วยตนเองง่ายขึ ้นและ
ตลอดเวลา อีกท้ังนักศึกษาท่ีไม่ใช่ชั้นปี 4 สามารถใช้เพ่ือประมาณ
การเกรดเฉลี่ยล่วงหน้าได้ โดยทดลองใส่เกรดที่ตนเองคาดว่าจะ
ได้รับในแต่ละวิชาต่างๆ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนการลง
เรียนรายวิชาต่างๆ เพื ่อให้สำเร ็จการศึกษาได้ตามกำหนด 
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารสามารถดูรายงานได้ง่าย
ขึ้นและตลอดเวลา 
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วิธีการดำเนนิการวิจัย 

การพัฒนาระบบต้นแบบในครั้งนี้ เป็นการวิจัยประเภท
วิจ ัยและพัฒนาตามแนวคิดของวงจรชีว ิตการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) โดย Shelly and 
Rosenblatt (2012) ได้กำหนดข้ันตอนหรือวงชีวิตของการพัฒนา
ระบบออกเป็น 5 ขั้นตอน ส่วน Kendall and Kendall (2014) 
ได้กำหนดไว้ 8 ขั้นตอน เมื่อผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์สามารถสรุป
ขั ้นตอนสำคัญได้เป็น 6 ขั้นตอน ตามรูปที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ
ขั ้นตอนแรกใน Cross-Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM) ของ Huber et al. (2019) โดยขั้นตอนการ
รวบรวมความต้องการของระบบ และขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
ใน SDLC จะสอดคล้องกับกระบวนการทำความเข้าใจธุรกิจและ
การทำความเข้าใจข้อมูล ใน CRIP-DM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รวบรวมความต ้องการของระบบ (System 
Requirement) เพ ื ่ อทำความเข ้ า ใจก ับธ ุ รก ิจหร ือระบบ

ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา โดยค้นหาฟังก์ชันที่ระบบควร
ทำ และความต้องการที่อาจจะไม่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้
โดยตรง เเต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ รวมท้ัง
เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้ ใช ้ และเง ื ่อนไขในการ
ดำเนินการของระบบ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับ ได้แก่ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ของสาขาวิชาสถิติจำนวน 2 หลักสูตร 
แบบฟอร์มการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน
การขออนุม ัต ิการสำเร ็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี และ (2) สัมภาษณ์ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องใน 3 
กลุ่ม ได้แก่ (ก) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป เพื่อให้ระบบนี้สามารถ
รองรับการใช้เพื ่อวางแผนการเรียนได้ (ข) เจ้าของระบบหรือ
เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ ที ่เก ี ่ยวกับการตรวจสอบ
สถานะการสำเร็จการศึกษา และ (ค) หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ท่ี
ปรึกษา/ผู้บริหารระดับคณะ  

 

 
 

รูปที่ 1 วงจรชีวิตการพัฒนาระบบต้นแบบ 
 

2. วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) นำข้อมูลท่ีได้
จากความต้องการของระบบ มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) เพ ื ่อว ิ เคราะห์ป ัญหา กำหนดขอบเขตและความ
ต้องการของระบบใหม่ รวมทั้งทำความเข้าใจกับข้อมูลสำคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ตามกลุ่มของผู้ใช้ จากนั้นนำมาสรุปและเขียนแผนผัง
บริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram: DFD) ของระบบปัจจุบันและระบบใหม่ เพ่ือสรุป
เป็นเอกสารข้อกำหนดของระบบต้นแบบ 

3. ออกแบบระบบ (Systems Design) โดยออกแบบ
โครงสร้างของเว็บเพจ (Webpage structure) และสารสนเทศท่ี
ต้องมีในระบบ จัดทำแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER 
Model) พร ้อมพจนาน ุกรมข ้อม ูล  (Data Dictionary) และ
ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ที่ประกอบด้วย
การนำเข ้าข ้อม ูล ( Input) และแสดงสารสนเทศ (Output) 
จากนั้นนำเสนอผู้ใช้ให้คำแนะนำหรือปรับแก้ เพื่อนำไปสู่การ
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พัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถเรียกใช้ระบบผ่านเว็บแอปพลิเค
ชันได้ 

4.  พ ัฒนาระบบ  (System Development) แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

4.1 การเขียนโปรแกรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
ระบบต้นแบบที ่ได ้ออกแบบไว้ โดยใช้เครื ่องมือ (1) Visual 
Studio Code ใช้เพื่อออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน (2) MySQL ใช้
เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ (3) ภาษาท่ีใช้
พัฒนา ได้แก่ PHP ใช้ในการเชื ่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL, 
HTML และCSS ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้มีความ
น่าสนใจ และ SQL ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 

4.2 ทดสอบระบบ โดยผู ้ว ิจ ัยและผู ้ ใช้ระบบ (1) 
ทดสอบส่วนย่อย (Unit Testing) ดำเนินการโดยผู ้ว ิจ ัย (2) 
ทดสอบการประสานกันระหว่างส่วนย่อยต่างๆ (Integration 
Testing) ดำเน ินการโดยผ ู ้ ว ิจ ัยและผ ู ้ ใช้ ระบบ  พร ้อมรับ
ข้อเสนอแนะมาปรับแก้และพัฒนาในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม จนกว่า
จะได้กระบวนการหลักครบตามท่ีวางแผนไว้ในแผนภาพกระแส
ข้อมูล 

5.นำระบบไปใช้งานและประเมินระบบ (Imple-
mentation and Evaluation) หลังจากพัฒนา ทดสอบและ
ปรับแก้ระบบต้นแบบแล้ว ได้นำระบบไปติดตั้งแบบโครงการนำ
ร่อง (Pilot Conversion) โดยทดลองใช้ระบบกับสาขาวิชาสถิติ
ก่อนที่จะนำไปปรับใช้กับสาขาวิชาอื ่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์
ต่อไป ในการทดลองใช้งานดังกล่าวได้มีการประเมินความพึง
พอใจของระบบต้นแบบ จากผู ้ใช้ระบบทั้ง 3 กลุ ่ม ได้แก่ (ก) 
นักศึกษาสาขาวิชาสถิติจำนวน 2 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ชั้นปีที ่ 3 ปีท่ี 4 และมากกว่าปีที ่ 4 กลุ่มละ 5 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน (ข) เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ ที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน และ (ค) 
หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/ ผู้บริหารระดับคณะ จำนวน 
3 คน โดยประเมินใน 3 ด้าน ด้วย Likert Scale 5 ระดับ ได้แก่ 
(1) ด้านประสิทธิภาพของระบบจำนวน 8 ข้อคำถาม (2) ด้าน
ความยากง่ายต่อการใช้ระบบจำนวน 6 ข้อคำถาม และ (3) ด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลจำนวน 5 ข้อคำถาม โดยมีเกณฑ์สรุปผล
ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี ่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อย ค่าเฉลี่ย  
2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย  

3.41 – 4.20 หมายถ ึง พึงพอใจระด ับมาก และค ่าเฉลี่ย  
4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด (วิชุดา และคณะ, 
2559) 

6 .  บำร ุ งร ักษาระบบ  (System Maintenance) 
สำหรับการสำรองข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีสำรองข้อมูลผ่าน Google 
Drive โดยจะทำการ Zip File และตั้งรหัสผ่านในการเปิดไฟล์
ก่อนอัพโหลดลงใน Google drive เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลให้กับผู ้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ 
เท่านั้น ซึ่งจะทำการสำรองข้อมูลทุกภาคเรียนการศึกษา และ
สำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ใน External hard disk 
 

ผลการวิจัย 
 สำหรับผลของการรวบรวมความต้องการของระบบ 
เบื้องต้นพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดทำระบบตรวจสอบ
การสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ของสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ โดยสามารถตรวจสอบเงื ่อนไขเบื้องต้นได้ว่า จำนวน
หน่วยกิตครบตามหลักสูตรหรือไม่ และเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวม
เกิน 2.00 หรือไม่ แต่พบว่ายังไม่สามารถตรวจสอบเกรดเฉล่ีย
สะสมสำหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด
ได้ อีกท้ังบางครั้งพบว่ารายวิชาระหว่างหมวดวิชาเฉพาะกับหมวด
วิชาเลือกหรือเลือกเสรี มีความผิดพลาดหรือสลับกัน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ฯ ของแต่ละคณะจะต้องเป็นผู้เข้าไปปรับแก้ในระบบ Reg KKU 
ด้วยตนเอง ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ จึงใช้วิธีตรวจสอบด้วยมือ
โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มตรวจสอบสำเร็จการศึกษา โดย
ให้กรอกเกรดรายวิชาต่างๆ และจัดรายวิชาเลือกให้อยู่ในหมวด
วิชาที่ถูกต้อง รวมทั้งคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวม และเกรด
เฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะด้วยตนเอง จากนั้นนำส่งอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพ่ือส่งให้เจ้าหน้าท่ีฯ ของคณะตรวจสอบต่อไป 

เมื ่อสัมภาษณ์ผู ้ใช้ที ่เกี ่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่ม
นักศึกษา มีปัญหาเรื ่องการคำนวณค่าคะแนนในแบบฟอร์ม
ตรวจสอบสำเร็จการศึกษาผิดพลาด และหลายคนไม่ทราบ
เงื่อนไขว่าจะต้องคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมสำหรับรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะที่หลักสูตรกำหนด ซ่ึงต้องคำนวณแยกและต้องได้ไม่ต่ำ
กว่า 2.00 ดังนั้น จึงต้องการระบบที่สามารถคำนวณเกรดเฉลี่ย
สะสมท่ีครอบคลุมทุกเงื่อนไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนปัญหา
ในกลุ ่มเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ พบว่าการยืนยันว่า
นักศึกษาแต่ละคนจบหรือไม่นั้น จะต้องดูรายวิชาต่างๆ ในแต่ละ
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หมวดของแต่ละหลักสูตร ซึ่งในระบบ Reg KKU ยังไม่รองรับการ
คำนวณในเงื่อนไขหมวดวิชาเฉพาะรายหลักสูตร ทั้งนี้เจ้าหน้าท่ี
ต้องทำการคำนวณเองด้วยมือ ซ่ึงทำให้กระบวนการตรวจสอบจบ
ทำได้ช้าและอาจผิดพลาดได้ อีกทั ้งการจัดรายวิชาเลือกของ
นักศึกษาแต่ละคนลงในหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกก็เกิด
ความผิดพลาด โดยเจ้าหน้าท่ีฯ ของคณะจะต้องเข้าระบบ Reg-
KKU และทำการย้ายรายวิชาต่างๆ ให้ตรงหมวดวิชาเอง ซึ่งต้อง
ทำให้กับนักศึกษาแต่ละคน ก่อนยืนยันในระบบมหาวิทยาลัย
ต่อไป ดังนั้น จึงต้องการระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกใน
การตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่แตกต่างกัน สำหรับกลุ่ม 
อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา/ผู้บริหารระดับคณะ พบว่า
เนื ่องจากนักศึกษาหลายคนไม่ทราบเงื ่อนไขการคำนวณเกรด
เฉล ี ่ยสะสมในหมวดว ิชาเฉพาะ ทำให ้การต ิดตามผลการ
ตรวจสอบจบของนักศึกษาทำได้ยากและมีความคลาดเคลื ่อน
เกิดขึ ้น ดังนั ้นจึงต้องการระบบที่สามารถคำนวณเงื่อนไขการ
สำเร็จการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้งรายงานสรุปรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยสามารถจำแนกตาม
หลักสูตรได้ 

เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แยกแยะ
ประเด็นต่างๆ พบว่าปัจจุบันการตรวจสอบสถานะการสำเร็จ
การศึกษาโดยเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ประกอบด้วย 6 
กระบวนการ (Process) ได้แก่ (1) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
และแก้ไขในแบบฟอร์มตรวจสอบจบท่ีนักศึกษาส่งมา (2) คำนวณ
เกรดเฉลี่ยสะสมรวม และเกรดเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ
ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด (3) ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษา (4) นำข้อมูลจากแบบฟอร์มตรวจสอบจบดังกล่าวไปใช้ 
เพื่อปรับแก้รายวิชาเลือกของหมวดวิชาต่างๆ ในระบบ Reg KKU 
ให้สอดคล้องตรงกับความเป็นจริง (5) เมื่อถูกต้องจึงจะบันทึก
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาใน Reg KKU และ (6) จัดทำรายงานชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะต่อไป ซ่ึง
พบว่ากระบวนการที่ 1  2 และ 3 นั้น เป็นกระบวนการที่ทำด้วย
มือและเป็นปัญหา ทำให้ล่าช้าและผิดพลาดได้ง ่าย ซึ ่งเป็น
ข้อกำหนดของระบบต้นแบบท่ีต้องจัดทำ 

ผลการออกแบบระบบต้นแบบสามารถเข ียนเป็น
แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่ 1 ได้ตามรูปที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับ 
4 เอนทิตี้ ได้แก่ (1) นักศึกษา (2) เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรงาน
บริการการศึกษาฯ (3) หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ที ่ปรึกษา  
(4) ผู้บริหารระดับคณะ ในบริบทหรือกระบวนการที่แตกต่างกัน
ไปใน  10 กระบวนการ  ได ้แก ่  (1)  ลงทะเบ ียนผ ู ้ ใช ้ งาน  
(2) ตรวจสอบตัวตนในการเข้าสู่ระบบ (3) จัดโครงสร้างหลักสูตร 
โดยเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ (4) บันทึกเกรด โดย
นักศึกษา (5) ระบบคำนวณค่าคะแนน หรือคำนวณเกรดเฉลี่ย
สะสมรวม และเกรดเฉลี ่ยสะสมในหมวดว ิชาเฉพาะตามท่ี
หลักสูตรกำหนด (6) ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ใน  
3 เรื ่อง ได้แก่ (ก) ตรวจสอบหน่วยกิตรวมขั้นต่ำตามหลักสูตร 
บันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข) ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 
ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 และ (ค) ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมหมวด
วิชาเฉพาะตามที่หลักสูตรกำหนด ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (7) จัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบเงื ่อนไขการสำเร็จการศึกษา ให้กับ
นักศึกษาได้รับทราบ (8) นักศึกษายืนยันและส่งข้อมูลเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ ตรวจสอบ (9) เจ้าหน้าท่ีฯ 
ตรวจสอบและปรับสถานะการตรวจสอบ และ (10) จัดทำ
รายงานสรุปรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับการจัดเก็บข้อมูล
นั้น ได้ออกแบบให้จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย 
11 แฟ ้ม (Data store) สามารถเข ียนเป ็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relations Diagram: ERD) 
ได้ตามรูปที ่ 3 ซึ ่งนำไปจัดทำเป็นพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) ประกอบคู่มือของระบบต่อไป 

สำหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User 
Interface) ในการนำเข้าข้อมูลจะมี 6 หน้าจอ ได้แก่ 

1) หน้าจอลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือ
เข้าใช้ระบบในครั้งแรกตามรูปที่ 4 ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่นั้น 
ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการให้ 

2) หน้าจอเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู ้ใช้แต่ละกลุ ่ม โดยผู ้ใช้กรอกอีเมลและ
รหัสผ่านตามรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ในระดับท่ี 1 ของระบบต้นแบบ 

 

3) หน้าจอจัดการข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ของ
หลักสูตร เมื่อต้องการสร้างหลักสูตรใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูล
สาขาวิชาตามรูปท่ี 6 และข้อมูลหลักสูตรตามรูปท่ี 7 ข้อมูลหมวด
วิชาในหลักสูตรตามรูปท่ี 8 ข้อมูลกลุ่มวิชาในหมวดต่างๆ ตามรูป
ที่ 9 ข้อมูลรายวิชาตามรูปที่ 10 ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตโดยรวม
ของหมวดวิชาตามรูปที่ 11 ของกลุ่มวิชา และของกลุ่มย่อยใน
หมวดวิชาเลือก ซึ ่งจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที ่งานบริการ
การศึกษาฯ 

4) หน้าจอจัดการโครงสร้างหลักสูตร เพื่อนำรายวิชา
เข้าหมวดวิชาและกลุ่มวิชาต่างๆ ของหลักสูตรตามโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงจะดำเนินการโดยเจ้าของระบบ ตามรูปท่ี 
12 ส่วนในหมวดวิชาเฉพาะสามารถเลือกรายวิชาที ่จะนำไป
คำนวณเกรดเฉลี่ย ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้ ตามรูปท่ี 13 

5) หน้าจอบันทึกเกรด เพื่อให้นักศึกษาใช้บันทึกเกรด
ของรายวิชาต่างๆ ลงในระบบ ซึ่งระบบจะรองรับกรณีลงเรียนซ้ำ
ในรายวิชาด้วยแล้ว จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณค่าคะแนนให้
อัตโนมัติ ตามรูปท่ี 14 
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6) หน้าจอปรับสถานะการตรวจสอบ โดยมี 3 สถานะ 
คือ จบการศึกษา รอยืนยันผล และไม่ผ่านการตรวจสอบ ซ่ึง
เจ้าหน้าที่ฯ จะใช้เมื่อนักศึกษา Click ส่งแบบตรวจสอบสำเร็จ
การศึกษาเข้ามาในระบบ โดยสถานะจะเป็นรอยืนยันผล เม่ือ

เจ้าหน้าที่ฯ ทำการตรวจสอบผลแล้ว เจ้าหน้าที่ฯ สามารถปรับ
สถานะการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาเป็นจบการศึกษา รอ
ยืนยันผล หรือไม่ผ่านการตรวจสอบได้ ตามรูปท่ี 15 หากไม่ผ่าน
การตรวจสอบนักศึกษาจะต้องแก้ไขและส่งตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ERD) 
 

 
 

รูปที่ 4 การลงทะเบียน 
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รูปที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

รูปที่ 6 จัดการข้อมูลเก่ียวกับสาขาวิชา 
 

 
 

รูปที่ 7 จัดการข้อมูลชื่อหลักสูตร 
 

 
 

รูปที่ 8 จัดการข้อมูลหมวดวิชาของหลักสูตร 
 

 
 

รูปที่ 9 จัดการข้อมูลกลุ่มวิชาในแต่ละหมวดวิชา 
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รูปท่ี 10 จัดการข้อมูลรายวิชา 
 

 
 

รูปท่ี 11 จัดการข้อมูลจำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชา 
 

 
 

รูปท่ี 12 จัดการรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
 

 
 

รูปท่ี 13 ระบุรายวิชาท่ีใช้คำนวณเกรดในหมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 

รูปท่ี 14 หน้าจอบันทึกเกรด 
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รูปท่ี 15 หน้าจอปรับสถานะการตรวจสอบ 
 

หน้าจอแสดงผลลัพธ์ (Output) ประกอบด้วย 4 หน้าจอ ดังนี้ 
1) หน้าจอตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ท้ังนี้นักศึกษา

จะกรอกและตรวจสอบด้วยตนเองก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่คณะ โดย
สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของตนเองได้ ท้ัง 
6 เงื่อนไข ในรายงานหน้าจอนี้ คือ หน่วยกิต ครบตามที่หลักสูตร
กำหนด เกรดเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 เกรดเฉลี่ยสะสมใน
หมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 2.00 ผ่านการทดสอบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องครบ 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 60 
หน่วยกิจกรรม และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามรูปท่ี 16 

2) หน้าจอ Export Document ให้นักศึกษาใช้สำหรับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาที่คำนวณ
เรียบร้อยแล้วจากระบบ เพื ่อนำไปให้อาจารย์ที ่ปรึกษาและ
หัวหน้าสาขาวิชาลงนาม ตามรูปท่ี 17 

3) หน้าจอรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ให้เจ้าหน้าท่ีงาน
บริการการศึกษาฯ ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลสำเร็จการศึกษาท่ี

นักศึกษาส่งมา โดยสามารถกรองข้อมูลในการค้นหาได้ ตาม
หลักสูตร ตามสถานะการตรวจสอบ และตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
โดยจะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร เกรดเฉลี่ยรวม 
สถานะการตรวจสอบของนักศึกษา นอกจากนี้ในหน้านี้ ยัง
สามารถ Drill Down เพื่อเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาของ
นักศึกษาแต่ละรายได้ และสามารถปรับสถานะการตรวจสอบได้ 
ตามรูปท่ี 18 

4) หน้าจอรายงานผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับหัวหน้า
สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารระดับคณะ โดยจะแสดง
กราฟเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการตรวจสอบ
ว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
หลักสูตร เกรดเฉลี ่ยสะสมรวม ท่ีสามารถกรองข้อมูลตามมิติ
หลักสูตร สถานะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชา และเกรดเฉล่ียสะสม
ได้ ตามรูปท่ี 19 

 

 
 

รูปท่ี 16 ตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา 
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รูปที่ 17 Export Document เพ่ือส่งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 
 

รูปที่ 18 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
 

 
 

รูปที่ 19 รายงานผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 
 

 เมื่อนำระบบต้นแบบที่พัฒนาได้ไปให้ผู้ใช้ระบบทั้ง 3 
กลุ ่มทดลองใช้งาน จากนั ้นประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านประสิทธิภาพของระบบ (2) ด้านความยากง่ายต่อ
การใช้ระบบ และ (3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งพบว่า
กลุ่มนักศึกษา 30 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x = 4.13) ส่วนกลุ ่มเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรฯ อาจารย์และ
ผู้บริหารรวม 4 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 
4.67 และ 4.44 ตามลำดับ) ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 สำหรับการบำรุงรักษาระบบ ในเรื ่องของการสำรอง
ฐานข้อมูล (Backup Data) จะทำการ ZIP FILE และอัปโหลดลง 
Google Drive โดย เข ้ าท ี ่  php My Admin จากน ั ้ น เ ล ื อก
ฐานข้อมูล และเลือกตารางข้อมูล แล้วใช้คำสั่ง Export ฐานข้อมูล 
และทำการ Zip file แล้วอัปโหลดลง Google Drive โดยแนะนำ
ให้ทำการสำรองข้อมูลทุกเดือน หากเป็นช่วงตรวจสอบการสำเร็จ
การศึกษาควรสำรองทุกสัปดาห์หรือถี ่กว่านั ้น ขึ ้นกับจำนวน
นักศึกษาท่ีเข้าใช้ระบบ 

 
 
 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 48 เลม่ที่ 4 575 
 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินความพึงพอใจ 

ด้านที่ประเมิน 
กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ กลุ่มอาจารย์และผู้บริหาร 
𝐱 S.D. 𝐱 S.D. 𝐱 S.D. 

1) ด้านประสิทธิภาพของระบบ (8 ข้อย่อย) 4.05 0.56 4.38 0.52 4.00 0.01 
2) ด้านความยากง่ายต่อการใช้ระบบ (6 ข้อย่อย) 4.18 0.62 5.00 0.00 4.83 0.19 
3) ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (5 ข้อย่อย) 4.21 0.57 4.75 0.50 4.50 0.01 

เฉล่ียรวม 4.13 0.58 4.67 0.49 4.44 0.06 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
ระบบต้นแบบนี ้สามารถจัดการข้อมูลได้ตามความ

เฉพาะของแต่ละหลักสูตร โดย DFD และ ERD สามารถใช้เป็น
ต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
นอกจากนี ้ยังสามารถจัดเก็บและรายงานเงื ่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาได้ทั ้ง 6 เงื ่อนไข ประกอบด้วย (1) สอบได้จำนวน 
หน่วยกิตตามหลักสูตร (2) เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00  
(3) เกรดเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะที่หลักสูตรกำหนดต้องไม่
ต่ำกว่า 2.00 (4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัย (5) ต้องผ่านการทดสอบหรือมี
ผลสอบทางภาษาต่างประเทศเพื ่อใช้คะแนนยื ่นจบการศึกษา 
และ (6) มีหน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่า 60 
หน่วยกิจกรรม 

ซ่ึงระบบนี้จะแตกต่างจากงานวิจัยเร่ืองระบบตรวจสอบ
ผลสำเร็จการศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (เบญจวรรณ และคณะ, 2555) ที่ตรวจสอบการ
สำเร็จการศึกษาได้เพียง 2 เงื่อนไขเท่านั้น คือ (1) การลงทะเบียน
เรียนหน่วยกิตครบ และ (2) เกรดเฉลี่ยสะสมโดยรวมไม่ต่ำกว่า 
2.00 นับได้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ ได้ระบบงานที่ช่วยสนับสนุนให้
เจ ้าหน ้าท ี ่และน ักศึกษาสามารถทำงานได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

นอกจากนี้ระบบต้นแบบนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ถึง 3 เพื่อตรวจสอบหรือวางแผนการ
เรียนได้ เช่น นักศึกษาสามารถสมมุติเกรดที่จะได้ในแต่ละวิชาท่ี
ตนเองลงทะเบียน จากนั้นให้ระบบคำนวณเกรดเฉลี่ยตามเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างไรก็ตามระบบต้นแบบนี้ยังไม่รองรับการนำข้อมูล
เกรด หน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลสอบด้านคอมพิวเตอร์ 
และภาษาอังกฤษ จากระบบ Reg KKU เข้ามาได้ ยังต้องให้
นักศึกษาเป็นผู้นำเข้าข้อมูลเอง ตามโครงสร้างที่จัดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
ท่ีควรพัฒนาต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดของ

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) ผลการวิเคราะห์ระบบ พบว่า
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังไม่
สามารถรองรับการตรวจสอบเกรดเฉลี ่ยสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะที ่หล ักส ูตรกำหนด ทำให้แต ่ละคณะต้องหาว ิธ ีการ
ตรวจสอบเอง คณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน ได้ใช้วิธีการคำนวณค่า
คะแนนในแบบฟอร์มตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ซึ่งเสี่ยงต่อความ
ผิดพลาดและล่าช้า 

สำหรับระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถรองรับผู้
ใช้ได้ทั้ง 3 กลุ่ม คือ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฯ และอาจารย์/ผู้บริหาร 
ซึ่งสามารถจัดการโครงสร้างหลักสูตรตามความเฉพาะของแต่ละ
หลักสูตรได้ ระบบต้นแบบได้ครอบคลุมกระบวนการหลัก 10 
กระบวนการ คือ (1) ลงทะเบียน (2) ตรวจสอบตัวตนในการเข้าสู่
ระบบ (3) จัดการโครงสร้างหลักสูตร (4) บันทึกเกรด (5) คำนวณ
เกรดเฉลี่ยสะสมรวม และเกรดหมวดวิชาเฉพาะ (6) ตรวจสอบ
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (7) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
เงื่อนไข (8) นักศึกษายืนยันข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
(9) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในระบบ และ (10) จัดทำรายงาน ท้ังนี้ได้
จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลที ่ประกอบด้วย 11 แฟ้ม ส่วน
หน้าจอในการนำเข้าข้อมูลประกอบด้วย 6 หน้าจอ สำหรับ
รายงานสำคัญมี 2 รายงานที่สามารถจัดทำรายงานได้ตามมิติ
หลักสูตร และสถานะการตรวจสอบ เมื่อประเมินความพึงพอใจ
จากผู ้ใช ้งาน 3 กลุ ่ม พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่ม
นักศึกษาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (x = 4.13, S.D.= 0.58) 
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีงานบริการการศึกษาฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x = 4.67, S.D.= 0.49) และกลุ่มหัวหน้าสาขาวิชา/
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับคณะอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (x = 4.44, S.D.= 0.06) 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า DFD และ ERD ของระบบต้นแบบนี้ 
สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อไปได้ อีกทั้งระบบสามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีฯ ในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้
ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงหัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้บริหารระดับคณะ สามารถเข้าดูรายงานสรุปรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามหลักสูตรได้ เพื่อนำสารสนเทศไป
ใช้ในการวางแผน และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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