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งานประกัน คุ ณ ภาพ ในขั้ นตอนการรวบรวม และจั ด เก็บ เอกสาร
นอกจากนี้ยงั สามารถสื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งการ เพื่อนาไปใช้ในงานประกัน
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Abstract
The objective of this project is to improve method of
collecting and keeping the data used for quality assessment (in only

research - related index) of Industrial Engineering Department, Faculty
of Engineering, Kasetsart University. In the present method, the
responsible person directly collect the data from data owners who are
lecturers and graduate students, which are in hard – copy form. After
that, the data is kept in document files. These make many problems
such as data missing, difficulty of document search and so on. The webbased database in the project is created by using Macromedia
Dreamweaver 8 for website development and using MySQL for
database development. This web-based database is designed to make
the data owners can submit the data required for quality assessment (in
research – related index). The data is kept in well organized database. It
can be search efficiently and effectively with less effort.
Keywords:

Web-based Application, Design and Development of
Database, Quality Assessment

1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
รายงานการประเมิ นตนเอง เป็ นเอกสารที่ หน่ ว ยงานใช้เพื่ อ
ตรวจประเมิ นคุ ณภาพการดาเนิ นงานของหน่ วยงานเป็ นการพิ จารณา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานซึ่ งพัฒนาต่อเนื่อง จาก
การตรวจสอบคุ ณภาพภายใน (Internal Quality Audit) โดยเฉพาะการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบที่ 4 งานวิจยั ซึ่ งต้องทาการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลรายงานการประเมิ นตนเองอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร
แบบประเมิน ซึ่ งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลแบบ
ประเมินไม่เป็ นหมวดหมู่ ทาให้ข้อมูลการรายงานผลการดาเนิ นงานสู ญ
หายได้ ต้องมีการเก็บรวบรวมผลงานวิจยั และผลงานวิชาการด้วย เพื่อให้
สามารถนาไปเป็ นประโยชน์ในการศึ กษาค้นคว้าในการทางานวิจัยและ
ผลงานทางวิช าการต่ อ ไปได้ จากการด าเนิ น งานไม่ มี ก ารเก็บผลงาน

ดัง กล่ า วในรู ป แบบของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และจัด เก็บ ไม่ เ ป็ น
หมวดหมู่ ทาให้ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูล เพิ่มประสิ ท ธิ ภาพ
ในการจัดเก็บข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และนาความรู้
ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้จริ ง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

3. การใช้ งานโปรแกรม
การออกแบบระบบนี้จะแบ่งการใช้งานออกเป็ นสามส่ วน
ด้วยกันคือ ส่ วนของนิสิต ส่ วนของอาจารย์ ส่ วนของเจ้าหน้าที่

3.1 การใช้ งานในส่ วนของนิสิต
1) การเข้าสู่ระบบ
หน้าจอ Login ของนิ สิตในช่ อง Username ใส่ ข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้
และใส่ ขอ้ มูลรหัสผ่านในช่อง Password จากนั้นกดปุ่ มเข้าสู่ระบบ

1) จัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสาหรั บจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเฉพาะองค์ประกอบ
ที่ 4 งานวิจยั เท่านั้น
2) ฐานข้อมูลที่จดั ทาขึ้นผูก้ รอกข้อมูลจะสามารถกรอกข้อมูล
และส่ งไฟล์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่จดั ทาขึ้น

2. เนื้อความหลัก
2.1ระบบฐานข้ อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความรู้ต่างๆที่ ใช้ในการ
พัฒนาระบบเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้ทาการจาลองข้อมูล
หรื อโครงสร้างข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ ด้วยแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์

รู ปที่ 1 ER-Model ฐานข้อมูล

รู ปที่ 2 การเข้าสู่ระบบ
2) การดาวน์โหลดเอกสารงานวิจยั
พิมพ์ขอ้ ความหรื อ Keyword ชื่อเอกสารผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
กับ ที่ ต้ อ งการหรื อ ชื่ อ ของเจ้ า ของผลงานนั้ น ๆ จากนั้น กดปุ่ มค้น หา
เอกสารงานวิจัยหรื อผลงานวิชาการที่ ตรงกับข้อความหรื อ Keyword ที่
ระบุ ไ ปจะแสดงขึ้ น มาด้า นล่ า ง หากต้อ งการจะดาวน์โ หลดเอกสาร
งานวิจยั ให้กดเลือกที่รูปไฟล์

รู ปที่ 3 การดาวน์โหลดเอกสารงานวิจยั
3) แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงาน
ระบุขอ้ มูลในช่องให้สมบูรณ์ กดปุ่ ม Browse เพื่อเลือกเอกสาร
งานวิจยั ที่ตอ้ งการตีพิมพ์ผลงาน จากนั้นกดปุ่ มบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 5 ตรวจสอบการประมวลผลองค์ประกอบที่ 4 งานวิจยั
4) กรอกข้อมูลงานวิจยั
ระบุขอ้ มูลงานวิจยั ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ กดปุ่ ม Browse เพื่อ
เลือกเอกสารงานวิจยั ที่ตอ้ งการอัพโหลด จากนั้นกดปุ่ มบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 4 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงาน

3.2 การใช้ งานในส่ วนของอาจารย์และบุคลากรวิจัย
1) การเข้าสู่ระบบ
หน้าจอ Login ของอาจารย์และบุคลากรวิจยั ในช่อง Username
ใส่ ขอ้ มูลชื่อผูใ้ ช้ และใส่ ขอ้ มูลรหัสผ่านในช่ อง Password จากนั้นกดปุ่ ม
เข้าสู่ระบบ ดังรู ปที่ 2
2) การดาวน์โหลดเอกสารงานวิจยั
พิมพ์ขอ้ ความหรื อ Keyword ชื่อเอกสารผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
กับ ที่ ต้ อ งการหรื อชื่ อ ของเจ้ า ของผลงานนั้ น ๆ จากนั้น กดปุ่ มค้น หา
เอกสารงานวิจัยหรื อผลงานวิชาการที่ ตรงกับข้อความหรื อ Keyword ที่
ระบุ ไ ปจะแสดงขึ้ น มาด้า นล่ า ง หากต้อ งการจะดาวน์โ หลดเอกสาร
งานวิจยั ให้กดเลือกที่รูปไฟล์ ดังรู ปที่ 3
3) ตรวจสอบการประมวลผลองค์ประกอบที่ 4 งานวิจยั
อาจารย์และบุคลากรวิจยั สามารถตรวจสอบการประมวลผล
องค์ประกอบที่ 4 งานวิจยั

รู ปที่ 6 กรอกข้อมูลงานวิจยั

3.3 การใช้ งานในส่ วนของเจ้ าหน้ าที่
1) การเข้าสู่ระบบ
หน้าจอ Login ของเจ้าหน้าที่ ในช่ อง Username ใส่ ข้อมูลชื่ อ
ผูใ้ ช้ และใส่ ขอ้ มูลรหัสผ่านในช่อง Password จากนั้นกดปุ่ มเข้าสู่ระบบ
ดังรู ปที่ 2

2) ตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจยั
วิธีการตรวจสอบข้อมูลการตี พิมพ์ผลงาน คื อ การระบุ วนั ที่
ของการขอตีพิมพ์ผลงานในช่องระบุวนั ที่เริ่ มต้นและวันที่ สิ้นสุ ด จากนั้น
กดปุ่ ม ค้นหา หากมีขอ้ มูลการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ตามวันที่ทาการระบุ จะมี
ข้อมูลแสดงด้านล่าง

5) การกาหนดวันในการแก้ไขข้อมูลงานวิจยั
เมื่อต้องการวันในการแก้ไขข้อมูลงานวิจยั สามารถทาได้โดย
การเลือกเมนู กาหนดค่า และใส่ จานวนวันที่สามารถให้ผบู้ นั ทึกข้อมูล
งานวิจยั เข้ามาแก้ไขข้อมูลของตนเอง

รู ปที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจยั

รู ปที่ 10 การกาหนดวันในการแก้ไขข้อมูลงานวิจยั

3) ตรวจสอบการประมวลผลองค์ประกอบที่ 4 งานวิจยั
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการประมวลผล องค์ประกอบที่ 4
งานวิจยั ดังรู ปที่ 5
4) เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลของนิสิต อาจารย์
ระบุ ข้อมู ล นิ สิ ต อาจารย์ ที่ ต้อ งการเพิ่ ม ก าหนด Username
และ Password ให้กบั นิ สิ ต ในช่ อ ง Active คื อ การระบุ ส ถานะของ
ผูใ้ ช้งาน ถ้าผูใ้ ช้งานนี้ยงั สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้เลื อก Yes และ ถ้าไม่
ต้องการให้ผใู้ ช้งาน ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ เลือก No

5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุป
จากการทดลองใช้งานเว็ปไซต์พบว่าสามารถทาให้การจัดการ
กับข้อมูลมีมาตรฐานที่ดีข้ ึน ลดปั ญหาส่ วนของการขอข้อมูลจากเจ้าของ
ข้อมูลโดยตรง ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล อันเป็ นการบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ในตอนเริ่ มต้นโครงงานนี้

5.2 ข้ อเสนอแนะ
ในอนาคตควรการพัฒ นาเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ จั ด ท ารายงานการ
ประเมินตนเองในงานประกันคุณภาพในทุ กๆองค์ประกอบของรายงาน
การประเมินตนเอง

6. กิตติกรรมประกาศ

รู ปที่ 8 เพิ่มข้อมูลของนิสิต
ระบุชื่อของนิสิต หรื ออาจารย์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล แล้วกด
ปุ่ มค้นหา จะมีขอ้ มูลแสดงด้านล่าง กดเลือกคาว่าแก้ไข ตัวอักษรสี แดง จะ
แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลนิสิตให้แก้ขอ้ มูล

ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณ อ.ดร.จันทร์ ศิริ สิ งห์เถื่ อน อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาโครงงานเป็ นอย่ า งสู ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ค าแนะน าที่ ดี เ กี่ย วกับ การท า
โครงงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ทั้ ง นี้ ข อขอบพระคุ ณ อาจารย์แ ละ
เจ้าหน้าที่ ใ นภาควิศวกรรมอุ ตสาหการทุ ก ท่ านที่ ได้ให้ความช่ วยเหลื อ
ตลอดระยะเวลาในการท าโครงงานจนสาเร็ จลุ ล่ว งไปด้ว ยดี ตลอดจน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มอบเงินอุดหนุนในการทาโครงงานนี้

เอกสารอ้ างอิง
อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา. 2553. ฐานข้อมูล.
แหล่งที่มา:
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson04/lesson41.htm, 20 ตุลาคม 2553

รู ปที่ 9 แก้ไขข้อมูลของนิสิต

