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คาํนํา 
 

โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission)  เพื่อช่วยในการแกปั้ญหา
การใชง้านทัว่ไปในกระบวนการการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ทาํให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสั่งการ อนุมติั ให้เดินทางไปราชการ ประหยดัเวลาการเดินทางของผูข้ออนุญาตไป
ราชการ ท่ีตอ้งเขา้มารับเอกสารของโรงเรียนในสังกดัทุกโรงและศูนยป์ระสานงานการจดัการ
มธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และยงัส่งผลใหป้ระหยดังบประมาณในการใชก้ระดาษท่ีลดลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึน โดยใชโ้ปรแกรม MySQL มาใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรม MySQL 
เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System) ตวัหน่ึงท่ี
นิยมใช้ในโลกของอินเตอร์เน็ตทั้งน้ีเพราะโปรแกรม MySQL เป็นฟรีแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะความเ ร็วและการรองรับจํานวนผู ้ใช้และขนาดของข้อมูลจํานวนมากส่วน
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนการทํางานก็มีหลายระบบ  อาทิเช่น  Unix, OS/2, Mac Os หรือ 
Windows นอกจากน้ีย ังใช้ร่วมกับ Web Development Platform เช่น C, C++, Java, Perl, Python, 
PHP, TCL หรือ Asp เป็นตน้ 

จุดประสงคห์ลกัของการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ีเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ 
เสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาติดต่อราชการเพื่อขอรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ
ระหว่างสาํนกังานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 กบัโรงเรียนในสังกดั และศูนย์
ประสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา ช่วยลดตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย ดา้นเอกสาร 
พื้นท่ีในการจดัเกบ็เอกสาร ค่าโทรสาร เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 
     ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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บทที ่1 
บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานไดริ้เร่ิมในการใหบ้ริการหน่วยงานราชการ 
และประชาชนทัว่ไปในรูปแบบ E-Government ผา่นอินเทอร์เน็ต อาทิ กรมสรรพากรใหบ้ริการรับ
แบบยืน่เสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต และรับโอนเงินเสียภาษีทางธนาคาร และทางดา้นกระทรวง
พาณิชยก์ไ็ดเ้ร่ิมดาํเนินการใหบ้ริการตรวจคน้ช่ือบุคคล และจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 
กระทรวงการคลงัไดส้ัง่ใหธ้นาคารของรัฐใชร้ะบบ ICT และโครงสร้างพื้นฐานของรัฐร่วมกนัเพื่อ
ประหยดั และเพิ่มความปลอดภยั ส่ิงท่ีตอ้งรีบเร่งในการพฒันากคื็อการพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการปฏิรูประบบราชการ และ ICT เพื่อบริหารงานภาครัฐ และกา้วเขา้สู่ 
E-Government (สรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการ ยทุธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร. พ.ศ.2545 : 9) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดน้าํเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการ
ติดต่อส่ือสารกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศจาํนวน 225 เขตพื้นท่ี และใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน และบริหารงานต่างๆ ให้กบัโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษา ทัว่ประเทศ 
และมีความพยายามท่ีจะให้ทั่ว ถึงทุกๆ  โรงเ รียนภายในปี  พ .ศ .  2552  เ รียกว่า เครือข่าย
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีช่ือยอ่วา่ เอม็ โอ อี เน็ต ซ่ึงโครงการ MOE NET (Ministry of Education 
Network) ไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่สมยั นายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 โดยการเช่าเคร่ืองมาใช้งาน ต่อมา พ.ศ.2527 ได้ติดตั้งเคร่ือง 
Mainframe (Sperry 1100/60)  และเ ช่ือมโยงกรมต่างๆ  โดยมีศูนย์สารสนเทศสํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนยก์ลางการทาํงานตั้งแต่ระยะแรกเน้นการบนัทึก และประมวล
ข้อมูล (Data Entry and Processing) ต่อมาเน้นการจัดทําฐานข้อมูล (Database and Information 
Development) และปัจจุบนัมุ่งเนน้การเช่ือมโยงเครือข่าย (MOE Networking) เม่ือกระทรวงไดเ้นน้
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา (15 ปี) และความเป็นเลิศทางดา้นการศึกษาทั้งในระบบ และ
นอกระบบ ทั้งท่ีอยูใ่นเขตเมือง และชนบทเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงจึงเป็นองคป์ระกอบ
สําคญัท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาเกิดความทดัเทียมกนัรวมทั้งยงัเป็นประตูท่ีทาํให้เด็ก เยาวชน ครู 
อาจารย์ สามารถศึกษาค้นคว้าแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ผ่านส่ือน้ี และเป็นการสร้าง
ความคุน้เคยให้กบัเด็กท่ีอยู่ห่างไกล สามารถเขา้ถึงแหล่งวิทยาการท่ีอยู่ไกลเพื่อนาํมาประยุกตใ์ห้
เหมาะสมในการเรียนการสอนได ้กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเนน้การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การบริหาร การจดัการสาํนักงาน และสถานศึกษา MIS (Management Information Systems) และ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการเ รียนการสอน  (Computer AssistedInstruction : CAI) 
 (http://www.moe.go.th/main2/article/article5.htm) 
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  ดงันั้นผูด้าํเนินการรายงานจึงเห็นวา่การนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร
มาประยุกต์ใช้ในการรับส่งเอกสารทางราชการในการขออนุญาตไปราชการในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ น่าจะเป็นทางเลือก และเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะช่วยในการบริหารจดัการระบบ
การรับส่งเอกสารราชการในการขออนุญาตไปราชการของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 36 และช่วยในการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ เสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มาติดต่อขออนุญาตไปราชการระหว่างสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 กบัศูนย์
ประสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา กลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษาในสังกดั 
ช่วยลดตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย ดา้นเอกสาร พื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสาร ค่าโทรสาร เพิ่มผลผลิต และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานให้รวดเร็วยิ่งข้ึน ผูด้าํเนินการรายงานจึงไดศึ้กษา และพฒันา
โปรแกรมในการรับส่งเอกสารราชการในการขออนุญาตไปราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใชโ้ปรแกรมภาษาเอช็ทีเอม็แอล (Hypertext Markup Langue) โปรแกรมภาษาพีเอช็พีสคริปต ์
PHP (Personal Hypertext Preprocessor) และฐานขอ้มูลมายเอช็คิวแอล (MySQL - My Structured 
Query Language) เป็นหลกัซ่ึงโปรแกรมเหล่าน้ีสามารถนาํไปใช้งานเผยแพร่และพฒันาต่อได ้
(Open Source) ไม่มีค่าใชจ่้ายในการจดัหารวมทั้งเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีจะใชใ้นการพฒันาดา้นต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อไป ซ่ึงโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถใชไ้ดท้ั้งในระบบอินทราเน็ตเครือข่าย
ภายในสาํนกังาน และระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายภายในสาํนกังานกบัโรงเรียนในสงักดัได ้

วตัถุประสงค์ของการดําเนินการ 
1. เพื่อพฒันาโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

ระหว่างสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 กบัศูนยป์ระสานงาน
การจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสงักดั 

2. เพื่อจดัทาํคู่มือประกอบการการใช้งานรับ-ส่ง เอกสารทางราชการในการขอ
อนุญาตไปราชการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) เพื่อลดปัญหาขอ้ผดิพลาดในการรับส่งเอกสาร
ทางราชการ แมก้รณีโรงเรียนเปล่ียนตวัครูผูรั้บผดิชอบ 

ประโยชน์ของการดําเนินการ 
 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 กบัศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษา
มธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสงักดั สามารถใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) ได ้เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาการใชง้านทัว่ไปในกระบวนการ
การรับ-ส่งเอกสารทางราชการในการขออนุญาตไปราชการ ทาํใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ
สัง่การ ประหยดัเวลาการเดินทางเขา้มารับเอกสารการขออนุญาต และยงัส่งผลใหป้ระหยดั
งบประมาณในการใชก้ระดาษท่ีลดลง เพือ่ใหมี้คู่มือประกอบการใชง้านระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) สาํหรับเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานสารบรรณ   
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นิยามศัพท์ 
 1. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี หมายถึง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
 2. ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา หมายถึง ศูนย์
ประสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยาท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 เพื่อเป็นจุดศูนยก์ลางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
งานวิชาการ งานบริหาร และงานบริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา หรือ
โรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพะเยา 
 3.  โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์  (E-permission) หมายถึง 
โปรแกรมท่ีพฒันาขั้นมาสาํหรับใชใ้นการรับ-ส่งเอกสารทางราชการในการขออนุญาตไปราชการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กับ ศูนย์
ประสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสังกดั ในรูปแบบไฟล์
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 4. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารราชการท่ีใชใ้นการติดต่อราชการของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กับ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
มธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสงักดั โดยผา่นกระบวนการสแกน และจดัเก็บเป็นไฟล์
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเอกสารราชการท่ีสร้างข้ึนจากไฟลข์อ้มูลพีดี
เอฟ (PDF) ไฟล์รูปภาพ (JPEG) ไฟล์เอกสารท่ีสร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เวิร์ด 
(Word) เอก็เซลล ์(Excel) หรือไฟลท่ี์ถูกบีบอดัในรูปของซิปไฟล ์(Zip)  
 5. การพฒันา หมายถึงการสร้างโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ในการรับส่งเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใชใ้นการขออนุญาตไปราชการ 
 6. เอกสารขออนุญาตไปราชการ หมายถึง เอกสารหรือหนังสือท่ี ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงานการจดั
การศึกษามธัยมศึกษา และโรงเรียนในสังกดั จดัส่งมายงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 36 ในลกัษณะเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบทัว่ไป หรือในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
 7. เอกสารอนุมติัให้ไปราชการ หมายถึง เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์หรือหนงัสือรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผูมี้อาํนาจในการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการไดข้องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 36 ส่งไปให ้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักดั สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษา และโรงเรียนในสงักดั 
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บทที ่2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการพฒันา และการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
ระหว่าง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 กบัศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษา
มธัยมศึกษา และโรงเรียนในสงักดั มีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. บริบทหนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
2. บริบทหนา้ท่ีของศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา 
3. ระเบียบหนงัสือราชการ 
4. การรับส่งเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
5. ระบบฐานขอ้มูล 
6. โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันา 
7. แนวทางการสร้างและพฒันาโปรแกรม  
 

1. บริบทหน้าทีข่องสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36   เป็นส่วนราชการจดัตั้ งข้ึนตาม
บทบญัญติัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 แกไ้ข  
พ.ศ. 2553  มาตรา 34 ท่ีบญัญติัใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน     หรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนและกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดอาํนาจหน้าท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา      ไวด้งัน้ี 
 1.  จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
 2.  วิเคราะห์การจดัตั้งประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทั้ง
กาํกบัตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 4.  กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  
สนบัสนุน การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานดา้น
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 12.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานใด โดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

โครงสร้าง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ี36    แบ่งโครงสร้างการบริหารงานใน
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 
 1.  กลุ่มอาํนวยการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.  กลุ่มนโยบายและแผน 
 4.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 5.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์   
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  รับผดิชอบการบริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงราย-พะเยา   จาํนวน  2 จงัหวดัคือ  
 1.  จงัหวดัเชียงราย  เขตบริการ รวม 18 อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอเวียงชยั อาํเภอ
เวียงเชียงรุ้ง อาํเภอป่าแดด  อาํเภอพาน อาํเภอแม่สรวย อาํเภอเวียงป่าเป้า อาํเภอแม่ลาว อาํเภอเชียง
แสน อาํเภอแม่จนั อาํเภอแม่สาย อาํเภอแม่ฟ้าหลวง อาํเภอดอยหลวง อาํเภอเชียงของ อาํเภอเทิง  
อาํเภอพญาเมง็ราย อาํเภอเวียงแก่น อาํเภอขนุตาล   
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 2. จงัหวดัพะเยา  เขตบริการ รวม  9 อาํเภอ  ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอดอกคาํใต ้อาํเภอ
แม่ใจ  ก่ิงอาํเภอภูกามยาว  อาํเภอจุน อาํเภอเชียงคาํ อาํเภอเชียงม่วน อาํเภอปง ก่ิงอาํเภอภูซางโดย
มีโรงเรียนในสงักดั ดงัน้ี 
 

สังกดั 
จํานวน 

โรงเรียน สาขา หมายเหตุ 
1.สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36            59 - - 
                 -เชียงราย 40 - - 
                 -พะเยา 19 - - 
2.สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา(ขยาย
โอกาส) 

- เชียงรายเขต1-4 23/ 
- พะเยาเขต1-2 28/35 

  
    

 
63 

  

3.สาํนกับริหารการศึกษาพิเศษ    
            -โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์(รวมราชประชานุ
เคราะห์) 

        3  ศึกษาสงเคราะห์1 
ราชประชานุ
เคราะห์ 15,24 

            -โรงเรียนศึกษาพิเศษ         2   
4.หอ้งเรียน (หมายถึงหอ้งเรียนทั้งหมดในขอ้ 1)    1,686   
5.นกัเรียน - มธัยมศึกษาตอนตน้ 
              - มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 24,794 
 24,193  

 ไม่รวมขยาย
โอกาส 

8.ขา้ราชการครูผูป้ฏิบติังานจริงในสถานศึกษา 
              - ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
              - ครูผูส้อน 

 
      59 
 3,561 

 ไม่รวมขยาย 
โอกาส 
การศึกษาพเิศษ 

9.ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานจริงในสพม.เขต36 
                บุคลากรทางการศึกษา38ค.(1)(2) 

 
67 

  

         
ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.36 ขอ้มูล ณ เดือน มิถุนายน 2559 
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2. บริบทหน้าทีข่องศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา 
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) มีเจตนาให้เกิด
การบริหาร  แบบมีส่วนร่วมและกระจายอาํนาจลงสู่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การพฒันา
คุณภาพการศึกษาบรรลุผลดว้ยแนวทางร่วมคิดร่วมดาํเนินการ โดยการเช่ือมโยงประสานสัมพนัธ์
เป็นเครือข่ายวิชาการ ครอบคลุมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไข เพิ่ ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  3)  พ .ศ . 2553 และมาตรา  33 แห่งพระบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี2)       พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกาํหนด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ลงวนัท่ี      17 สิงหาคม 2553 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  เพื่ออาํนวย
ความสะดวกในการบริหารจดัการและการใหบ้ริการแก่โรงเรียน ครู นกัเรียน ผูข้อรับบริการอ่ืนๆ 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา)       จึงประกาศว่าดว้ยศูนย์
ประสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
(เชียงราย–พะเยา) วา่ดว้ย ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา) พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชป้ระกาศน้ีเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
  “ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษาเขต 36  (พะเยา)” หมายความว่า ศูนย์
ประสาน   งานการจดัการมธัยมศึกษาท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดั
พะเยา เพื่อใหบ้ริการแก่ครู บุคลากร หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัพะเยา ซ่ึงตั้งอยูใ่น
อาํเภอของจงัหวดัพะเยา 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการ
มธัยมศึกษา    เขต 36  (พะเยา) 
 “ประธานศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)” หมายความวา่ ผู ้
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
และไดรั้บแต่งตั้งจาก “ผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36” 
 “โรงเรียนมธัยมศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)  
 “ผูบ้ริหารโรงเรียน”  หมายความว่า  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)  
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 “รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน”  หมายความว่า  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือผูป้ฏิบติั
หน้าท่ี      รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
(พะเยา)    
 “เจา้หน้าท่ี” หมายความว่า เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในศูนยป์ระสานงานการจดัการ
มธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)   
   
หมวดท่ี  1 
บททัว่ไป 
 ขอ้ 4  การเรียกช่ือศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา ให้ใชข้อ้ความว่า “ ศูนย์
ประสานงาน   การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)”  โดยเรียกช่ือวา่ “ ศปม. 36” (พะเยา) 
 ขอ้ 5  ใหมี้การจดัตั้งสาํนกังานประสานงานการจดัการมธัยมศึกษาเพื่อใหบ้ริการกลุ่ม
โรงเรียนระดบัจงัหวดัและระดบักลุ่มยอ่ย โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังานตามความเหมาะสม 
 ขอ้ 6  ศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)  ตั้งข้ึนมีวตัถุประสงค ์
ดงัน้ี 
 ( 1 )  เพื่อส่งเสริมใหมี้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือน
นโยบาย  ภารกิจ แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 และกลุ่ม
โรงเรียน 
 ( 2 )  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา   เขต 36  ในดา้นงานวิชาการ ดา้นงานบริหารบุคคล ดา้นงานบริหารงบประมาณ ดา้น
บริหารงานทัว่ไป       และดา้นบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 ( 3 )  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาและแก้ไขปัญหา
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
 ( 4 )  เพื่อประสานการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน 
 ( 5 )  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพสถานศึกษาใหมี้ความพร้อมรองรับการกระจายอาํนาจ 
 ( 6 )  เพื่อประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของจงัหวดั อาํเภอ และหน่วยงานในตน้สงักดั 
 ขอ้ 7  หนา้ท่ีของประธานศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)  
 ( 1 )  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 36 ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายในจงัหวดัพะเยา 
                  ( 2 )  ใหค้าํแนะนาํ เสนอแนะและคาํปรึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการมธัยมศึกษา 
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             ( 3 )  บริหารจดัการกาํกบัดูแล การจดัการมธัยมศึกษาของศูนยป์ระสานงานการ
จดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)  ให้เป็นไปตามท่ีนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36   
 ( 4 )  ส่งเสริม ช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงาน
การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) 
 ( 5 )  สนับสนุน ทรัพยากร บุคลากร วสัดุ ครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ี และอ่ืนๆ เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพมธัยมศึกษา 
 ( 6 )  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36   
 
หมวดท่ี 2 
คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา) 
 ขอ้ 8  ให้มีคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) 
จาํนวน 10 คนประกอบดว้ย 
 ( 1 ) ประธานกรรมการซ่ึงเลือกจากผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดัพะเยา               
จาํนวน 1 คน 
 ( 2 )  รองประธานกรรมการซ่ึงเลือกจากผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั
พะเยา จาํนวน 2 คน 
 ( 3 )  ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเลือกจากกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย 6 กลุ่มย่อยละ 3 คน เป็น
กรรมการ 
 ( 4 )  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา 
เขต 36       ( พะเยา ) เป็นกรรมการเลขานุการ  
 ( 5 )  กรรมการตามขอ้ 8  แต่งตั้ งจากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 36 
 ขอ้ 9  คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา)  มี
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 )  ส่งเสริม ให้ขอ้แนะนําในการเช่ือมโยง นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดั และศูนย์
พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้จงัหวดัภายในจงัหวดัพะเยา 
 ( 2 )  เสนอแนะการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและการใชท้รัพยากรร่วมกนั
ภายในจงัหวดัพะเยา 
 ( 3 )  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาระบบเครือข่ายและกลุ่มย่อย การดาํเนินงาน
พฒันาการมธัยมศึกษาภายในจงัหวดัพะเยา 
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 ( 4 )  ส่งเสริมการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ภายในจงัหวดัพะเยา 
 ( 5 )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบติังานติดตามภารกิจของศูนยป์ระสานงาน
การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา) 
 ( 6 )  ประสานการปฏิบัติราชการทัว่ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
จงัหวดัพะเยา 
 ( 7 )  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ขอ้ 10   คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36  (พะเยา) 
วาระการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
 ( 1 )  ตาย 
 ( 2 )  ลาออกจากราชการ 
 ( 3 )  พน้จากตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํ 
 ( 4 )  ยา้ยไปปฏิบติัราชการนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ( 5 )  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 ( 6 )  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ( 7 )  ได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 ในกรณีตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาํหนด ให้ดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
ภายในกาํหนด   สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือ
ไม่ถึงสิบหกวนัจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกไ็ด ้ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นใหอ้ยู่
ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาของ     ผูซ่ึ้งตนแทน 
 
หมวด 3 
การปฏิบติังานในศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) 
ขอ้ 11  ใหแ้บ่งงานของสาํนกังานศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ดงัน้ี 
 ( 1 )  งานอาํนวยการ / ประชาสมัพนัธ์ 
  ( 2 )  งานการเงินและบญัชี 
 ( 3 )  งานบุคคล 
 ( 4 )  งานแผนงานและวิชาการ 
 ( 5 )  งานขอ้มูลสารสนเทศ 
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หากศูนยป์ระสานงานการจัดการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) มีความจาํเป็นพิเศษ อาจแบ่ง
หน่วยงานต่างไปจากกาํหนดไวห้รือจดัใหมี้หน่วยงานเพิ่มเติมกไ็ด ้โดยใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในศูนยป์ระสานงาน    การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) 
ขอ้ 12  ใหส้าํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 แต่งตั้งขา้ราชการครูหรือขา้ราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) (2) เป็นเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในศูนย์
ประสานงาน    การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ตามความเหมาะสมภาระงาน 
ขอ้ 13  หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในศูนยป์ระสานงานการจัดการมธัยมศึกษา เขต 36 
(พะเยา) 
 ( 1 ) เป็นผูรั้บมอบหมายงานในหนา้ท่ีราชการทัว่ไปของประธานศูนยป์ระสานงาน                  
การจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ไปปฏิบติั 
 ( 2 )  เป็นผูป้ฏิบติังาน ประสานงาน กาํกบั เร่งรัด การปฏิบติัภารกิจงานอาํนวยการ /
ประชาสัมพนัธ์ งานการเงินและบัญชี งานบุคคล งานแผนงานและวิชาการ และงานขอ้มูล
สารสนเทศ ใหเ้ป็นไปเรียบร้อย ถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
 ( 3 )  เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์ร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของจงัหวดั อาํเภอ และหน่วยงานในตน้สงักดั 
 ( 4 )  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการ
จดัการมธัยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) และประธานศูนยป์ระสานงานการจดัการมธัยมศึกษา เขต 36 
(พะเยา) 
3. ระเบียบหนังสือราชการ 
 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การ
จดัทาํการรับ การส่ง การเกบ็รักษา การยมื จนถึงการทาํลาย 
 “หนงัสือ” หมายความวา่ หนงัสือราชการ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สาํนกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือในต่างประเทศและใหห้มายความรวมถึงคณะกรรมการดว้ย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางราชการให้
ปฏิบติังานในเร่ืองใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือคณะบุคคล
อ่ืนท่ีปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนั 
 ชนิดของหนงัสือ 
หนงัสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 
1. หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 
2. หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
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4. เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 
 หนงัสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนงัสือภายนอก 
2. หนงัสือภายใน 
3. หนงัสือประทบัตรา 
4. หนงัสือสัง่การ 
5. หนงัสือประชาสมัพนัธ์ 
6. หนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํข้ึน หรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 
 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราครุฑ
เป็นหนงัสือติดต่อระหวา่งส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
 หนงัสือภายใน คือ หนงัสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีนอ้ยกวา่หนงัสือภายนอกเป็น
หนงัสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงัหวดัเดียวกนั ใชก้ระดาษบนัทึกขอ้ความ 
 หนังสือประทบัตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทบัตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วน
ราชการระดบักรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักอง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
หัวหนา้ส่วนราชการระดบักรมข้ึนไป เป็นผูรั้บผิดชอบลงช่ือยอ่กาํกบัตราหนงัสือประทบัตราให้
ใชไ้ดท้ั้งระหว่างส่วนราชการกบัส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกบับุคคลภายนอก เฉพาะ
กรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองสาํคญั 
 หนงัสือสั่งการ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนด
แบบไวโ้ดยเฉพาะ หนงัสือสัง่การมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ คาํสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบั 
 หนงัสือประชาสมัพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีกฎหมาย
กาํหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะหนงัสือประชาสมัพนัธ์มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทาํข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทาง
ราชการทาํข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไวเ้ป็นหลกัฐานของทางราชการ มี 4 
ชนิด คือหนงัสือรับรอง รายงานการประชุม บนัทึก และหนงัสืออ่ืน 
 หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและดาํเนินการทางสาร
บรรณดว้ยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ด่วนท่ีสุด ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือนั้น 
2. ด่วนมาก ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว 
3. ด่วน ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติ เท่าท่ีจะทาํได ้

(ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526) 
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4. การรับส่งเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการปฏิบติังานสารบรรณ ดว้ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคลอ้งกบัการบริหารราชการแนวทางใหม่ท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ ความคุม้ค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเ้ป็น
การดาํเนินงานท่ีมีระบบ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดความซํ้าซอ้นในการปฏิบติัราชการ
จึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหเ้พิ่ม
นิยามคาํว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคาํว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามคาํว่า 
“หนงัสือ” และ “ส่วนราชการ” ในขอ้ 6 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  
 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกตใ์ชว้ิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดในลกัษณะคลา้ยกนั และใหห้มายความรวมถึงการประยกุตใ์ชว้ิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม่เหลก็ หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชว้ิธีต่าง ๆ เช่นวา่นั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ
หนงัสือผา่นระบบส่ือสารดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์” 
 “ส่ือกลางบนัทึกขอ้มูล” หมายความถึง ส่ือใด ๆ ท่ีอาจใชบ้นัทึกขอ้มูลไดด้ว้ยอุปกรณ์
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น แผน่บนัทึกขอ้มูล เทปแม่เหลก็ จานแม่เหลก็ แผน่ซีดี-อ่านอยา่งเดียวหรือ
แผน่ดิจิทลัอเนกประสงค ์เป็นตน้ 
 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาํเนินการ โดยหนังสือท่ีเป็นเอกสารสามารถ
ดาํเนินการดว้ยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้นกรณีท่ีติดต่อราชการ ดว้ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูส่้งตรวจสอบผลการส่งทุกคร้ังและให้ผูรั้บแจง้ตอบรับ เพื่อยืนยนัว่าหนงัสือ
ไดจ้ดัส่งไปยงัผูรั้บเรียบร้อยแลว้ และส่วนราชการผูส่้งไม่ตอ้งจดัส่งหนงัสือเป็นเอกสาร เวน้แต่
กรณีเป็นเร่ืองสาํคญัจาํเป็นตอ้งยนืยนัเป็นเอกสาร ใหท้าํเอกสารยนืยนัตามไปทนัทีการส่งขอ้ความ
ทางเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น โทรเลข วิทยโุทรเลข โทรพิมพ ์โทรศพัท ์วิทยส่ืุอสารวิทยกุระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทศัน์ เป็นตน้ ให้ผูรั้บปฏิบติัเช่นเดียวกบัไดรั้บหนงัสือ ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งยืนยนั
เป็นหนังสือให้ทาํหนังสือยืนยนัตามไปทันทีการส่งข้อความทางเคร่ืองมือส่ือสาร ซ่ึงไม่มี
หลกัฐานปรากฏชดัแจง้ เช่น ทางโทรศพัท ์วิทยส่ืุอสารวิทยกุระจายเสียง หรือวิทยุโทรทศัน์ เป็น
ตน้ ใหผู้ส่้งและผูรั้บบนัทึกขอ้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.2548) 
 ลักษณะของระบบ Paperless ก็คือ การลดการใช้กระดาษในการทาํงาน และใน
ชีวิตประจาํวนั เพื่อความประหยดั สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยการ
นาํเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งอยา่งคุม้ค่าอนัจะนาํไปสู่การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 
 ดงันั้นส่ิงท่ีหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนพยายามท่ีจะนาํเอาระบบน้ีเขา้มาใชง้าน
กเ็พราะวา่ระบบ Paperless จะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น 
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1. ลดการใชก้ระดาษ  (ไม่ไดเ้ลิกใชก้ระดาษ) 
2. ประหยดังบประมาณ  
3. ลดการใชไ้มเ้พื่อผลิตกระดาษ 
4. การจดัเกบ็เอกสารเป็นระบบระเบียบ 
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 
6. การจดัส่งเอกสารและการติดต่อส่ือสารรวดเร็ว  
7. การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการทาํงานและใชอ้ยา่งคุม้ค่า 

 จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัหลาย ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้าํเอาระบบน้ีเขา้
มาใชง้านในดา้นต่างๆ เช่น 
ระบบงานสารบรรณ ไดแ้ก่ 

1. E-mail    (ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์) 
2. E-paper   (PDF - Portable Document File ) 

 
 
ระบบ E-Procurement ไดแ้ก่ 
 การจดัซ้ือจดัจา้งระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยจดัซ้ือตามรายการสินคา้ท่ีแสดงในเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ีตอ้งการจะเขา้มาใชร้ะบบน้ี (E-commerce)  
ระบบ E-Auction ไดแ้ก่ 
 การประมูลงานและจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ใชก้ระดาษ 
(http://members.fortunecity.com/prachyanun) 
 
5. ระบบฐานข้อมูล 
 กิตติ  ภกัดีวฒันกุล และ จาํลอง  ครูอุตสาหะ (2542) กล่าวว่า การจดัเก็บขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาจดัเก็บไวท่ี้เดียวกนั เช่น แฟ้มเอกสารประวติัพนกังาน
ของฝ่ายธุรการ  แฟ้มเอกสารประวติัพนกังานของฝ่ายการเงิน ฯลฯ  ซ่ึงแต่เดิมถูกจดัเกบ็อยูใ่นรูปท่ี
จองแฟ้มขอ้มูลฝ่ายต่าง ๆ  ไดถู้กนาํมาจดัเก็บรวมกนัไวภ้ายในฐานขอ้มูลเดียวกนั  ส่งผลใหแ้ต่ละ
ฝ่ายใชข้อ้มูลร่วมกนั และสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบแฟ้มขอ้มูลได ้ดงันั้นจึงอาจ
กล่าวไดว้่าแต่ละฐานขอ้มูลจะเทียบเท่ากบัระบบแฟ้มขอ้มูล 1 ระบบและเรียกฐานขอ้มูลท่ีจดัทาํ
ข้ึนเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่ “ระบบฐานขอ้มูล” 
 ความสําคญัของระบบฐานขอ้มูลมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2542) กล่าวว่า  
การจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบฐานขอ้มูลทาํใหข้อ้มูลมีส่วนดีกวา่การเกบ็ขอ้มูลในรูปท่ีของแฟ้มขอ้มูล 
เพราะการจดัเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล จะมีส่วนท่ีสําคญักว่าการจดัเก็บขอ้มูลในรูปท่ีของ
แฟ้มขอ้มูลดงัน้ี 
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 1)  ลดการเกบ็ขอ้มูลท่ีซํ้ าซอ้น  ขอ้มูลบางชุดท่ีอยูใ่นรูปท่ีของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏ
อยู่หลายๆ แห่ง เพราะมีผูใ้ช้ขอ้มูลชุดน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยให้ความ
ซํ้ าซ้อนของขอ้มูลลดลง เช่น  ถา้ผูใ้ชข้อ้มูลทุกคนท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลชุดน้ี จะใชโ้ดยผ่านระบบ
ขอ้มูล ทาํใหไ้ม่เปลืองเน้ือท่ีในการเกบ็ขอ้มูลและลดความซํ้าซอ้นลงได ้
 2)  รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีท่ี
มีขอ้มูลชุดเดียวกนัปรากฏอยูห่ลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ข
ขอ้มูลน้ีทุกๆ แห่งท่ีขอ้มูลปรากฏอยู่จะแกไ้ขให้ถูกตอ้งตรงตามกนัหมดโดยอตัโนมติัดว้ยระบบ
ฐานขอ้มูล 
 3)  การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งสะดวก การป้องกนั
และรักษาความปลอดภยักบัขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลจะใหเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้
ไปใช้ฐานขอ้มูลได ้เรียกว่ามีสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ซ่ึงก่อให้เกิดความปลอดภยั (Security) 
ของขอ้มูลดว้ย 
 4)  สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้เน่ืองจากในระบบฐานขอ้มูลจะเป็นท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทุกอยา่งไว ้ผูใ้ชแ้ต่ละคนจึงสามารถท่ีจะใชข้อ้มูลในระบบไดทุ้กขอ้มูล  ซ่ึงถา้ขอ้มูลไม่ได้
ถูกจดัให้เป็นระบบฐานขอ้มูลแลว้ผูใ้ชก้็จะใชไ้ดเ้พียงขอ้มูลตนเองเท่านั้น เช่น ขอ้มูลของระบบ
เงินเดือนขอ้มูลของระบบบุคลถูกจดัไวใ้นระบบแฟ้มขอ้มูลผูใ้ชข้อ้มูลระบบเงินเดือน จะใชข้อ้มูล
ไดร้ะบบเดียว แต่ถา้ขอ้มูลทั้ง 2 ถูกเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูลซ่ึงถูกเก็บไวใ้นท่ีท่ีเดียวกนั ผูใ้ชท้ั้ง 2 
ระบบก็จะสามารถเรียกใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัได ้ไม่เพียงแต่ขอ้มูลเท่านั้นสาํหรับโปรแกรมต่างๆ 
ถา้เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลกจ็ะสามารถใชร่้วมกนัไดเ้ช่นเดียวกบัขอ้มูล 
 5)  มีความเป็นอิสระของขอ้มูล เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหรือนาํขอ้มูลมา
ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา จะสามารถสร้างขอ้มูลข้ึนมาใชใ้หม่ได ้โดย
ไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานขอ้มูล เพราะขอ้มูลท่ีผูใ้ชน้าํมาประยุกตใ์ชใ้หม่นั้น ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างท่ีแทจ้ริงของการจดัเก็บขอ้มูล นั่นคือ การใชร้ะบบฐานขอ้มูลจะทาํให้เกิดความเป็น
อิสระระหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มูลและการประยกุตใ์ช ้
 6)  สามารถขยายงานไดง่้าย เม่ือตอ้งการจดัเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถเพ่ิม
ไดอ้ยา่งง่ายไม่ซบัซอ้นเน่ืองจากมีความเป็นอิสระของขอ้มูล จึงไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่
 7)  ทาํให้ขอ้มูลบูรณะกลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วและมีมาตรฐาน เน่ืองจากการจดัพิมพ์
ขอ้มูลในระบบท่ีไม่ไดใ้ช้ฐานขอ้มูล ผูเ้ขียนโปรแกรมแต่ละคนมีแฟ้มขอ้มูลของตนเองเฉพาะ 
ฉะนั้นแต่ละคนจึงต่างก็สร้างระบบการบูรณะขอ้มูลให้กลบัสู่สภาพปกติในกรณีท่ีขอ้มูลเสียหาย
ด้วยตนเองและวิธีการของตนเอง จึงขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน  แต่เม่ือมาเป็นระบบ
ฐานขอ้มูลแลว้การบูรณะขอ้มูลให้กลบัคืนสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวและมีผูดู้แลเพียง
คนเดียวทั้งระบบ ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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6. โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันา 
 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS (Data Base Management System) โปรแกรม 
MySQL เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source สามารถ Download Source Code ตน้ฉบบัไดจ้าก
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ การแกไ้ขก็สามารถทาํไดต้ามความตอ้งการ นอกจากน้ี
โปรแกรม MySQL ยงัยึดถือสิทธิบตัรตาม GPL (General Public License) ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของ
ซอฟตแ์วร์ประเภทน้ี โดยจะช้ีแจงวา่ส่ิงใดทาํไดห้รือไม่ได ้
 โปรแกรม MySQL ไดรั้บการยอมรับและทดสอบเร่ืองความเร็วในการใชง้าน โดยมี
การทดสอบและเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนอยู่เสมอ มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองร่วมทั้งมีการ
กาํหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล มีความรัดกมุน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน มีเคร่ืองมือหรือ
โปรแกรมสนบัสนุน นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั คือ MySQL ไดรั้บการพฒันาไปในแนวทางตาม
ขอ้กาํหนดมาตรฐาน SQL ดงันั้นสามารถใชค้าํสั่ง SQL ในการทาํงานกบั MySQL ได ้นกัพฒันาท่ี
ใช ้SQL มาตรฐานอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งศึกษาคาํสั่งเพิ่มเติม แต่อาจจะตอ้งเรียนรู้ถึงรูปแบบและขอ้จาํกดั
บางอยา่งโดยเฉพาะเพิ่มเติมเท่านั้น 
 6.1  สถาปัตยกรรมของ MySQL หรือโครงสร้างภายในของ MySQL เป็นแบบ 
Client/Server ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ 2 ส่วน คือ 
  ก)  ส่วนผูใ้หบ้ริการ (Server) 
  ข)  ส่วนของผูใ้ชบ้ริการ (Client) 
 ส่วนผูใ้ห้บริการ (Server) คือ ส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีบริหาร จดัการระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงใน
ท่ีน้ีคือ MySQL Server นัน่เอง 
 ส่วนผูใ้ช้บริการ (Client) คือส่วนของผูใ้ช้นั่นเอง ซ่ึงโปรแกรมท่ีใช้งานในส่วนน้ี
ไดแ้ก่ MySQL Client, Access, Web Development, Platform ต่าง ๆ (Java, Perl, PHP, ASP) 
 6.2  ความสามารถของ MySQL โดยทัว่ๆ ไปจะครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึง
อาจสรุปความสามารถเด่นๆ ไดด้งัน้ี  
  ก)  MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูลประเภท SQL-Based ผูใ้ชห้รือผูพ้ฒันาสามารถ
ใชค้าํสัง่ SQL ในการสัง่หรือใชง้านกบั MySQL Server ไดโ้ดยไม่ตอ้งศึกษาเพิ่มเติม 
  ข)  สนบัสนุนการใชง้านสาํหรับตวัประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing 
Unit) หลายตวั 
  ค)  สนับสนุน API เพื่อใช้งานกับ Development Platform ต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python หรือ TCL นอกจากน้ีย ังสามารถใช้งานร่วมกับ 
ODBC ซ่ึงทาํให้สามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองมืออ่ืน ๆ บน Windows Platform เช่น Access เป็นตน้
และสามารถนาํมาประยกุตเ์พื่อใชง้านร่วมกบั ASP (Active Server Page) ไดอี้กดว้ย 
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  ง)  MySQL สามารถทาํงานไดบ้นระบบปฏิบติัการหลายตวั หลายดา้นอาทิเช่น 
AIX, BSC/OS, DEC Unix, FreeBSD, HP-UX, Linux, MacOS, NetBSC, OpenBSD, OS/2, 
SGIIrix, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO Unixware, Tru64 Unix, และ Windows 
  จ)  ประเภทของขอ้มูล ท่ีสามารถใช้ไดใ้น MySQL ไดแ้ก่ ตวัเลขขนาด1,2,3,4 
และ 8 ไบท,์ Float, Double, Char, Varchar Text, Blob, Data, Time, Date Time, Time Stamp, Year, 
Set และ Enum 
  ฉ)  สนับสนุน GROUP BY, ORDER BY Clauses และ Group Functions ไดแ้ก่ 
Count (e-filing), Count (Distinct), AVGC (e-filing), STD (e-filing), SUM (e-filing), MAX (e-
filing) และ MIN (e-filing) 
  ช)  สนบัสนุน LEFT OUTER JOIN และ RIGHT OUTER JOIN 
  ซ)  กาํหนดสิทธิและรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย ความยืดหยุ่นสูงสามารถ
กาํหนดเคร่ืองและ/หรือผูใ้ช้ ในการเขา้ถึงขอ้มูลได้ มีการเขา้รหัสขอ้มูล (Encryption) สําหรับ
รหสัผา่นผูใ้ชด้ว้ย 
  ฌ)  สามารทาํดชันี (Index) ไดสู้งสุดถึง 32 ดชันี ในแต่ละตารางขอ้มูลโดยท่ีใน
แต่ละดชันี สามารถใชฟิ้ลดไ์ดต้ั้งแต่ 1-16 ฟิลด ์
 ในการติดต่อกับฐานข้อมูล  MySQL นั้ นจําเป็นจะต้องมีโปรแกรมท่ีใช้ติดต่อ
ฐานขอ้มูลซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวนั้นผูด้าํเนินการรายงานเลือกใชโ้ปรแกรมภาษา PHP 
 6.3 PHP ย่อมาจากคาํว่า “Personal Home Page Tool” เป็นการเขียนคาํสั่งหรือโคด้
โปรแกรมบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side script) คือมีการทาํงานท่ีฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงรูปแบบในการเขียนคาํสั่งการทาํงานนั้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัภาษา Perl หรือภาษา 
C และสามารถใชร่้วมกบัภาษา HTML ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้รูปแบบเวบ็ไซต์มีลูกเล่น
มากข้ึน 
 ในการสร้างเวบ็จะใชส้คริปต ์(Script) อยู ่2 แบบดว้ยกนั คือ 
-  Server-Side Script เป็นลกัษณะของภาษาท่ีทาํงานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP, ASP 
- Client-Side Script เป็นลกัษณะของภาษาท่ีทาํงานบนเคร่ืองผูใ้ช ้เช่น Java, VBScript 
 ความสามารถของ PHP นั้ น สามารถท่ีจะทาํงานเก่ียวกับ Dynamic Web ได้ทุก
รูปแบบเหมือนกบัการเขียนโปรแกรมแบบ CGI (Common Gateway Interface) หรือ ASP (Active 
Server Pages) ไม่ว่าจะเป็นดา้นการดูแลจดัการระบบฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของ
เวบ็เพจ การรับ – ส่ง Cookies เป็นตน้ 
 คุณสมบัติท่ีโดเด่นท่ีสุดของ PHP จะเป็นการติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมาย ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ี PHP สนบัสนุน มีดงัน้ี 
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 Adabas D  InterBase Solid  Microsoft Access 
 dBase   mSQL    Sybase 
 Empress  MySQL   Velocis 
 FilePro  Oracle   Unix dbm 
 Informix  Postgre SQL  SQL Server   
   
 แต่ความสามารถท่ีพิเศษกวา่น้ี กคื็อ PHP สามารถท่ีจะติดต่อกบับริการต่าง ๆ  ผา่นทาง
โปรโตคอล (Protocol) เช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP และติดต่อกบั Socket ได ้
 PHP นั้นได้ถูกคิดคน้ข้ึนในปี 2994 โดย Rasmus Lerdorf แต่ในเวอร์ชันท่ีไม่เป็น
ทางการหรือกาํลงัทดสอบนั้นไดมี้การทดสอบกบัเวบ็เพจของเขาเอง โดยใชต้รวจสอบติดตามเก็บ
สถิติขอ้มูลผูท่ี้เขา้มาเยีย่มชมประวติัส่วนตวับนเวบ็เพจของเขาเท่านั้น 
 ต่อมา PHP เวอร์ชนัแรกนั้นไดถู้กพฒันาและเผยแพร่ให้กบัผูอ่ื้นท่ีตอ้งการใชศึ้กษา
ในปี ค.ศ. 1995 โดยถูกเรียกวา่ “Personal Home Page Tool” ซ่ึงเป็นท่ีมาของคาํวา่ PHP นัน่เอง ใน
ระยะเวลานั้น  PHP ยงัไม่มีความสามารถอะไรท่ีโดดเด่นมากมาย จนกระทัง่เม่ือประมาณกลางปี 
1995 Rasmus ได้คิดค้นและพัฒนาให้ PHP/Fl  หรือ PHP เวอร์ชัน 2 มีความสามารถจัดการ
เก่ียวกบัแบบฟอร์มขอ้มูลท่ีถูกสร้างมาจากภาษา HTML และสนับสนุนการติดต่อกบัโปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล MSQL จึงทาํให้ PHP เร่ิมถูกใชม้ากข้ึนอย่างรวดเร็ว และเร่ิมมีผูส้นบัสนุนการ
ใชง้าน PHP มากข้ึน โดยในปลายปี ค.ศ. 1996 PHP ถูกนาํไปใชป้ระมาณ 15,000 เวบ็ไซตท์ัว่โลก 
และเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือย ๆ เป็น 50,000 เวบ็ไซต ์
 นอกจากน้ี ในราวกลางปี ค.ศ. 1997 PHP ไดมี้การเปล่ียนแปลงและถูกพฒันาจากเจา้
ของเดิมคือ Rasmus ซ่ึงพัฒนาอยู่คนเดียวมาเป็นทีมงาน โดยมีนาย Zeev Suraski และ Zndi 
Gutmans ทาํการวิเคราะห์พื้นฐาน PHP/Fl และไดน้าํโคด้มาพฒันาใหม่เป็น PHP เวอร์ชนั 3 ซ่ึงมี
ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 ในกลางปี  ค .ศ .  1999   PHP เวอร์ชัน  3 หรือ  PHP 3 สามารถทํางานกับ  C2’s 
Strongholds Web Server และ Ubuntu ได ้
 ในปัจจุบนั PHP ถูกนาํไปใชใ้นเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทัว่โลกมากกวา่ 150,000 เวบ็ไซต ์และ
คาดว่าในอนาคต PHP รุ่นต่อไปจะถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถท่ีจะทาํงาน
ภายใต ้Web Server ตวัอ่ืนได ้นอกเหนือจาก Apache Web Server ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 PHP เป็นโคด้แบบเปิดเผย (Open Source) คาํวา่ Open Source มีความหมายเหมือนกบั
โปรแกรมฟรีนัน่เอง เน่ืองจาก PHP มีกลุ่มของผูใ้ชง้านอยู่เป็นจาํนวนมากทัว่โลก และมีเวบ็ไซต์
อยู่เป็นจาํนวนมากท่ีเป็นแหล่งรวบรวมซอสโคด้โปรแกรม หรือจะเป็นบทความต่าง ๆ ทาํให้
ผูใ้ชง้านหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษา สามารถคน้หาซอสโคด้มาเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมได้
ง่ายข้ึน 
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7. แนวทางการสร้างและพฒันาระบบ 
 การศึกษาดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการสร้างและพฒันาระบบ ในแต่ละองคก์ารมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของ ขั้นตอนการทาํงาน ดงันั้นระบบของแต่ละองคก์ารจึงมีความแตกต่างกนั
ไปดว้ย ตลอดจนแนวทางการสร้างและพฒันาอาจแตกต่างกนั 
 7.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปล่ียนระบบงานเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้
สามารถทาํงานเพ่ือแกปั้ญหาการดาํเนินงานทางธุรกิจไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยอาจนาํ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื่อประมวลผล เรียบเรียง เปล่ียนแปลงและจดัเก็บ
ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ ซ่ึงมีรูปแบบการพฒันาดงัน้ี 
 การพฒันาระบบ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศเพ่ือแกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้โดยภายใน
วงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ (Phase) ไดแ้ก่ ระยะการวางแผน (Planning 
Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) และระยะการ
สร้างพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่ระยะจะประกอบไปดว้ยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ ซ่ึงแต่
ละโครงการพฒันาระบบจะมีการแบ่งระยะและขั้นตอนในแต่ละระยะแตกต่างกนั สาํหรับวงจร
การพฒันาระบบท่ีผูร้ายงานไดเ้ลือกคือ การพฒันาระบบในรูปแบบ Waterfall (Waterfall Model) 
แบบ Waterfall มีหลกัการเปรียบเทียบกบันํ้าตกซ่ึงไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ํ่าและไม่สามารถยอ้นกลบั
มาในทางตรงกนัขา้มไดอี้ก การพฒันาระบบงานดว้ยหลกัการน้ีเม่ือทาํขั้นตอนหน่ึงแลว้จะไม่
สามารถยอ้นกลับมาท่ีขั้นตอนก่อนหน้าได้อีก  ดังนั้ นการพัฒนาระบบงานด้วยหลักการน้ี
จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนท่ีดีเพื่อให้สามารถป้องกนัการผิดพลาดไดม้ากท่ีสุดซ่ึงทาํไดย้าก ยกเวน้
วา่ระบบงานนั้นมีรูปแบบการพฒันาท่ีดีและตายตวัอยูแ่ลว้ 
 การพฒันาระบบในรูปแบบ SDLC การพฒันาระบบสารสนเทศมีทฤษฎีในการ
ออกแบบหลายทฤษฎี ซ่ึงการพฒันาในรูปแบบของวงจรการพฒันาระบบ (System Development 
Life Cycle) เป็นวงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สาํเร็จวงจร
การพฒันาระบบน้ีจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงในการพฒันาระบบ 
ไดแ้บ่งเป็น 7 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
  7.1.1  การกาํหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนของการกาํหนดของ
เขตของปัญหาสาเหตุของปัญหาจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั ความเป็นไปไดก้บัการสร้างระบบ
ใหม่ การกาํหนดความตอ้งการ (Requirements) ระหว่างนกัวิเคราะห์ระบบกบัผูใ้ชง้านโดยขอ้มูล
เหล่าน้ีไดจ้าการสัมภาษณ์ การรวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินงานต่างๆ เพื่อสรุปเป็นขอ้กาํหนด 
(Requirements Specification) ท่ีชดัเจนในขั้นตอนบางคร้ังอาจเรียกขั้นตอนน้ีว่า “การศึกษาความ
เป็นไปได”้ (Feasibility Study)  
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 สรุปในขั้นตอนกาํหนดปัญหา คือ 
 ก)  รวบรวมสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 
 ข)  สรุปหาสาเหตุของปัญหาและสรุปผลยืน่แก่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
 ค)  ทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ เช่น ดา้นตน้ทุนและทรัพยากร 
 ง)  รวบรวมความตอ้งการ (Requirements) จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การ
รวบรวมเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกตและแบบสอบถาม 
 จ)  สรุปขอ้กาํหนดต่างๆ ใหมี้ความชดัเจน ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 
 7.1.2  วิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดาํเนินงานของระบบ
ปัจจุบนั โดยการนาํ Requirements Specification ท่ีไดม้าจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์เพื่อทาํการ
พฒันาเป็นแบบจาํลอง ซ่ึงประกอบดว้ย แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) คาํอธิบาย
การประมวลผล (Process Description) และระบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) ในรูปแบบของ ER-
Diagram ทาํให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินงานในระบบว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง มี
ความเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กบัส่ิงใด 
 ก)  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 ข)  กาํหนดความตอ้งการของระบบใหม่ 
 ค)   สร้างแบบจําลองซ่ึงประกอบด้วย   Data Flow Diagram, System Flowchart, 
Process Description, ER-Diagram เป็นตน้ 
 ง)  สร้างพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)  
 7.1.3 ออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นขั้นตอนของการนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์มาพฒันาเป็น Physical Model ให้สอดคลอ้งกนั โดยการออกแบบจะเร่ิมจากส่วนของ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนํามาพฒันา การออกแบบจาํลอง
ขอ้มูล (Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการ
ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) การจดัทาํพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ซ่ึงขั้นตอนของ
การวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ก)  การออกแบบรายงาน (Output Design) 
 ข)  การออกแบบจอภาพ (Input Design)  
 ค)  การออกแบบขอ้มูลนาํเขา้และรูปแบบการรับขอ้มูล 
 ง)  การออกแบบผงัระบบ (System Flowchart)  
 จ)  การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design)  
 ฉ)  การสร้างตน้แบบ (Prototype) 
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 7.1.4 พฒันา (Development) การพฒันาเป็นขั้นตอนของการพฒันาโปรแกรมดว้ย
การสร้างชุดคาํสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาจะตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเทคโนโลยท่ีีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงมีขั้นตอนในการพฒันาดงัน้ี 
 ก)  พฒันาโปรแกรมจากท่ีไดท้าํการวิเคราะห์และออกแบบไว ้
 ข)  เลือกภาษาท่ีเหมาะสมและพฒันาต่อไดง่้าย 
 ค)  สร้างเอกสารโปรแกรม 
 7.1.5   ทดสอบ  (Testing) เ ป็นขั้ นตอนของการทดสอบระบบก่อนท่ีจะนําไป
ปฏิบติัการใชง้านจริง ซ่ึงทีมงานจะทาํการทดสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนดว้ยการสร้างขอ้มูลจาํลอง
เพื่อการตรวจสอบการทาํงานของระบบ หากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนก็จะยอ้นกลบัไปในขั้นตอนการ
พฒันาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบน้ีมีขั้นตอนทดสอบ คือ 
 ก)  ทดสอบในระหวา่งการพฒันา 
 ข)  ทดสอบโดยใชข้อ้มูลท่ีจาํลองข้ึน 
 ค)  ทดสอบระบบดว้ยการตรวจสอบในส่วนของ Verification และ Validation 
 ง)  จดัฝึกอบรมการใชร้ะบบงาน 
 7.1.6  ติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีผา่นการทดสอบจนมีความมัน่ใจแลว้ว่า
ระบบสามารถทาํงานไดจ้ริงและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ จากนั้นจึงดาํเนินการติดตั้ง
ระบบเพื่อใชง้านจริงต่อไป โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ก)  ศึกษาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ง 
 ข)  เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทางการส่ือสารและเครือข่ายใหพ้ร้อม 
 ค)  ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการและแอพพลิเคชัน่โปรแกรม 
 ง)  ดาํเนินการใชร้ะบบใหม่ 
 จ)  จดัทาํคู่มือการใชง้าน 
 7.1.7  บาํรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแกไ้ขระบบหลงัจาก
ท่ีได้มีการติดตั้ งและใช้งานแล้ว  ในขั้นตอนน้ีอาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซ่ึง
โปรแกรมเมอร์จะตอ้งรีบแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือเกิดจากความตอ้งการผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเพิ่มโมดูล
ในการทาํงานอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเคยตกลงกนัก่อนหนา้ดว้ยขั้นตอนจึงมีดงัน้ี 
 ก)  อาจมีขอ้ผดิพลาดบางอยา่งท่ีคน้พบ ตอ้งรีบแกไ้ขโปรแกรมใหถู้กตอ้ง 
 ข)  ในบางคร้ังอาจมีการเพิ่มโมดูลหรืออุปกรณ์บางอยา่ง 
  ค)  การบาํรุงรักษา  หมายความรวมถึงการบาํรุงรักษาทั้ งด้านซอฟต์แวร์ และ
ฮาร์ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance)  
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการ 

         ในการดาํเนินการคร้ังน้ี  ผูจ้ดัทาํมีขั้นตอนในการดาํเนินการจดัทาํและพฒันา  “โปรแกรม
ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) และคู่มือการใชง้านระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) สาํหรับสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศูนยป์ระสานงานการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสงักดั” โดยรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบเป็นรูปเล่ม เป็นแนวทางสาํหรับผูป้ฏิบติั และผูส้นใจศึกษาประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
การดําเนินการ 
  โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ท่ีพฒันาดว้ย
ภาษา PHP  ติดต่อฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MYSQL ทาํงานภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Linux 
โปรแกรมทั้งหมดกพ็ฒันาข้ึนโดยยดึถือสิทธิบตัรตาม GPL (General Public License ) ผูด้าํเนินการ
รายงานไดต้ดัสินใจนาํเอารูปแบบการพฒันาระบบดว้ยตวัผูใ้ชโ้ดยตรง (End – user development) 
มาเพ่ือพฒันาโปรแกรมท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี และการพฒันาโปรแกรมในคร้ังน้ีใชห้ลกัการ
วงจรการพฒันาระบบ System Development Life Cycle ซ่ึงในการพฒันามีขั้นตอน 7 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นกาํหนดปัญหา (Problem Definition) จากผูด้าํเนินการรายงานไดส้าํรวจสอบถาม
จากเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีและศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษา
มธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยาพบวา่ เกิดปัญหาในขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารในการขออนุญาตไป
ราชการการคน้หาและรายงานขอ้มูลเอกสารการขออนุญาตไปราชการในปัจจุบนั ดงัน้ี 

 ก ) การรับ-ส่งเอกสารการขออนุญาตไปราชการทาํไดล่้าชา้มากเพราะระยะทางจากศูนย์
ประสาน ฯและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีมีระยะทางท่ีไกล ตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางมารับ – ส่งเอกสาร 
2 -3 วนัต่อคร้ังทาํใหก้ารประสานงาน ติดต่อส่ือสารและการสัง่การทาํไดล่้าชา้ 

 ข ) ส้ินเปลืองงบประมาณในการเดินทางเขา้มารับ-ส่งเอกสารการขออนุญาตไปราชการ 
ระหวา่งสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีและศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา 

 ค ) ส้ินเปลืองงบประมาณในการถ่ายสาํเนาหนงัสืออนุมติัสัง่การอนุญาตไปราชการ 
หนงัสือเอกสารเร่ืองเดียวกนัใหก้บั เจา้หนา้ท่ี ครู ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ง ) การคน้หาเอกสารการขออนุญาตไปราชการต่าง ๆ ท่ีมีจาํนวนมากทาํไดล่้าชา้ และ
บางคร้ังมีเอกสารไม่ครบถว้น 

 จ ) มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งการคน้หาเอกสารการขออนุญาตไปราชการ
พร้อม ๆ กนัทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหบ้ริการไม่ทัว่ถึง 
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 ฉ ) เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณทาํงานไดล่้าชา้ เพราะตอ้งเสียเวลาในการคน้หาขอ้มูลการขอ
อนุญาตไปราชการ และสาํเนาเอกสาร 

 จากการศึกษาระบบงานเดิมท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัทาํใหท้ราบถึงปัญหาและ
ขอ้บกพร่องของระบบงานเดิม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ทาํใหเ้ป็น
สาเหตุใหเ้กิดแนวคิดในการพฒันาระบบใหม่ ซ่ึงปัญหาหรือขอ้บกพร่องอาจสรุปไดด้งัน้ี 

 ก ) ระบบท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมีการดาํเนินงานรับ-ส่งเอกสารการขออนุญาตไปราชการ
ล่าชา้มาก 

 ข ) ระบบท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมีการส้ินเปลืองเวลา กระดาษและงบประมาณมาก 

 ค ) ระบบการจดัเกบ็เอกสารการขออนุญาตไปราชการไม่เป็นในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์
ทาํใหก้ารคน้หาทาํไดล่้าชา้ 

ง ) ระบบท่ีมีอยูไ่ม่สนบัสนุนการดาํเนินงานในอนาคต 

 1.1 การศึกษาความเป็นไปไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลและสรุปปัญหาเสร็จแลว้ผูด้าํเนินการ
รายงานไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบซ่ึงพิจารณาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 

 ก ) ความเป็นไปไดท้างเทคนิค ระบบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีความตอ้งการคอมพิวเตอร์ท่ี
มีความเร็วในระดบั 3.0 GHz หน่วยความจาํ 4 GB  ฮาร์ดดิสก ์500 GB มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
LAN และมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงทางสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี ศูนยป์ระสานงานการจดั
การศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา โรงเรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเดิมอยูแ่ลว้ 
 ข ) ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติังาน จากการสาํรวจความรู้ความสามารถในการใชง้าน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานรับ-ส่งเอกสารการขออนุญาตไปราชการ
และงานสารบรรณทั้งหมดมีความรู้และสามารถใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ค ) ความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐศาสตร์ การพฒันาระบบโปรแกรมในคร้ังน้ีผูด้าํเนินการ
รายงานใหต้น้ทุนในการพฒันาตํ่าเน่ืองจากอุปกรณ์ หรือระบบเดิมของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีและ
ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนในสงักดั มีอยูแ่ลว้ 

 หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ
โปรแกรมแลว้ทาํการรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบดว้ยวิธีการสงัเกตสอบถามและ
สมัภาษณ์เพื่อรวบรวมและกาํหนดเป็นความตอ้งการของระบบเสร็จแลว้กด็าํเนินการขั้นต่อไป 
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 2. ขั้นวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของระบบการ
รับ-ส่งเอกสารและระบบงานสารบรรณเดิมซ่ึงไดจ้ากการสงัเกต สมัภาษณ์และสอบถาม สามารถ
เขียนเป็น Context Diagram เพื่อแสดงกระบวนการและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบการรับ-ส่งเอกสารและ
ระบบงานสารบรรณได ้ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 

 

 
ระบบ 

รับ – ส่งเอกสาร 
ขออนุญาตไปราชการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ผูบ้ริหาร 
ศูนยป์ระสาน ฯ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน 

เจา้หนา้ท่ี 
งานสารบรรณ 

สืบคน้ 

สืบคน้ 

ขอ้มูลเอกสารขออนุญาต 

ขอ้มูลเอกสารการอนุมติั 

ขอ้มูลเอกสารขออนุญาต 

ขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

รายงานเอกสารขออนุญาต 
รายงานเอกสารไดรั้บการอนุมติั 
รายงานเขา้ใชร้ะบบ 

รายงานเอกสารขออนุญาต 

รายงานเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

รายงานเขา้ใชร้ะบบ 

เลขท่ี 
ลงวนัท่ี 
เร่ือง 
วนัท่ี เวลา รับ – ส่ง 
ผูข้ออนุญาต – ผูอ้นุมติั 
หมายเหตุ 
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 จากระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) เราสามารถทาํการ
วิเคราะห์เพื่อหารายละเอียดของ Boundaries Data และกระบวนการ Process ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  List of Boundaries 
   - เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ 

   - ครูบุคลากรทางการศึกษา 

   - ผูบ้ริหารศูนยป์ระสานงานฯ จงัหวดัพะเยา 

   - ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  List of Data 
   - ขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

   - ขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

   - ขอ้มูลผูข้ออนุญาตไปราชการ 
   - ขอ้มูลผูส่้งเอกสารขออนุญาตไปราชการ 
  List of Process 
   - ปรับปรุงขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

   - ปรับปรุงขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

   - ปรับปรุงขอ้มูลศูนยป์ระสานงานฯ จงัหวดัพะเยา 

   - ปรับปรุงขอ้มูลสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   - ปรับปรุงขอ้มูลโรงเรียนในสงักดั 
   - รายงานขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

   - รายงานขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

   - รายงานขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของศูนยป์ระสานงานฯ จงัหวดัพะเยา 

   - รายงานขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   - รายงานขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของโรงเรียนในสงักดั 
   - สืบคน้ขอ้มูลขออนุญาตไปราชการ 

   - สืบคน้ขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

   - สืบคน้ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของศูนยป์ระสานงานฯ จงัหวดัพะเยา 

   - สืบคน้ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
   - สืบคน้ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของโรงเรียนในสงักดั 
   - รายงานผลติดตามขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

   - รายงานผลติดตามขอ้มูลเอกสารไดรั้บการอนุมติั 

   - รายงานผลติดตามขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของศูนย ์ฯ จงัหวดัพะเยา 

   - รายงานผลติดตามขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของโรงเรียนในสงักดั 
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 ซ่ึงการทาํงานของแต่ละกระบวนการ ผูด้าํเนินการรายงานขออธิบายดว้ยแผนภาพ
กระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการ และขอ้มูลท่ีติดต่อกบัระบบ ดงัภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ 
              (E-permission) 

 

ระบบ 

จดัการขอ้มูล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ผูบ้ริหาร 
ศูนยป์ระสาน ฯ 

โรงเรียน 

เจา้หนา้ท่ี 
งานสารบรรณ 

 

ระบบ 

รายงานขอ้มูล 

 

ระบบ 

คน้หาขอ้มูล 

D1 ขอ้มูลหนงัสืออนุญาต 

D2 ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

D3 ขอ้มูล สาํนกังาน 

D4 ขอ้มูล ศูนยฯ์ 

D1 ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 

D2 ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

D3 ขอ้มูล สาํนกังาน 

D4 ขอ้มูล ศูนยฯ์ 

ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 
ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 
ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบ 

ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 
ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 
ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบ 

ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 
ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

สืบคน้ขอ้มูล 

สืบคน้ขอ้มูล 

สืบคน้ขอ้มูล 

เลขท่ี 
ลงวนัท่ี 
เร่ือง 
วนัท่ี เวลา รับ – ส่ง 
ผูข้ออนุญาต – ผูอ้นุมติั 
หมายเหตุ 

1.0 2.0 

3.0 
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 หลงัจากท่ีไดแ้สดงแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ี 1 ของระบบรับส่งเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการวิเคราะห์รายละเอียดของแต่ละกระบวนการทาํงาน
ต่อไปโดยทาํการจดัการแผนภาพกระแสขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบของกระบวนการ Process 
Hierarchy Chart ดงัท่ีไดแ้สดงใน รูปภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนภาพกระบวนการ Process Hierarchy Chart ของระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) 

ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

1.0 

การจดัการขอ้มล 
3.0 

การคน้หาขอ้มล 

2.0 

การพิมพร์ายงาน 

1.1 

ปรับปรุง
ขอ้มูล

หนงัสือขอ
อนุญาต 

1.2 
ปรับปรุง
ขอ้มูล
หนงัสือ
อนุมติั 

1.3 

ปรับปรุง
ขอ้มูล 

สาํนกังาน 
 

1.4 
ปรับปรุง
ขอ้มูล ศูนย์
ประสาน ฯ 

 

3.1 

คน้หา 
ขอ้มูล

หนงัสือขอ
อนุญาต 

3.2 
คน้หา 
ขอ้มูล
หนงัสือ
อนุมติั 

2.1 

รายงาน
ขอ้มูล

หนงัสือขอ
อนุญาต 

2.2 
รายงาน
ขอ้มูล
หนงัสือ
อนุมติั 

2.3 

รายงานใช้
ระบบของ 
สาํนกังาน ฯ 
 

2.4 
รายงานใช้
ระบบศูนย ์
 ประสาน ฯ 
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 จากแผนภาพกระบวนการ Process Hierarchy Chart ของระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) ทาํใหผู้ด้าํเนินการรายงานทราบถึงกระบวนการทาํงานหลกัในระบบ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกระบวนการหลกั 3 กระบวนการดว้ยกนัคือ 
 1. กระบวนการท่ี 1 การจดัการขอ้มูล 

 2. กระบวนการท่ี 2 การพิมพร์ายงานขอ้มูล 

 3. กระบวนการท่ี 3 การคน้หาขอ้มูล 
 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 1 การจดัการขอ้มูลซ่ึงมีกระบวนการ
ยอ่ย ๆ อยูท่ ั้งหมด 4 กระบวนการดว้ยกนั คือ 

กระบวนการท่ี 1.1 ปรับปรุงรับขอ้มูลหนงัสืออนุญาตไปราชการ 

กระบวนการท่ี 1.2 ปรับปรุงส่งขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

กระบวนการท่ี 1.3 ปรับปรุงขอ้มูลสาํนกังาน 

กระบวนการท่ี 1.4 ปรับปรุงขอ้มูลศูนยป์ระสานงานฯ จงัหวดัพะเยา 

 ซ่ึงสามารถท่ีจะเขียนเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 1 
การจดัการขอ้มูล ไดด้งัภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 1 

เจา้หนา้ท่ี 
งานสารบรรณ 

 
ปรับปรุงขอ้มูล

หนงัสือขออนุญาต 

1.1 

 
ปรับปรุงขอ้มูล
หนงัสืออนุมติั 

1.2 

 
ปรับปรุงขอ้มูล
สาํนกังาน 

1.3 

 
ปรับปรุงขอ้มูลศูนย์

ประสาน ฯ 

1.4 

D1 ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 

D2 ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

D3 ขอ้มูล สาํนกังาน 

D4 ขอ้มูล ศูนยเ์ครือข่าย 

รหสั ช่ือหน่วยงาน กลุ่มผูใ้ชง้าน 

รหสั ช่ือศูนยป์ระสาน ฯ 

วนัท่ี เวลา ขออนุญาต ผูรั้บ เร่ือง หมายเหตุ 

วนัท่ี เวลา อนุมติั ผูอ้นุมติั เร่ือง หมายเหตุ 
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 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 2 การพิมพร์ายงานขอ้มูลซ่ึงมี
กระบวนการยอ่ย ๆ อยูท่ ั้งหมด 4 กระบวนการดว้ยกนั คือ 

ก) กระบวนการท่ี 2.1 รายงานการรับขอ้มูลหนงัสืออนุญาตไปราชการ 

ข) กระบวนการท่ี 2.2 รายงานการส่งขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

ค) กระบวนการท่ี 2.3 รายงานการเขา้ใชร้ะบบของสาํนกังาน 

ง) กระบวนการท่ี 2.4 รายงานการเขา้ใชร้ะบบของศูนยป์ระสานงาน ฯ 

 ซ่ึงสามารถท่ีจะเขียนเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 2 
การพิมพร์ายงานขอ้มูล ไดด้งัภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 2 

 

เจา้หนา้ท่ี 
งานสารบรรณ 

 
รายงานขอ้มูล

หนงัสือขออนุญาต 

2.1 

 
รายงานขอ้มูล
หนงัสืออนุมติั 

2.2 

 
รายงานเขา้ใชง้าน

สาํนกังาน 

2.3 

 
รายงานเขา้ใชง้าน
ศูนยป์ระสาน ฯ 

2.4 

D1 ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 

D2 ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

D3 ขอ้มูล สาํนกังาน 

D4 ขอ้มูล ศูนยป์ระสาน ฯ 

รายงานคร้ัง วนัท่ี เวลาการเขา้ใชง้าน

รายงานติดตามผล 

รายงานติดตามผล 

รายงานคร้ัง วนัท่ี เวลาการเขา้ใชง้าน

ผูบ้ริหาร ศูนย์
ประสาน ฯ 

โรงเรียน 
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 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 3 การคน้หาขอ้มูลซ่ึงมี
กระบวนการยอ่ย ๆ อยูท่ ั้งหมด 2 กระบวนการดว้ยกนั คือ 

ก) กระบวนการท่ี 3.1 คน้หาขอ้มูลหนงัสืออนุญาตไปราชการ 

ข) กระบวนการท่ี 3.2 คน้หาขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

 ซ่ึงสามารถท่ีจะเขียนเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 3 
การคน้หาขอ้มูล ไดด้งัภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 ของกระบวนการท่ี 3 

 

 

เจา้หนา้ท่ี 
งานสารบรรณ 

 
คน้หาขอ้มูล 

หนงัสือขออนุญาต 

3.1 

 
คน้หาขอ้มูล 
หนงัสืออนุมติั 

3.2 

D1 ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาต 

D2 ขอ้มูลหนงัสืออนุมติั 

วนัท่ี เวลา รับ ผูข้ออนุญาต เร่ือง หมายเหตุ 

วนัท่ี เวลา อนุมติั ผูอ้นุมติั เร่ือง หมายเหตุ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ผูบ้ริหาร 
ศูนยป์ระสาน ฯ 

โรงเรียน 
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 หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการอธิบายกระบวนการทาํงานดว้ยแผนภาพ
กระแสขอ้มูลของระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ท่ีผูด้าํเนินการรายงานได้
พฒันาข้ึนแลว้นั้น ผูด้าํเนินการรายงานยงัไดส้ร้างพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ข้ึนเพื่อ
แสดงรายละเอียด ต่าง ๆ  ของขอ้มูลท่ีใชง้านซ่ึงประกอบดว้ย รีเลชัน่แนล (Relational), ฟิลด ์(Filed) 
หรือช่ือเขตขอ้มูล, ชนิดของขอ้มูลขนาดขอ้มูล (Data Type), คาํอธิบาย (Data Description), ค่าวา่ง
เปล่า(null) ซ่ึงจะใชร้ะบุความตอ้งการของขอ้มูลเขตขอ้มูลนั้น ๆ ค่าวา่งเปล่า(null) ถา้มีค่าเป็น ไม่ 
หมายถึง เขตขอ้มูลนั้นผูใ้ชง้านจาํเป็นตอ้งป้อนขอ้มูลลงไป เน่ืองจากเขตขอ้มูลนั้นจาํเป็นต่อการ
ประมวลผลนั้นเอง หากค่าวา่งเปล่า(null) เป็นใช่ หมายถึงเขตขอ้มูลนั้น ๆ สามารถเป็นค่าวา่งหรือ
เป็นขอ้มูลท่ีแกไ้ขไดภ้ายหลงั และเป็นค่าขอ้มูลท่ีไม่ใชใ้นการประมวลผลของโปรแกรม และ
หวัขอ้ค่าปริยาย หมายถึงค่าท่ีฐานขอ้มูลกาํหนดใหเ้ป็นค่าเบ้ืองตน้เช่น NULL หวัขอ้ เพิ่มเติม 
หมายถึงค่าท่ีฐานขอ้มูลกาํหนดใหเ้ขตขอ้มูลนั้นๆ มีค่าเป็นหมายเลขอตัโนมติั เช่น auto_increment 
และถา้เขตขอ้มูลใดมีค่าเพิ่มเติมเป็น auto_increment กจ็ะเป็นเขตขอ้มูลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นคียห์ลกั 
หรือ FK (Primary Key) ของตารางขอ้มูลนั้น ๆ ซ่ึงจะใชใ้นการอา้งอิงในการเขียนโปรแกรมต่อไป  
ในระบบโปรแกรม  ประกอบดว้ยฐานขอ้มูล 10 Tables มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พจนานุกรมขอ้มูล (DataDictionary) ส่วนของผูใ้ชง้านสาํนกังานและศูนย์
ประสานงานฯ จงัหวดัพะเยา โรงเรียน ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_admin) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

 (null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 schoolid   bigint(6) ไม่    auto_increment  รหสัหน่วยงาน 

 ename   varchar(16) ใช่  NULL    ช่ือเขา้สู่ระบบ 

 epasswd   varchar(16) ใช่  NULL    รหสัผา่น 

 eschool   varchar(40) ใช่  NULL    ช่ือหน่วยงาน 

 g_first   varchar(4) ใช่  NULL    กลุ่มผูใ้ชง้าน1 

 g_second   varchar(4) ใช่  NULL    กลุ่มผูใ้ชง้าน2 

 g_third   varchar(4) ใช่  NULL    กลุ่มผูใ้ชง้าน3 

 g_fourt   varchar(4) ใช่  NULL    กลุ่มผูใ้ชง้าน4 
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 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของหนงัสือขออนุญาตไปราชการของ
สาํนกังาน ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docarea) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

(null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 area_id   bigint(6) ไม่    auto_increment  รหสัหนงัสือ 

 area_date   varchar(30) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลา 

 area_idtitle   varchar(60) ใช่  NULL    เลขท่ีขออนุญาต 

 area_title   varchar(200) ใช่  NULL    เร่ือง 

 area_data   varchar(60) ใช่  NULL    ไฟลข์อ้มูล 

 area_remark   varchar(200) ใช่  NULL    หมายเหตุ 

 area_group_id   varchar(4) ใช่  NULL    รหสักลุ่มผูใ้ชง้าน 

 area_ownid   varchar(4) ใช่  NULL    รหสัเจา้ของ 

 

 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการอนุมติัการขออนุญาต ไปราชการ
ของสาํนกังานในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docareareply) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

(null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 dataid   bigint(6) ไม่  0    รหสัหนงัสือ 

 schoolid   bigint(6) ไม่      รหสัหน่วยงาน 

 retimes   varchar(40) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลาอนุมติั 
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 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการส่งหนงัสือขออนุญาตของศูนย ์ฯ
ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docetc) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

(null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

etc_id   bigint(6) ไม่    auto_increment  รหสัหนงัสือ 

 etc_date   varchar(30) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลา 

 etc_idtitle   varchar(60) ใช่  NULL    เลขท่ีขออนุญาต 

 etc_title   varchar(200) ใช่  NULL    เร่ือง 

 etc_data   varchar(60) ใช่  NULL    ไฟลข์อ้มูล 

 etc_remark   varchar(200) ใช่  NULL    หมายเหตุ 

 etc_group_id   varchar(4) ใช่  NULL    รหสักลุ่มผูใ้ชง้าน 

 etc_ownid   varchar(4) ใช่  NULL    รหสัเจา้ของ 

 

 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการอนุมติัการขออนุญาต ไปราชการ
ของศูนย ์ฯ ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docetcreply) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า (null) ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 dataid   bigint(6) ไม่  0    รหสัหนงัสือ 

 schoolid   bigint(6) ไม่      รหสัหน่วยงาน 

 retimes   varchar(40) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลาอนุมติั 
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 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการขออนุญาต ไปราชการของ
โรงเรียน ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docschool) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

(null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 school_id   bigint(6) ไม่    auto_increment  รหสัหนงัสือ 

 school_date   varchar(30) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลา 

 school_idtitle   varchar(60) ใช่  NULL    เลขท่ีขออนุญาต 

 school_title   varchar(200) ใช่  NULL    เร่ือง 

 school_data   varchar(60) ใช่  NULL    ไฟลข์อ้มูล 

 school_remark   varchar(200) ใช่  NULL    หมายเหตุ 

 school_group_id   varchar(4) ใช่  NULL    รหสักลุ่มผูใ้ชง้าน 

 school_ownid   varchar(4) ใช่  NULL    รหสัเจา้ของ 

 

 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการอนุมติัการขออนุญาต ไปราชการ
ของโรงเรียน ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_docschoolreply) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 

 
ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า 

(null) 
ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 dataid   bigint(6) ไม่  0    รหสัหนงัสือ 

 schoolid   bigint(6) ไม่      รหสัหน่วยงาน 

 retimes   varchar(40) ใช่  NULL    วนัท่ีเวลาอนุมติั 
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 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของการเขา้ใชง้านระบบโปรแกรม ในเท
เบิลขอ้มูล (tbl_tlogin) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 

ฟิลด ์ ชนิด วา่งเปล่า (null) ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 dataid   bigint(6) ไม่    auto_increment   รหสัหน่วยงาน 

 schoolid   bigint(6) ใช่  NULL      

 tlogin   text ใช่  NULL      

 

 พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) ส่วนของแสดงการใชง้านระบบแบบออนไลน์ 
ในเทเบิลขอ้มูล (tbl_useronline) มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 

ฟิลด ์ ชนิด 
วา่งเปล่า 
(null) ค่าปริยาย เพิ่มเติม คาํอธิบาย 

 SID   varchar(100) ไม่      ขอ้มูลเขา้ระบบ 

 time   varchar(15) ไม่       เวลาเขา้ระบบ 

 DAY   char(3) ไม่      วนัท่ีเขา้ระบบ 
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 3. การออกแบบ (Design) หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเขียนกระแสการไหลของขอ้มูลในระดบัต่าง ๆ เสร็จแลว้ในการออกแบบผูด้าํเนินการรายงาน
ไดแ้บ่งการออกแบบเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

  3.1 การออกแบบหนา้จอเอาตพ์ตุ (Output Screen Design) การออกแบบหนา้จอ
เอาตพ์ตุสาํหรับการรายงานขอ้มูลหนงัสือขออนุญาตไปราชการ สามารถเลือกรายงานขอ้มูลตาม 
ขออนุญาตฯวนัน้ี ขออนุญาตทั้งหมดและพิมพก์ารขออนุญาตฯแสดงรายการไดห้นา้ละ 20 รายการ 

 

ภาพท่ี 7 การออกแบบหนา้จอรายงานหนงัสือขออนุญาตไปราชการ 

 

ภาพท่ี 8 แสดงตวัอยา่งรายงานขอ้มูลหนงัสือขออนุญาตไปราชการ 
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ภาพท่ี 9 การออกแบบหนา้จอรายงานหนงัสืออนุญาตไปราชการ 

 

 การออกแบบหนา้จอเอาตพ์ตุสาํหรับการรายงานขอ้มูลหนงัสือขออนุญาตไปราชการ 
สามารถเลือกรายงานขอ้มูลตาม ขออนุญาตฯวนัน้ี ขออนุญาตทั้งหมดและพิมพก์ารขออนุญาตฯ
แสดงรายการไดห้นา้ละ 20 รายการ 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงตวัอยา่งรายงานขอ้มูลหนงัสือขออนุญาตไปราชการ 
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 การออกแบบหนา้จอเอาตพ์ตุสาํหรับการรายงานขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบโปรแกรม 
สามารถเลือกรายงานขอ้มูลตาม วนั เดือน และปีได ้และแสดงรายการไดห้นา้ละ 30 รายการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงตวัอยา่งรายงานขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบโปรแกรม 
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  3.2 การออกแบบหนา้จออินพตุ (Input Screen Design) การออกแบบหนา้จอ
อินพตุสาํหรับการเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชง้านจะตอ้งทาํการกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นให้
ถูกตอ้งเสร็จแลว้คลิกเลือกเขา้สู่ระบบ กรณีท่ีช่ือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง กจ็ะมีขอ้ความแจง้เตือนข้ึนมา 

 

ภาพท่ี 12 การออกแบบหนา้จอการเขา้ใชร้ะบบ 

 

ภาพท่ี 13 การออกแบบหนา้จอเมนูการใชง้าน 
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ไดแ้บ่งเมนูออกเป็น 4 ส่วนเพื่อง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ช ้และทาํการจดัเมนูไวด้า้นบนจอภาพ 

 

ภาพท่ี 14 การออกแบบหนา้จอรายการเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

 ในการออกแบบหนา้จอรายการเอกสารขออนุญาตไปราชการจะแสดงขอ้มูลเอกสาร
ในแต่ละวนัแสดงหนา้จอละ 20 รายการต่อหนา้ ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกดูรายละเอียด การอนุมติั 
หรือมีการแจง้เตือนใหแ้นบเอกสารเพิ่มเติม หรือไม่ 

 

 

ภาพท่ี 15 การออกแบบหนา้จอการขออนุญาตไปราชการของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สาํนกังาน และศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียน 
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 การออกแบบหนา้จอการขออนุญาตไปราชการของ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สาํนกังาน และศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา และโรงเรียนผูใ้ชง้าน
ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบ และเลือกไฟลข์ออนุญาตไปราชการแนบ หลกัฐานต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 

ภาพท่ี 16 การออกแบบหนา้จอการเขียนขออนุญาตไปราชการ 

 

ภาพท่ี 17 การออกแบบหนา้จอการคน้หาเอกสารตรวจสอบการอนุมติั 
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 จากภาพในการออกแบบหนา้จอการคน้หาเอกสารการอนุมติันั้น ผูด้าํเนินการรายงาน
ไดท้าํการออกแบบใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบจากเมนูแสดงรายการอนุญาตทั้งหมด แสดง
รายการขอนุญาตทั้งหมด และส่งกลบัเอกสารไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แลว้คลิกเลือกเมนูตามตอ้งการ 

 

 

ภาพท่ี 18 การออกแบบหนา้จอการคน้หาเอกสารตรวจสอบการอนุญาต 

 

 

ภาพท่ี 19 การออกแบบหนา้จอเมนูเปล่ียนรหสัผา่น 

 จากภาพแสดงเมนูสาํหรับผูใ้ชง้านของแต่ละโรงเรียนเท่านั้นท่ีจะเขา้ใชเ้มนูน้ีได ้
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  3.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 

ภาพท่ี 20 การออกแบบฐานขอ้มูลและรีเลชัน่ของตารางขอ้มูล 

 จากภาพแสดงหนา้จอการออกแบบตารางและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละ
ตารางรวมทั้งการกาํหนดขอ้มูลแรกของตารางจะทาํหนา้ท่ีเป็นคียห์ลกั ตารางท่ีใชใ้นการออกแบบ
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ไดท้าํการออกแบบไวท้ั้งหมด 10 
ตาราง ผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการออกแบบความสมัพนัธ์ของแต่ละตาราง พร้อมทั้งทาํการนอร์
มลัไลเซชนัในระดบัต่าง ๆ เพื่อลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูลเพื่อความประหยดัเน้ือท่ีในการจดัเก็บ
ลงฐานขอ้มูล 
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  3.4 ออกแบบระบบควบคุมความปลอดภยั (Security Control) ในการออกแบบ
ระบบควบคุมความปลอดภยัผูด้าํเนินการรายงานไดอ้อกแบบตั้งแต่ระบบการเขา้ใชโ้ปรแกรมโดย
ผูใ้ชง้านจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
   - กลุ่มผูใ้ชง้านของเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณศูนยฯ์ จงัหวดัพะเยา 

   - กลุ่มผูใ้ชง้านเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณสาํนกังาน 

   - กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาทัว่ไป 

   - กลุ่มผูดู้แลระบบโปรแกรม 

  การเขา้สู่ระบบโปรแกรมกลุ่มผูใ้ชง้านเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณศูนยป์ระสานงาน
การจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยาจะมีสิทธ์ิในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ
คน้หาขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลในส่วนของศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา
ตนเองเท่านั้น กลุ่มผูใ้ชง้านเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณสาํนกังาน จะมีสิทธ์ิในการรับ-ส่งเอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ คน้หาขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลในส่วนของสาํนกังานและส่วนของการรับส่งเอกสาร
ของโรงเรียน กลุ่มผูใ้ชง้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีสิทธ์ิในการคน้หาขอ้มูล และแสดง
ขอ้มูลหนงัสือขออนุญาตไปราชการท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานเท่านั้น กลุ่มผูใ้ชง้านผูดู้แล
ระบบโปรแกรม มีสิทธ์ในการจดัการขอ้มูล ลบ แกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชง้านในระบบ กาํหนดช่ือผูใ้ชง้าน 
กาํหนดรหสัผา่น และสาํรองขอ้มูล นาํกลบัคืนขอ้มูล 

  สาํหรับระบบความปลอดภยัของขอ้มูลจะมีการสาํรองขอ้มูลแบบอตัโนมติัทุก ๆ 
เท่ียงคืนของทุกวนั โดยการทาํงานท่ีระบบแม่ข่าย Linux Server อาศยัการใชค้าํสัง่การทาํงาน
อตัโนมติัดว้ยคาํสัง่ Crontabs แสดงภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 21 การใชค้าํสัง่การทาํงานอตัโนมติัดว้ยคาํสัง่ Crontabs 
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  3.5 ออกแบบผงังานระบบ (System Flowchart Design) 

   ก) การ Login เขา้สู่ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ 
                                             (E-permission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 การ Login เขา้สู่ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 

 

เริม่ตน้ 

ชือ่เขา้ระบบ 

รหสัผา่น 

ตรวจสอบคา่วา่ง 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูล Login 

กรุณาป้อนขอ้มูลให้
 

ตรวจสอบคย์ีบอร์ด คย์ีบอร์ดเป็น
ไ  

ชือ่รหสัตรงหรือไม ่

นําคา่ตรวจสอบมาใช ้

เจา้หน้าทีส่าํนกังาน 

เจา้หน้าทีศ่นูย์ 

ชือ่รหสัไมถู่กตอ้ง 

ผูด้แูลระบบสูงสุด 

จบ 

รอการใชเ้มนู 

เมนูเจา้หน้าทีง่านสารบรรณสาํนกังาน 

เมนูเจา้หน้าทีส่ารบรรณศูนย์ประสาน ฯ 

เมนูผูด้แูลระบบสูงสุด Admin 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

N 

Y 

N 

Y 
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  ข) การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรใน
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

 

เริม่ตน้ 

เลขทีข่ออนุญาต 

เรือ่งทีข่ออนุญาต 

ไฟล์ขอ้มูลแนบวา่ง 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูลทีจ่ะนําขอ้มูลไปบนัทกึ 

กรุณาเลือกไฟล์แนบ 

คย์ีหลกัซํา้หรือไม ่

จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

หมายเลขน้ีน้ีมีอยูแ่ลว้ 

Y 

N 

N 

Y 

หมายเหต ุ

เลือกไฟล์ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ง กรุณาป้อนขอ้มูลให้
 

Y 

N 

จดัเก็บไฟล์ขอ้มูลแนบ 

จบ 

ระบบสง่ขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ 
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  ค) การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรในศูนย ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรในศูนย ์ฯ 

 

เริม่ตน้ 

เลขทีข่ออนุญาต 

เรือ่งทีข่ออนุญาต 

ไฟล์ขอ้มูลแนบวา่ง 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูลทีจ่ะนําขอ้มูลไปบนัทกึ 

กรุณาเลือกไฟล์แนบ 

คย์ีหลกัซํา้หรือไม ่

จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

หมายเลขน้ีน้ีมีอยูแ่ลว้ 

Y 

N 

N 

Y 

หมายเหต ุ

เลือกไฟล์ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ง กรุณาป้อนขอ้มูลให้
 

Y 

N 

จดัเก็บไฟล์ขอ้มูลแนบ 

จบ 

ระบบสง่ขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ 



 48

  ง) การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 การป้อนขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

เริม่ตน้ 

เลขทีข่ออนุญาต 

เรือ่งทีข่ออนุญาต 

ไฟล์ขอ้มูลแนบวา่ง 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูลทีจ่ะนําขอ้มูลไปบนัทกึ 

กรุณาเลือกไฟล์แนบ 

คย์ีหลกัซํา้หรือไม ่

จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

หมายเลขน้ีน้ีมีอยูแ่ลว้ 

Y 

N 

N 

Y 

หมายเหต ุ

เลือกไฟล์ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ง กรุณาป้อนขอ้มูลให้
 

Y 

N 

จดัเก็บไฟล์ขอ้มูลแนบ 

จบ 

ระบบสง่ขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ 
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  จ) การคน้หาขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 การคน้หาขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ 

 

เริม่ตน้ 

เลือกรูปแบบคน้หา 

ป้อนคย์ีเวร์ิด 

ตรวจสอบตวัเลือก1 

ตรวจสอบตวัเลือก2 

คน้หาขอ้มูลในตวัเลือกที ่1 
Y 

N 

N 

Y 

สง่ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ง กรุณาป้อนคย์ีเวร์ิด 
Y 

N 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูลเพือ่คน้หาตามเงือ่นไข 

จบ 

แสดงผลหน้าละ 20 ขอ้มูล 

คน้หาขอ้มูลในตวัเลือกที ่2 

ลาํดบัขอ้มูลใหมต่ามรหสัเอกสาร 
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  ฉ) การคน้หาขอ้มูลเอกสารอนุมติัการขออนุญาตไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 การคน้หาขอ้มูลเอกสารอนุมติัการขออนุญาตไปราชการ 

 

เริม่ตน้ 

เลือกรูปแบบคน้หา 

ป้อนคย์ีเวร์ิด 

ตรวจสอบตวัเลือก1 

ตรวจสอบตวัเลือก2 

คน้หาขอ้มูลในตวัเลือกที ่1 
Y 

N 

N 

Y 

สง่ขอ้มูล 

ตรวจสอบขอ้มูลวา่ง กรุณาป้อนคย์ีเวร์ิด 
Y 

N 

ตดิตอ่ฐานขอ้มูลเพือ่คน้หาตามเงือ่นไข 

จบ 

แสดงผลหน้าละ 20 ขอ้มูล 

คน้หาขอ้มูลในตวัเลือกที ่2 

ลาํดบัขอ้มูลใหมต่ามรหสัเอกสาร 
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 4. การพฒันา (Development) ในการพฒันาระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ผูด้าํเนินการรายงานไดด้าํเนินการพฒันาโปรแกรมข้ึนเอง โดยใชโ้ปรแกรมภาษา 
PHP ในการพฒันาโปรแกรม ในส่วนของระบบฐานขอ้มูลผูด้าํเนินการรายงานไดใ้ชโ้ปรแกรม
การจดัการฐานขอ้มูล MYSQL เพราะสามารถรองรับการทาํงานบนระบบปฏิบติัการ Linux 
Ubuntu ไดแ้ละโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาทั้งหมดกเ็ป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ ตามเง่ือนไข
ลิขสิทธ์ิ GPL ท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือโปรแกรมดงักล่าว 

 โปรแกรมระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม คือ Linux Centos Server 
Version 7.0 ทาํหนา้ท่ีเป็นแม่ข่าย ส่วนดา้นเคร่ืองลูกข่ายสามารถใชโ้ปรแกรม Windows XP, 
Windows 7  Windows 8  Windows 10 หรือ Tablet Smart Phone ท่ีมีเวบ็เบราส์เซอร์ IE หรือ 
Chrome เป็นลูกข่ายท่ีใชใ้นการติดต่อใชโ้ปรแกรม หนา้จอออกแบบดว้ยโปรแกรมจดัทาํเวบ็ไซต ์
Macromedia Dream weaver MX ร่วมกบัโปรแกรม Adobe ImageStyler 1.0 ในการจดัทาํกราฟิก 
รวมทั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ 
 - ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเพนเทียม XEon (Dual Core) ความเร็ว 3.2 GHz (Giga Herth) 
 - หน่วยความจาํหลกั (Main Memory) 4 GB (Giga Byte) 
 - หน่วยความจาํสาํรองฮาร์ดดิสกค์วามจุ 500 GB (Giga Byte) 
 - เน็ตเวิร์คการ์ด (LAN Card) ความเร็ว 10/100/1000 MB (Mega Bit Per Second) 
 - จอภาพความละเอียด 1024 x 768 Pixel 
 - หน่วยป้อนขอ้มูลคียบ์อร์ด (Keyboard) และอุปกรณ์ช้ีตาํแหน่ง (Mouse) PS2 
 
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หรือไคลเอนต ์
 - ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเพนเทียม Core I ความเร็ว 3.0 GB (Giga Herth) 
 - หน่วยความจาํหลกั(Main Memory) 2 GB (Giga Byte) 
 - หน่วยความจาํสาํรองฮาร์ดดิสกค์วามจุ 500 GB (Giga Byte) 
 - เน็ตเวิร์คการ์ด (LAN Card) ความเร็ว 10/100/1000 MB (Mega Bit Per Second) 
 - จอภาพความละเอียด 1024 x 768 Pixel 
 - หน่วยป้อนขอ้มูลคียบ์อร์ด (Keyboard) และอุปกรณ์ช้ีตาํแหน่ง (Mouse) PS2 
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อุปกรณ์ต่อพว่ง 
 - อุปกรณ์สวิทชฮ์บั (Switch / HUB) ความเร็ว 10/100/1000 MB (Mega Bit Per Second) 
 - เคร่ืองสแกนภาพ (Scanner) ความเร็ว 25 หนา้ต่อนาที 
 - เคร่ืองเลเซอร์ปร้ินเตอร์ (Laser Printer) 
 
โปรแกรมและภาษาคอมพวิเตอร์ท่ีใช ้
 - ระบบปฏิบติัการเซ็นโอเอสเซิร์ฟเวอร์ (Centos 7.0) สาํหรับแม่ข่าย 
 - ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์ินโดวส์ 10 (Windows 10) สาํหรับลูกข่าย 
 - โปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์ของอาปาเช่ (Apache) ทาํงานร่วมกบัเทคโนโลยพีีเอช็พ ี(PHP) 
 - โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์มายเอสคิวแอล (MYSQL)  
 - โปรแกรมสร้างเวบ็เพจ็ (Web Application Tool) Macromedia Dream Weaver MX 
 -  โปรแกรมเวบ็เบราเซอร์ คือโปรแกรม อินเทอร์เน็ตเอก็ซ์พลอเรอร์(Internet Explorer) 
 - โปรแกรมภาษาเอชทีเอม็แอล พีเอชพีสคริปต ์เอสคิวแอลสคริปต ์จาวาสคริปต ์
 - โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 สาํหรับการสร้างไฟลแ์ละอ่านไฟลพ์ดีีเอฟ (PDF) 
 - โปรแกรมตกแต่งรูปภาพโฟโตช็้อป (Photo Shop) รุ่น 7 ข้ึนไป 
 - โปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ (Microsoft Office) รุ่น 2003 ข้ึนไป 
 - โปรแกรมบีบอดัขอ้มูล WinZip 
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 ส่วนการเขียนโปรแกรมใชโ้ปรแกรม Macromedia Dream Weaver และโปรแกรม 
Edit Plus ผูด้าํเนินการรายงานขอยกตวัอยา่งบางส่วนของการเขียนโปแกรมดงัภาพ 28 - 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา PHP ท่ีใชใ้นการพฒันา 

<?php 
 session_start() ; 
 include ("../useronline.php"); 
 include('../calendar/check.php'); 
 include('../calendar/cal_func.php');  
 ########################### Counter 
 $file = "../count.txt"; 
 if (file_exists($file))  
 $fp = fopen("$file", "r+"); 

 flock($fp, 1); 

 $count = fgets($fp, 4096); 

 $count += 1;  

 fseek($fp,0); 

 fputs($fp, $count); 

 flock($fp, 3); 

 fclose($fp); 
 } else { 
  echo "Can't find file, check '\$file'<BR>"; 
  } 
     ############################ 
?> 
<?php 
 if(isset($user_login) and isset($pwd_login)) { 
 include ("../configuration.php"); 
 $connect = mysql_connect($host,$user,$passwd) ; 

 mysql_query('SET CHARACTER SET tis620'); 

 mysql_select_db($dbname) ; 
 $result = mysql_query("select * from tbl_admin where ename='$user_login' and epasswd='$pwd_login'") ; 
 $num = mysql_num_rows($result) ; 
      

 if($num<=0) { 

 include ("errorlogin.php"); 

 echo "<meta http-equiv=refresh content=3;URL=index.php>"; 
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ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งตวัอยา่งโปรแกรมภาษา PHP ท่ีใชใ้นการพฒันา (ต่อ) 

 

 $dbarr = mysql_fetch_array($result) ; 
 if($user_login!=$dbarr['ename'] and $pwd_login!=$dbarr['epasswd']) { 
 include ("errorlogin.php"); 

 echo "<meta http-equiv=refresh content=3;URL=index.php>"; 

          
 mysql_close(); 
 exit() ; 
 } 
 else { 
 $login_true_eadmin = $user_login ; 
 session_register("login_true_eadmin") ; 
 session_register("M_owner"); 
      
 $result = mysql_query("select * from tbl_admin where ename='$user_login' and epasswd='$pwd_login'") ; 
     $NRow = mysql_num_rows($result); 
     $row = mysql_fetch_array($result); 
     $crename = $row["ename"]; 
     $crepasswd = $row["epasswd"]; 
     $creschool = $row["eschool"]; 
     $M_owner["school_id"] = $crename; 
     $M_owner["school_name"] = $creschool; 
 

 if ($adminchk=="9999" and  $user_login=="9999") { 

 echo "<meta http-equiv=refresh 

content=0;URL=../index.php?school=$user_login&&name=$creschool&&status=$adminchk>"; 

      

 include ("../function.php"); //บนัทึกการเขา้สู่ระบบ 

 $sql = "INSERT INTO tbl_timelogin ( dataid, schoolid, tlogin ) "; 
 $sql = $sql ."VALUES ( '','$crename','$ThaiDate' ) "; 
 $result = mysql_db_query($dbname,$sql); 
           
 mysql_close(); 
 exit() ; 
 } 

 echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL= /index php?school=$user login&&name=$creschool>"; 
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 5. การทดสอบ (Testing) ก่อนการนาํโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน ์
(E-permission) ไปใชง้านผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการทดลองใชง้าน โดยการป้อนขอ้มูลการรับ-
ส่งเอกสารขอนุญาตไปราชการเขา้ไปในระบบโปรแกรมและประมวลผลเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ออกมา 
ปรากฏวา่ไดผ้ลลพัธ์ถูกตอ้ง 

 6. การติดตั้ง (Implementation) หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการรายงานไดท้าํการทดสอบ
โปรแกรมจนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้จึงดาํเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมซ่ึงใชว้ิธีการติดตั้งระบบแบบ
ใชง้านร่วมกบัการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม ก่อนแลว้ค่อย ๆ ปรับเปล่ียนเป็น
ระบบใหม่ทั้งหมด โดยผูด้าํเนินการรายงานไดจ้ดัทาํคู่มือการใชง้าน โดยแบ่งคู่มือการใชง้านเป็น 2 
กลุ่ม คือ คู่มือสาํหรับศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา โรงเรียน และ
คู่มือสาํหรับสาํนกังานหลงัจากนั้น จึงทาํการจดัการอบรมใหค้วามรู้ขั้นตอนการใชง้าน ใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณ โรงเรียนและสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 และ
เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณของศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยาในสงักดั 
เพื่อใหน้าํไปใชใ้นการรับ – ส่ง เอกสารขออนุญาตไปราชการ จริง 

 7. การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) ในการบาํรุงรักษาระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) ทางผูด้าํเนินการรายงานขอแนะนาํแนวทางในการบาํรุงรักษา
ระบบออกเป็น 2 แนวทางนั้นกคื็อ System Maintenance และ Software Maintenance ดงัน้ี 
  7.1 System Maintenance 
  - เคร่ืองแม่ข่าย Linux Server ตอ้งมีระบบระบายความร้อนไดดี้ หรืออาจจะทาํ
การติดตั้งในหอ้งปรับอากาศ เพราะจะช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ือง 
  - เคร่ืองแม่ข่าย Linux Server ตอ้งมีเคร่ืองสาํรองไฟ เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตก หรือดบั
เพราะจะส่งผลต่อการรับส่งขอ้มูล 
  - จดัสายไฟ สายสญัญาณต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ควรเดินสายสญัญาณ
ร่วมกบัสายไฟฟ้า เพราะสญัญาณจะมีการรบกวนกนั 
  - เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่าย Linux Server เช่นการเพ่ิมหน่วยความจาํ เพิ่ม
หน่วยบนัทึกขอ้มูล เปล่ียนการ์ดแลนเป็นแบบการรับส่งขอ้มูล 1000 GB 
  - เคร่ืองลูกข่ายกต็อ้งทาํการติดตั้งในท่ี ๆ มีการระบายอากาศท่ีดี มีการป้องกนั
ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าตก ดว้ยเคร่ืองสาํรองไฟ 
  - เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองลูกข่าย เช่นการเพ่ิมหน่วยความจาํ เพิ่มหน่วยบนัทึก
ขอ้มูล เปล่ียนการ์ดแลนเป็นแบบการรับส่งขอ้มูล 1000 GB 
   - เพิ่มประสิทธ์ิภาพระบบเครือข่ายดว้ยอุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีการรับส่งขอ้มูลได้
สูงข้ึน เช่น Switch 1000 GB 
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  - เพิ่มประสิทธ์ิภาพความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหมี้ความเร็วในการ
รับส่งขอ้มูลมากข้ึนเช่นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Lease Line หรือ ADSL  
 
  7.2 Software Maintenance 
  - เคร่ืองลูกข่ายควรจะมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส และมีการปรับปรุง
อพัเดท ขอ้มูลไวรัสใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
  - มีการแสกนและกาํจดัไวรัสแบบอตัโนมติัอยูเ่สมอ 
  - เคร่ืองลูกข่ายตอ้งมีการตรวจเช็คขอ้มูล การจดัการขอ้มูลในเคร่ืองของตนเอง
ดว้ยโปรแกรมอาทิเช่น การ Scandisk การ Defragmenter เป็นระยะ ๆ 
  - มีการปรับปรุงโปรแกรมในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดใหดี้ยิง่ข้ึน   
  - มีการสาํรองขอ้มูลแบบอตัโนมติั เพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อพฒันาโปรแกรมระบบขอ
อนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 36 
ศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกัด โดยผูศึ้กษาได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
วิเคราะห์ประเมินผลการใชง้าน และขอ้คิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนยป์ระสานงาน 
ฯ และโรงเรียนในสังกัด ในการใช้งานโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) โดยใหผู้ใ้ชง้านซ่ึงเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในงานสารบรรณ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกดั ตอบ
แบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด  42 ท่าน และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประเมินผลเป็นลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการใชง้านของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกดั ท่ีใช้
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้งานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศูนย์ประสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกดัทีใ่ช้โปรแกรมระบบ
ขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง  ดงัน้ี 
 1. ผลการประเมินการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถามในการใช้โปรแกรมระบบ          
ขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลการประเมินของผูต้อบแบบสอบถามดา้น 
 การใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 

รายละเอยีด N  =  42 
    แปลความ 

1.  โปรแกรมมีความสะดวกในการใชง้าน 2.92 0.26 ระดบัคุณภาพด ี

2.  การใชง้านเมนูเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น   2.92 0.26 ระดบัคุณภาพด ี
3.  มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาต 2.85 0.35 ระดบัคุณภาพด ี

4.  คน้หาขอ้มูลง่าย สะดวก และรวดเร็ว  2.88 0.39 ระดบัคุณภาพด ี

5.  รายงาน การอนุมติัการขออนุญาต การเขา้ใชโ้ปรแกรม 
 การรับ-ส่งเอกสารมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ตรงความ 
 ตอ้งการของผูใ้ช ้

2.88 0.32 ระดบัคุณภาพด ี

เฉล่ีย 2.89 0.32 ระดบัคุณภาพด ี

 
 จากตารางท่ี  1 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับคุณภาพเป็นการ
ประเมินผลการใชง้านโปรแกรม เช่น ความสะดวกในการใชง้าน การใชเ้มนู ความรวดเร็วในการ
รับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ การคน้หาขอ้มูล การรายงานผลการอนุมติัการขออนุญาตไป
ราชการ ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือตรงความตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมตรงกนั
วา่มีระดบัคุณภาพดี (  =2.89) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าการประเมินผลโปรแกรมมีความสะดวก
ต่อการใชง้านระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) อยู่ในระดบัคุณภาพดี และ
การใชง้านเมนูของโปรแกรมเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ( =2.92) รองลงมา คือการคน้หาขอ้มูลทาํได้
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตรงความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ 
และมีการรายงานสถานะ การอนุมติัหรือไม่อนุมติั การเขา้ใชโ้ปรแกรม การรับ-ส่งเอกสารขอ
อนุญาตไปราชการมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้(  =2.88) และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสาร (  =2.85) สาํหรับการกระจายของขอ้มูลส่วนใหญ่จะมีการ
กระจายมาก ในด้านการคน้หาขอ้มูลง่าย สะดวก และรวดเร็ว สําหรับการรับ-ส่งเอกสารขอ
อนุญาตไปราชการแบบออนไลน์ 
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 2. ผลการประเมินการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถามในด้านความปลอดภัยของ
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลการประเมินของผูต้อบแบบสอบถามดา้น 
 ความปลอดภยัของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 

รายละเอยีด N  =  42 
    แปลความ 

1.  ระบบความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มูล 2.71 0.50 ระดบัคุณภาพด ี

 
 จากตารางท่ี 2 โปรแกรมมีระบบความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลในการใช้
โปรแกรม หมายถึง ความเป็นส่วนตวัของการใช้งานโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) บุคคลอ่ืน ๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการใช ้ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ผูศึ้กษา
ไดก้าํหนดคาํถามท่ีใชป้ระเมินไว ้1 ขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลในเร่ืองระบบของ
การรักษาความปลอดภยั สาํหรับการป้องกนัการใชโ้ปรแกรมในระดบัคุณภาพดี (  = 2.71) 
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 3. ผลการประเมินการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถามในด้านความสะดวกของ
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) เม่ือเปรียบเทียบกบัการรับ-ส่ง
เอกสารในรูปแบบเดิมท่ีจะตอ้งเดินทางมารับเอกสารดว้ยตนเองท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลการประเมินของผูต้อบแบบสอบถามดา้น 
 ความสะดวกของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 

รายละเอยีด N  =  42 
    แปลความ 

1.  การประหยดัเวลา และงบประมาณในการรับ-ส่งเอกสาร 2.90 0.37 ระดบัคุณภาพด ี

2.  รับทราบขอ้มูลการอนุมติั และปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว   2.92 0.26 ระดบัคุณภาพด ี
3.  มีความถูกตอ้งในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ 2.95 0.21 ระดบัคุณภาพด ี

4.  การคน้หาขอ้มูล และคาํสัง่การอนุมติั 2.95 0.21 ระดบัคุณภาพด ี

เฉล่ีย 2.93 0.26 ระดบัคุณภาพด ี

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนการประเมินผลในดา้น
ความสะดวกของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) เม่ือเทียบกบัการ
รับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิมท่ีตอ้งเดินทางมาส่ง-มารับเอกสารด้วยตนเองท่ี
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในระดบัคุณภาพดี (   = 2.93) โดยสามารถพิจารณาเรียงตามลาํดบั
รายขอ้ได้ดงัน้ี มีความถูกตอ้งในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ และสะดวกในการ
คน้หาข้อมูล และคาํสั่งอนุมัติ การปฏิบัติงาน (   = 2.95) รับทราบข้อมูลคาํสั่ง อนุมัติและ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ล่าชา้ (  = 2.92) และการประหยดัเวลา และงบประมาณในการรับ-
ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ (   = 2.90) สําหรับการกระจายของขอ้มูลส่วนใหญ่จะมีการ
กระจายมาก โดยเฉพาะดา้นการประหยดัเวลา และงบประมาณในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาต
ไปราชการแบบออนไลน์ 
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 4. สรุปผลการประเมินการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ดา้นการใชง้านโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ความ
ปลอดภยัของระบบขอ้มูล ความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่ง เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการแบบเดิม 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลการประเมินของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สรุปผลการประเมินการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) 
  

รายละเอยีด N  =  42 
    แปลความ 

1.  การใชง้านโปรแกรม E-permission ขออนุญาตไปราชการ 2.89 0.32 ระดบัคุณภาพด ี

2.  ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล  2.71 0.50 ระดบัคุณภาพด ี
3.  ความสะดวกรวดเร็วและ ประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่ง 
      เอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม 

2.93 0.26 ระดบัคุณภาพด ี

เฉล่ีย 2.84 0.36 ระดบัคุณภาพด ี

 
 จากตารางท่ี 4 เป็นการสรุปผลการประเมินการใช้งานโปรแกรม ในดา้นการใช้งาน
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล 
ความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่ง เอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมตรงกนัว่ามีระดบัคุณภาพดี (   = 2.84) เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้น พบว่าการประเมินผลดา้นความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่ง 
เอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี  (  = 2.93) รองลงมา คือการใชง้าน
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (  = 2.89) 
และมีความปลอดภยัของระบบขอ้มูลอยูใ่นระดบัคุณภาพดี (   = 2.71)  สาํหรับการกระจายของ
ขอ้มูลส่วนใหญ่จะมีการกระจายมาก ในดา้นความปลอดภยัของระบบขอ้มูล 
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 5. ขอ้มูลเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับใช้งานโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) โดยแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  5.1 ดา้นบุคลากร  
   - ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย (การใชโ้ปรแกรม/การทาํเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์/ไม่มีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะดา้น) 
   - ควรตอ้งมีการอบรม และพฒันาการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะ ๆ 
  5.2 ดา้นคอมพิวเตอร์ 
   - ขาดแคลนงบประมาณการจดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่งท่ีมีอยูล่า้สมยั 
   - ขาดระบบรักษาความปลอดภยั 
   - คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่งมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
  5.3 ดา้นเครือข่าย 
   - ควรแจง้ทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
   - ความล่าชา้ในการปรับปรุงเครือข่าย และการเช่ือมต่อระบบ มีผลต่อการรับ-
ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการออนไลน์มาก 
   - ความเสถียรภาพของระบบเครือข่าย (แต่ละสถานศึกษามีความหลากหลายใน
การใชร้ะบบ เช่น ADSL, Fttx, TOT, TT&T, TRUE, AIS และระบบ Lead line) 
  5.4 ขอ้ดีของการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
   - สะดวก รวดเร็ว ประหยดังบประมาณในการเดินทาง 
   - รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ดาํเนินการไปราชการทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ 
  5.5 อ่ืน ๆ  
   - ขาดความแน่ใจ และมั่นใจในการรับ-ส่งเอกสารราชการขออนุญาตไป
ราชการแบบออนไลน์ 
   - เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว ก็ต้องพิมพ์ออกมาในรูปของกระดาษเหมือนเดิม 
ส้ินเปลืองกระดาษ และหมึกพิมพเ์หมือนเดิม 
 
 โดยสรุปภาพรวมของการใชง้านโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ประหยดังบประมาณในการเดินทาง 
และรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร สามารถเดินทางไปราชการไดร้วดเร็วทนัเวลา ทนัเหตุการณ์ เป็น
ประโยชน์ และยงัสามารถนาํไปพฒันาในรูปแบบของโรงเรียนได ้
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บทที ่ 5 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา เร่ืองโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) โดยมีวตัถุประสงค ์ในการศึกษาเพื่อพฒันาโปรแกรมระบบขออนุญาต
ไปราชการออนไลน์ (E-permission) ผูศึ้กษาได้พฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC ซ่ึง
ประกอบดว้ย การศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน้ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
การกาํหนดความตอ้งการท่ีผูใ้ชมี้ต่อระบบใหม่ การออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ การติดตั้ง
และนาํระบบงานใหม่ไปใชง้าน การประเมินผลและการบาํรุงรักษาระบบ 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสงักดั จาํนวน 42 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูด้าํเนินการศึกษาเลือกใชโ้ปรแกรม MySQL เพราะ
เป็นโปรแกรมท่ีรองรับการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และเป็นซอฟแวร์ Open Source ซ่ึงมี
ความน่าเช่ือถือมีความเร็วในการคน้หา รองรับฐานขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่โปรแกรมท่ีใชติ้ดต่อ
ฐานขอ้มูล MySQL ได้ใช้ภาษา PHP เป็นภาษาสคริปแบบ Server Side Script ซ่ึงทาํงานบนฝ่ัง 
Server ทาํงานภายใตร้ะบบปฏิบติัการไดห้ลายรูปแบบ ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูด้าํเนินการศึกษา
เลือกใชร้ะบบปฏิบติัการเป็น Linux Centos 7.0 ประเมินผลการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission)  กระบวนการของระบบโปรแกรม และขอ้เสนอแนะ โดย
ประเมินผลจากแบบสอบถามหลงัการอบรมการใชง้านโปรแกรม และปฏิบติังานจริงไปแลว้ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการวดัประเมินผลการใชง้านโปรแกรมระบบขออนุญาตไป
ราชการออนไลน์ (E-permission) ขอ้เสนอแนะในการใชง้าน สาํหรับเจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ศูนยป์ระสานงาน 
ฯ และโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้ได้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 ต่อไป 
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สรุปผล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์  (E-permission) ท่ีพัฒนาข้ึนใน
การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสามารถในการใชง้านโดยแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 3 ระดบัคือ ผูใ้ชง้านรับ-
ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ผูบ้ริหารของศูนยป์ระสานงาน ฯ โรงเรียนในสังกดั ผูใ้ชง้านรับ-
ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูดู้แลระบบ การกาํหนด
สิทธ์ิการใชง้านมีดงัน้ี ผูใ้ชง้านรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ผูบ้ริหารศูนยป์ระสานงาน ฯ
โรงเรียนในสังกดั สามารถ รับ-ส่งเอกสารขออขนุญาตไปราชการ ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาได้ สามารถแก้ไข ปรับปรุง สืบคน้ขอ้มูล รายงานขอ้มูลสถานการณ์อนุมติั หรือไม่
อนุมติัเอกสารรับ-ส่งขออนุญาตไปราชการ การเขา้ใช้ระบบโปรแกรมของตนเองได้เท่านั้ น 
ผูใ้ชง้านรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สามารถ รับ-ส่ง
เอกสาร ให้กบัศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกดัทุกโรง สามารถแกไ้ข ปรับปรุง สืบคน้
ขอ้มูล รายงานขอ้มูลสถานการณ์อนุมติั ไม่อนุมติัเอกสารรับ-ส่งขออนุญาตไปราชการ การเขา้ใช้
ระบบโปรแกรมของตนเองและของศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสังกดัทุกโรง ผูดู้แล
ระบบสามารถแกไ้ข ปรับปรุง สืบคน้ขอ้มูล รายงานขอ้มูลสถานการณ์อนุมติั ไม่อนุมติัเอกสาร
รับ-ส่งขออนุญาตไปราชการ การเขา้ใชร้ะบบโปรแกรม เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล และผูใ้ชง้านใน
ระบบไดทุ้กคน 
 ในการพัฒนาโปรแกรมผู ้ศึกษาได้พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ  SDLC ซ่ึง
ประกอบดว้ย การศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน้ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
การกาํหนดความตอ้งการท่ีผูใ้ชมี้ต่อระบบใหม่ การออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ การติดตั้ง
และนาํระบบงานใหม่ไปใชง้าน การประเมินผล การบาํรุงรักษาระบบ สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 5.1 การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั 
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ในปัจจุบนัเกิด
ปัญหาในขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ การคน้หา การรายงานขอ้มูลเอกสาร
ขออนุญาตไปราชการ  และการรับ-ส่งเอกสาร  ทําได้ล่าช้ามากเพราะระยะทางจากศูนย์
ประสานงาน ฯ โรงเรียนในสงักดั และสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระยะทางท่ีไกล ตอ้งใชเ้วลา
ในการเดินทางมารับ – ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ 2 -3 วนัต่อคร้ังทาํให้การประสานงาน 
ติดต่อส่ือสาร และการสั่งการ การอนุมติัให้เดินทางไปราชการทาํไดล่้าชา้ เกิดความส้ินเปลือง
งบประมาณในการเดินทางเขา้มารับ-ส่งเอกสาร การถ่ายสําเนาหนังสืออนุมติัสั่งการ หนังสือ
เอกสารเร่ืองเดียวกนั การคน้หาเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีจาํนวนมากทาํไดล่้าชา้ และบางคร้ังมีเอกสารไม่
ครบถว้น กรณีท่ีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งการคน้หาเอกสารพร้อม ๆ กนัทาํให้
เจา้หนา้ท่ีงานสารบรรณใหบ้ริการไม่ทัว่ถึงทาํงานไดล่้าชา้ เพราะตอ้งเสียเวลาในการคน้หาขอ้มูล 
และสาํเนาเอกสาร 
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 5.2 การออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่าการออกแบบระบบใหม่ทาํให้การรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไป
ราชการ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้มีการจดัเก็บเอกสาร การรับ-ส่งเอกสารขอ
อนุญาตไปราชการในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทาํให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งหนังสือ
ราชการ การอนุมติัให้เดินทางไปราชการของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนยป์ระสานงาน ฯ 
และโรงเรียนในสังกดั ทาํให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประหยดังบประมาณในการจดัทาํ
เอกสารสําหรับส่งให้แก่ศูนยป์ระสาน ฯ และโรงเรียนทุกโรง ทาํให้ศูนยป์ระสานงาน ฯ และ
โรงเรียน ประหยดังบประมาณในการเดินทางมารับหรือส่งหนงัสือราชการในการขออนุญาตไป
ราชการ นอกจากนั้นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนยงัทาํใหก้ารสืบคน้ขอ้มูลทาํไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 
รวมทั้งมีระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลจากการใช้รหัสผ่าน และมีระบบการป้องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสาํรองขอ้มูลแบบอตัโนมติัเพื่อป้องกนัการชาํรุดเสียหายของขอ้มูล 
 5.3 การประเมินผลการใชโ้ปรแกรม 
 จากการประเมินผลการใชง้านโปรแกรม หลงัจากท่ีนาํโปรแกรมไปใชง้านแลว้ พบว่า
โปรแกรมท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมีระดบัคุณภาพคุณภาพดี (   = 2.84) ในดา้นการใชง้านโปรแกรม 
ระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ความปลอดภัยของระบบขอ้มูล ความ
สะดวกรวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่ง เอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม ในแต่
ละดา้น พบว่าการประเมินผลด้านความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัเม่ือเทียบกับการรับ-ส่ง 
เอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิมอยูใ่นระดบัคุณภาพดี  (  = 2.93) รองลงมา คือการใชง้าน
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) อยูใ่นระดบัคุณภาพดี (  = 2.89) 
และมีความปลอดภยัของระบบขอ้มูลอยูใ่นระดบัคุณภาพดี (  = 2.71)   
 
 5.4 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการใชโ้ปรแกรม 
 จากการศึกษาพบว่าผูใ้ชไ้ดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการใชโ้ปรแกรมในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี 
  5.4.1 ในดา้นบุคลากรจากการศึกษาพบว่า ยงัขาดแคลน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการใชง้านส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดา้นการใชโ้ปรแกรมพ้ืนฐานในการจดัทาํเอกสารดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และไม่มี
เจา้หนา้ท่ีเฉพาะดา้นในการทาํหนา้ท่ีรับส่งเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ปัจจุบนัตอ้งมอบหมายใหค้รูท่ีมี
ความรู้ความสามารถในดา้นการใชโ้ปรแกรมมาทาํหนา้ท่ี บางคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อการจดัการ
เรียนการสอนได ้เพราะครูตอ้งรับผิดชอบงานหลาย ๆ ดา้น ขอ้แนะนาํควรตอ้งมีการฝึกอบรม 
และพฒันาการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะ ๆ และควรจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงาน
ดา้นน้ีโดยตรง 
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  5.4.2 ในดา้นคอมพิวเตอร์จากการศึกษาพบว่า ยงัขาดแคลนในดา้นงบประมาณการ
จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การซ่อมบาํรุง และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีอยูล่า้สมยั 
ขาดระบบรักษาความปลอดภยัถูกโจมตีจากไวรัสเป็นประจาํ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใช้งาน ขอ้เสนอแนะควรมีการจดัสรร
งบประมาณดา้นน้ีให้เพียงพอต่อความตอ้งการ มีการจดัการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส และ
อพัเดทขอ้มูลไวรัสอยูเ่ป็นประจาํเพื่อเพิ่มระบบความปลอดภยัใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  5.4.3 ในดา้นเครือข่ายจากการศึกษาพบว่า ควรให้มีการแจง้เตือนล่วงหนา้ทุกคร้ัง
เม่ือมีการปรับปรุงระบบเครือข่าย หรือระบบเครือข่ายเสีย และความล่าช้าในการปรับปรุง
เครือข่าย การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ความเร็วในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ส่งผลต่อการรับ-ส่ง
เอกสารมาก ขอ้เสนอแนะในปัจจุบนัโรงเรียนและศูนยป์ระสานงาน ฯ ในสังกดั ไดมี้การจดัตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL ความเร็ว 4 Mbps และระบบ Lead Line 4 Mbps ซ่ึงความเร็ว
อาจไม่เพียงพอต่อการรับส่งเอกสารท่ีมีจาํนวนหลาย ๆ หนา้ การแกปั้ญหากด็าํเนินการแบ่งการส่ง
เอกสารออกเป็นไฟล ์ๆ ละไม่เกิน 10 หนา้เอกสาร ก็สามารถลดปัญหาดา้นน้ีลงไปไดบ้า้ง และใน
อนาคตกจ็ะมีการขยายความเร็วของระบบเครือข่ายใหสู้งข้ึนเพื่อเพียงพอต่อการใชง้านต่อไป 
  5.4.4 ในดา้นขอ้ดีของการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) จากการศึกษาพบว่า โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถสืบคน้ขอ้มูลยอ้นหลงัได้ประหยดัเวลา งบประมาณในการ
เดินทางท่ีต้องมารับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการในรูปแบบเดิม และยงัรับทราบขอ้มูล 
ข่าวสาร สามารถปฏิบติังาน การเดินทางไปราชการไดท้นัเวลา ทนัเหตุการณ์ 
  5.4.5 ในดา้นอ่ืน ๆ จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชง้านยงัขาดความแน่ใจ และมัน่ใจในการ
รับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการเพราะในบางคร้ังความล่าชา้ของระบบเครือข่ายทาํให้การ
รับส่งหยดุลงกลางคนัได ้ขอ้เสนอแนะให้ดาํเนินการเปิดตรวจเช็คสถานะของเอกสารไดว้่ารับส่ง
เขา้สู่ระบบโปรแกรมไดส้มบูรณ์หรือไม่ ผูใ้ชเ้ม่ือไดรั้บเอกสารอนุมติัไปราชการแลว้ก็ตอ้งพิมพ์
ออกมาในรูปของกระดาษเหมือนเดิม ทาํให้ส้ินเปลืองกระดาษ และหมึกพิมพเ์หมือนเดิม ถา้มอง
ในภาพรวมโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) สามารถลดระยะเวลา
ในการขออนุญาตไปราชการ ลดงบประมาณดา้นกระดาษลงไดม้ากกว่าระบบเดิม บางโรงเรียน
หรือศูนยป์ระสานงาน ฯ ตอ้งเดินทางมารับเอกสารท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เหมือนเดิม 
กรณีปัญหาน้ีส่วนใหญ่จะเกิดจากการท่ีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดการชาํรุด หรือระบบสาย
เช่ือมต่อเสียทาํใหเ้ขา้ใชง้านระบบไม่ได ้ 
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อภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาการพฒันาและการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้พฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC ซ่ึงประกอบไปด้วย
การศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน้ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั การกาํหนด
ความตอ้งการท่ีผูใ้ช้มีต่อระบบใหม่ การออกแบบและพฒันาระบบงานใหม่ การติดตั้งและนาํ
ระบบงานใหม่ไปใช้งาน การประเมินผลและการบาํรุงรักษาระบบ ซ่ึงสามารถอภิปรายผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 1. การศึกษาและตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน้ทาํให้ทราบกระบวนการทาํงานของการ
รับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม และทราบถึงปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน 
 2. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั เป็นการสาํรวจระบบการรับส่งเอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ ในปัจจุบนัเพื่อให้เขา้ใจในกระบวนการขั้นตอนการรับส่งเอกสารขออนุญาต
ไปราชการ ความตอ้งการในการแกปั้ญหาการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ระบบเครือข่าย 
เคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อนาํไปสู่การพฒันาโปรแกรมรับส่งเอกสาร
เอกสารขออนุญาตไปราชการ 
 3. การกาํหนดความต้องการของผูใ้ช้ต่อระบบงานใหม่ เป็นการทาํให้ทราบความ
ตอ้งการเพิ่มเติมจากการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการในปัจจุบนั เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและแกปั้ญหาในการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กบัศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสงักดั 
 4. การออกแบบและการพฒันาระบบงานใหม่ เป็นการทาํให้ทราบถึงกระบวนการ
ดาํเนินการ การทาํงานในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
เอกสาร นาํไปสู่การพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาคอมพิวเตอร์พีเอชพีสคริป และฐานขอ้มูลมาย
เอสคิวแอล ทาํใหไ้ดโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 
 5. การติดตั้ งและนําระบบใหม่ไปใช้งาน เป็นการทําให้ทราบถึงขั้นตอนการนํา
โปรแกรมไปใชง้านจริงและฝึกอบรมผูใ้ชง้านใหส้ามารถรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการได ้
 6.  การประเมินผลและการบาํรุงรักษาระบบ เพื่อให้ทราบการใช้โปรแกรมรับส่ง
เอกสารขออนุญาตไปราชการ แทนการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิมว่ามีความ
เหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาเพิ่มเติม 
 7. คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะของผูใ้ช ้เพื่อใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นในดา้น
บุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีในการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นเครือข่าย 
ดา้นขอ้ดีของโปรแกรม และดา้นอ่ืน ๆ เพื่อนาํขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันาโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบั
คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการของผูใ้ช ้
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 8. ในการพฒันาโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ในคร้ัง
น้ี ปรากฏผลว่าระดับคุณภาพโดยรวมของโปรแกรมอยู่ในระดับคุณภาพดี (   = 2.84) ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูศึ้กษาไดมี้การพฒันาโปรแกรมโดยอาศยัหลกัการพฒันาระบบ SDLC การออกแบบ
และพฒันากระทาํด้วยความรอบคอบและมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นระบบและ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นํ้ าออ้ย บุญเป่ียม และพรทิวา 
พิมพาพร  (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองระบบงานสารบรรณคอมพิวเตอร์ (Computer 
Documentation System) พบว่าในองค์กรใหญ่ ๆ ซ่ึงจะมีการติดต่อส่ือสาร มีการรับส่งเอกสาร 
ระหว่างกนั ภายในองคก์รเองหรือจากองคก์รอ่ืน มกัจะประสบปัญหาในดา้นการจดัการเอกสาร 
การส่งเอกสาร และ การคน้หาเอกสาร เพราะตอ้งใชเ้วลานาน ทาํให้งานล่าชา้ โดยเฉพาะ งาน
ทางดา้นระบบงานสารบรรณของภาครัฐนั้น มีความล่าชา้มากในดา้นการรับ-ส่งเอกสาร และการ
คน้หาเอกสาร เน่ืองจากยงัตอ้งใชค้นนาํส่ง ซ่ึงอาจเกิดการสูญหายได ้และ การตรวจสอบ คน้หา
ขอ้มูลลาํบาก หรือใชเ้วลาคน้หานานจึงมีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาแกไ้ขการทาํงานในระบบงาน
สารบรรณ โปรแกรมระบบงานสารบรรณบน Network ทาํให้สามารถ รับ-ส่งเอกสารระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และสามารถรับรู้ไดว้่าหน่วยงานใดไดรั้บเอกสาร
แลว้บา้งและเปิดดูเอกสารนั้นแลว้หรือยงั และสามารถโต ้ตอบกนัได ้นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้ง
กบัสิริกร ทบัทอง (2545 : 41) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโปรแกรม การ
พฒันาระบบสารสนเทศ สาํหรับแฟ้มสะสมงานอาจารยม์หาวิทยาลยัพายพั ซ่ึงพบว่าโปรแกรมมี
ความสะดวกต่อการใช้งานมาก ลดขั้นตอนการทาํงาน โปรแกรมมีความเป็นมิตรกับผูใ้ช้ ไม่
ซบัซอ้น และสามารถนาํไปใชง้านจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ทางด้านณาตยา เย็นสกุลพิรุณ และณัฐรดี อติชาตสินธพ (2542: บทคัดย่อ) ได้
ทาํการศึกษาในเร่ืองระบบเอกสารภายใน (Internal Document Processing System) ซ่ึงพบว่า
โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีพฒันาข้ึนเพื่อเขา้มาช่วยในเร่ืองของการออกเอกสารและกระจาย
เอกสารใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เน่ืองจากระบบเอกสาร
เดิมมีความล่าชา้ในการส่งเอกสารไปยงัผูรั้บ ส้ินเปลืองทรัพยากร และงบประมาณของภาคฯ ทั้ง
ยงัมีความยุง่ยากในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของเอกสารลงทะเบียนรับและทะเบียนส่งโครงงานน้ีจะ
เขา้มาช่วยให้ระบบเอกสารของภาคมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั นราวิชญ ์ความ
หมัน่  (2545 :93) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศฝ่ายบริหาร สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตลาํปาง ซ่ึงพบว่า การออกแบบระบบใหม่ทาํให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้มีการจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่ตอ้งอาศยั
พื้นท่ีจาํนวนมากในการจดัเก็บ สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัเพื่อลดความซํ้ าซ้อนของขอ้มูลในการ
จดัเก็บ ทาํให้การสืบคน้ขอ้มูลทาํไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบป้องกนัความปลอดภยั
ของขอ้มูลดว้ยรหสัผา่น และมีระบบสาํรองขอ้มูล ระบบใหม่มีระดบัคุณภาพคุณภาพดีทั้งดา้นการ
ใชง้านความปลอดภยั และสะดวกเม่ือเทียบกบัระบบงานเดิม จิรวฒัน์ นาคสง และอุดม ชูลกัษณ์ 
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(2546 :100) ทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเก็บและสืบคน้เอกสารในงาน
สารบรรณ พบวา่ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัเกบ็และสืบคน้เอกสารใน
งานสารบรรณอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดมี้การพฒันาสารสนเทศโดยอาศยัหลกัการ 
SDLC ในการออกแบบและพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 แผนผงัในการพฒันาโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 
 
 

วเิคราะห์และออกแบบระบบและกาํหนดความตอ้งการ
การรับส่งเอกสาร 

ศึกษาโปรแกรมภาษา PHP  
ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL 

สร้างฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม 
การจดัการฐานขอ้มูล MySQL 

เขียนโปรแกรมภาษา PHP ในส่วนการติดต่อผูใ้ชง้าน 
กบัฐานขอ้มูล MySQL 

จดัทาํคู่มือการใชง้านและทาํแผนการฝึกอบรม 
ผูใ้ชง้านโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ 

การติดตั้งและนาํโปรแกรมไปใชง้านแบบคู่ขนานกบัการ
รับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการแบบเดิม 

ไดโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์  
(E-permission)ใชง้านระหวา่งสาํนกังานเขตพื้นท่ี 
กบัศูนยป์ระสานงาน ฯ และโรงเรียนในสงักดั 

          ทดสอบ

   ทดสอบระบบ

ตรงตามความตอ้งการ 

ตรงตามความตอ้งการ 
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ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 

 1. ผูใ้ช้ควรจะต้องศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) ให้ถ่องแท ้โดยเฉพาะขั้นตอนของการจดัเตรียมเอกสาร การสแกน
เอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไฟลรู์ปภาพ ไฟลพ์ีดีเอฟ ไฟล์
เอกสารเวิร์ด ไฟลใ์นรูปแบบบีบอดัขอ้มูล WinZip หรือWinRar จึงจะสามารถเขา้ใชโ้ปรแกรมให้
เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูใ้ชง้านควรหมัน่ท่ีจะเขา้สู่โปรแกรมเพื่อตรวจสอบเอกสาร
รับ เอกสารส่งท่ีจะสามารถมาถึงผูรั้บไดทุ้กเวลา เม่ือทาํการจดัส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการไป
แลว้ตอ้งกลบัมาตรวจสอบสถานะของเอกสารว่าผูรั้บเปิดรับเอกสารหรือมีการตรวจสอบอนุมติั
การขออนุญาตไปราชการหรือยงั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจไดว้า่เอกสารขออนุญาตไปราชการ
ไดท้าํการจดัส่งเรียบร้อยแลว้ 
 2. โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ท่ีพฒันาข้ึน สามารถ
ทํางานได้ในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต  และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทํางานภายใต้
ระบบปฏิบติัการ Linux ตั้งแต่รุ่น 3.0 ข้ึนไป และยงัเป็นการพฒันาโปรแกรมลกัษณะฟรีแวร์ 
ดงันั้นผูดู้แลระบบควรตอ้งมีความรู้ในการบริหารจดัการระบบแม่ข่ายดว้ยโปรแกรม Linux การ
บริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล MySQL จึงจะสามารถนําเอาโปรแกรมไปใช้งาน และพฒันา
โปรแกรมต่อไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  
 3. โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ท่ีพฒันาข้ึน จะ
ก่อให้เกิดการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นจะตอ้งมีการพฒันาส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม 
และตอ้งพฒันาปรับปรุง แกไ้ขโปรแกรมอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะไดโ้ปรแกรมท่ีสมบูรณ์ ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการพฒันาโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการ
ออนไลน์ (E-permission) ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยัในดา้นการเขา้รหัส
ไฟลเ์อกสารเม่ือมีการรับส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ท่ีมีความสาํคญั หรือเป็นเร่ืองลบัเฉพาะ 
ควรมีการเขา้รหัสไฟลข์อ้มูลก่อนส่ง และถอดรหัสขอ้มูลหลงัจากท่ีผูรั้บเปิดเขา้สู่ระบบไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแลว้ 
 2.  ควรมีการพฒันาโปรแกรมให้มีการลงทะเบียนรับส่งเป็นการลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และการลงนามในเอกสารอนุมติัให้ไปราชการ เอกสารส่งของผูบ้ริหาร
ควรพฒันาเป็นการลงลายเซ็นดว้ยระบบลายเซ็นดิจิตอล เพื่อความมัน่ใจ และความน่าเช่ือถือของ
เอกสารขออนุญาตไปราชการ และยงัส่งผลให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกตอ้งท่ีสุด 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 . 

กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั , 2542. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาปี 2554-2558. เชียงราย เอกสารโรเนียว, 2554. 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36.  ประกาศ เร่ือง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา. 2554. 
สมพร กิตติวฒัน์วรกร และ วารุณี ศรีณพรหม. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document 
 Imaging System). ปริญญานิพนธ์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 
 กรุงเทพมหานคร : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2542. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ดร.ประไพพร อุทธิยา 
              รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
 
2. ดร.ธวชั ชุมชอบ  
 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 

 

3. นายมนตรี นนัทไชย 
 นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการ   
              สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
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ภาคผนวก  ข 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ สพม.36 โดยใช้ Google Chrome http://www.spm36.obec.in.th คลิกเลือก
เมนู ระบบขออนุญาต ดังภาพ 
 

 
 
2. ปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบด้วย ช่ือ และรหัสผ่าน ทีกํ่าหนดให้ 
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3. หากช่ือรหัสผ่านถูกต้องจะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบขออนุญาตไปราชการ พร้อมใช้งานดังภาพ 
คลิกที่เมนู ขออนุญาตไปราชการ ดังภาพ 
 

 
 
4. เลือกเมนู บันทึกขออนุญาตไปราชการ ดังภาพ 
 

 
5. ปรากฏหน้าจอให้คลิกเลือก เขียนขออนุญาตไปราชการ ดังภาพ 
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6. กรอกข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตไปราชการให้ครบทุกช่อง เลือกวันเดินทางจนครบ ดัง
ตัวอย่าง 
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7. ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการแนบไฟล์ขออนุญาตที่จะต้องประกอบไปด้วย หนังสือนําส่งการขอ
อนุญาตไปราชการและลงนามโดยผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้มีอํานาจสั่งการ หนังสือคําสั่งให้ไป
ราชการถ้ามี เรื่องเดิมหรือต้นเรื่อง ตารางการอบรม เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่สําคญัถา้มี ทําการแส
กนเป็นไฟล์ PDF เป็น 1 ไฟล์ เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว เสรจ็แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม Choose file เพ่ือ
ดําเนินการแนบไฟล์ PDF ดังกล่าว หากท่านไม่ดําเนินการแนบไฟล์เข้าสูร่ะบบ ทางผู้มอํีานาจ
อนุญาต (สพม.36) จะต้องตรวจสอบไฟล์พร้อมคําขอ และอาจจะไม่พิจารณาอนุญาตในการเดินทาง
ไปราชการในคร้ังน้ีได้ หากไม่มีการแนบไฟลห์นังสือดังกล่าวมาด้วย 
 

 
8. ทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง ก่อนทําการบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม ตกลง 
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9. เมื่อทําการบันทึกแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงคําขอ ดังภาพ สถานะขณะน้ี รออนุมติั จนกว่าจะมี
การตรวจสอบและอนุมัติจาก สพม.36 ระบบก็จะแสดงสถานะว่า อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ต่อไป 
 

 
 
 
 
10. กรณีต้องการ ดูเอกสารที่แนบไฟล์ประกอบคําขอ ก็คลกิดูที่เมนู เอกสาร ดังภาพ 

 
 
 
 
 
11. กรณีต้องการ ดูรายละเอียดคําขอ ก็คลกิดูที่เมนู รายละเอียด ดังภาพ 

 
 
 
 
12. กรณีต้องการ แก้ไขรายละเอียดคําขอ ก็คลิกที่เมนู รายงานรูปดินสอ ก็จะสามารถแก้ไข หรือ
แนบไฟล์ตามข้อ 7 ใหม่ได้ ดังภาพ 
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13. กรณีต้องการ ลบคําขอรายการน้ี ก็คลิกที่เมนู ลบรูปกากบาท ก็จะลบคําขอรายการน้ีไป ดัง
ภาพ 
 

 
 
 
 
14. การสรุปรายงานการขออนุญาตไปราชการ สามารถสรุปรายงาน และพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์
ได้ โดยคลิกเลอืกที่เมนู ดังภาพ 
 

 
 
 
15. กรณีต้องการพิมพ์ก็เลือกเมนู พิมพ์การขออนุญาตฯ ดังภาพ 
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16. คลิกเลือกพิมพ์หน้าน้ี เพ่ือพิมพ์สรุปรายการขออนุญาตไปราชการ ออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
 

 
 
ปรากฏหน้าจอแสดงการพิมพ์ ดังภาพ 
 

 
 

จบขั้นตอนการใช้งานระบบระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ สพม.36 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การพฒันาและการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถาม เพื่อนาํขอ้มูลไปประเมินผลการศึกษาขอ้การพฒันา
และการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ของ ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที ่1 เป็นการประเมินผลการใชง้านแบ่งหวัขอ้ในการประเมินออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การใชง้านโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

 ส่วนท่ี 2 ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล 

 ส่วนท่ี 3 ความสะดวกรวดเร็วและ ประหยดัเม่ือเทียบกบัการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาต 
                           ไปราชการแบบเดิม 

 ใหผู้ต้อบทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ✓  ลงในช่องทางขวามือหลงัขอ้ความท่ีตรงกบั
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของผูต้อบเพียงช่องเดียว 

 ในแต่ละช่องเป็นลกัษณะคาํตอบระดบัคุณภาพ 3 อนัดบั มีความหมายดงัน้ี 

 ดี (3)    หมายความวา่   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัรายการประเมิน 

     ขอ้นั้นตรงความรู้สึกและความคิดเห็นมากท่ีสุด 
พอใช ้(2) หมายความวา่   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัรายการประเมินขอ้ 

     นั้นตรงความรู้สึกและความคิดเห็นปานกลาง 
ควรปรับปรุง (1)    หมายความวา่   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัรายการประเมินขอ้ 

     นั้นตรงความรู้สึกและความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
ตัวอย่าง 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ควร
ปรับปรุง 

1. ความเหมาะสมของการออกแบบแต่ละหนา้ ✓   

2. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรท่ีใชใ้นแต่ละหนา้  ✓  

ตอนที ่2 เป็นแบบแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

 แบบสอบถามผลการประเมินจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาโปรแกรมโปรแกรมระบบขอ
อนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) ใหมี้ประสิทธิภาพไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่
อยา่งใด 

      ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
           นายอภิวฒัน์  กนัศรีเวียง 
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ตอนที ่1 การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) 

คาํช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดทําเคร่ืองหมาย  ✓  ลงในช่องระดับคุณภาพตรงตามความ
คดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

ส่วนที ่1 การใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission)    

1. โปรแกรมมีความสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ช ้    

2. เมนูการใชง้านในโปรแกรมเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น    

3. โปรแกรมมีความสะดวกรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ    

4. โปรแกรมมีการคน้หาขอ้มูล สะดวก ง่าย รวดเร็ว ตรงความตอ้งการผูใ้ช ้    

5. รายงานสถานะ การเปิดรับเอกสาร การเขา้ใชโ้ปรแกรม การรับ-ส่ง เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ มีความถูกตอ้ง  น่าเช่ือถือ  ตรงความตอ้งการผูใ้ช ้      

   

ส่วนที ่2 ความปลอดภยัของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-

permission) 
   

6. โปรแกรมมีระบบความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มูลในการใชโ้ปรแกรม    

ส่วนที ่3 ความสะดวกของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-

permission) เม่ือเทยีบกบัการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการในรูปแบบเดิมที่
ต้องเดินทางมารับเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองทีสํ่านักงานเขตพืน้ที ่

   

7. การใชโ้ปรแกรมทาํให ้ประหยดัเวลา งบประมาณในการเดินทางมารับเอกสาร
ขอออนุญาตไปราชการ 

   

8. การใชโ้ปรแกรมทาํใหส้ามารถรับทราบ ขอ้มูล คาํสัง่ การปฏิบติังาน และ
สามารถเดินทางไปราชการ ไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่ล่าชา้ ทนัเวลา 

   

9. การใชโ้ปรแกรมมีความถูกตอ้ง ในการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ 
ของผูรั้บ ผูส่้งตรงกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

   

10. ผูใ้ชมี้ความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลเอกสารขออนุญาตไปราชการ เอกสาร
คาํสัง่การปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

หมายเหตุ: ส่วนท่ี 2 ความปลอดภยัของโปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-
permission) ในขอ้ท่ี 6 ท่ีถามวา่ โปรแกรมมีระบบความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มูลในการใช้
โปรแกรม น้ันหมายถึง การท่ีท่านเขา้ใชง้านโปรแกรมท่านเคยพบปัญหาเก่ียวกบัการท่ีมีผูใ้ชค้น
อ่ืนนาํเอาช่ือและรหสัผา่นของท่านไปเขา้ใชง้านโปรแกรมโดยท่ีท่านไม่ไดม้อบหมายให ้หรือมี
ผูใ้ชค้นอ่ืนเปล่ียนรหสัผา่นของท่านโดยท่ีท่านไม่ทราบทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม
ได ้เป็นตน้  
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ตอนที ่2 แบบแสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
คาํช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดเติมข้อความลงในช่องว่างทีก่าํหนดให้ ตามความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะของท่านในแต่ละด้าน 

 

(1) ดา้นบุคลากร ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 

(2) ดา้นคอมพิวเตอร์_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 

(3) ดา้นเครือข่าย ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 

(4) ดา้นขอ้ดีของการใชโ้ปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission) __________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 

(5) อ่ืน ๆ__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________ 
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