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3. หลักการและเหตผล
ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลป์ ศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกจิ สาขาวิชาบัญชี ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ิ
มีปรัชญา ”สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม” มีพนั ธกจตามบทบาทหน้
าที่ที
สําคัญ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้ นสูง
่
๒) ดําเนินการวิจยั และสร้างองค์ความรู ้ให้เป็ นองค์การแหงการเรี
ยนรู ้ของสังคม
๓) ให้การบริ การทางวิชาการแกสั่ งคม
่
๔) สร้าง ปรับปรุ ง ถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี
๕) ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
่ มวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๖) สงเสริ
่
สภาพปัจจุบนั หนวยงานหลั
ก ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางได้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศ
่ ๆ ทุกหนวยงาน
่
มาประยุกต์ใช้งานการบริ หารจัดการด้านตาง
แตฝ่่ ายยานพาหนะ สํานักงาน
่ นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในด้านทะเบียนประวัติและ
อธิการบดี
ยังไมได้
็ อมูลงานด้านทะเบียนประวัติ
ให้บริ การรถยนต์ ซึ่งระบบงานเดิมของฝ่ ายานพาหนะ การจัดเกบข้
ี่ ั
่ ารุ ง จะเกบข้
็ อมูลเฉพาะงานซอมที
่ ่ใช้เงินจํานวนมาก ๆ งานด้านการใช้
รถยนต์ เกยวกบการซอมบํ
่ ้ ามันจะควบคุมโดยสมุดสัง่ จายนํ
่ ้ ามันซึ่งการตรวจสอบหรื อสรุ ปการ
นํ้ ามันเชื้ อเพลิง การเบิกจายนํ
่ น และทั้ งหมดทําได้ล่าช้า สําหรับระบบการให้บริ การรถเกยวกบการสั
่ี ั
่
นํ้ ามันของรถแตละคั
ง่ จายรถ

ี่ ั
่
การจองรถไมมี่ ระบบ ตรวจสอบ และสื บค้นที่ชดั เจน การตอบปัญหาเกยวกบการจอง
การจาย
ั คคลคนเดียวทําให้งานมีความลาช้
่ า และมีขอ้ ผิดพลาดบอย
่ เพือ่ แกปั้ ญหาตางๆ
่
รถยนต์ ขึ้ นอยูก่ บบุ
่ ้ จึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยการ
่
เหลานี
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประวัติ และการให้บริ การรถยนต์ ของฝ่ ายยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
4. สรปสาระสํ
าคัญทีเ่ กีย่ วข้ อง
ุ
บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายยานพาหนะ ฝ่ ายยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านการให้บริ การยานพาหนะเพื่อใช้ในราชการโดยทํา
่
หน้าที่บริ การยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ให้ผใู ้ ช้บริ การอยางเหมาะสม
และเพียงพอ ตรวจสอบ
สภาพรถยนต์ และบํารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ และมีความปลอดภัย จัดทํา
่ ารุ งรักษา
การซอมบํ
และประสิ ทธิภาพของงา
รายงานการใช้รถยนต์การใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิง
(มาตรฐานฝ่ ายยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2545)
บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายยานพาหนะ จัดให้บริ การและควบคุมการใช้ยานพาหนะ ให้เป็ นไป
ํ
ตามระเบียบกาหนดหน้
าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบํารุ ง
่ นค่
ยานพาหนะให้อยูใ่ นสภาพดี ดูแลตรวจสอบการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงและวัสดุยานพาหนะเบิกจายเงิ
่
นํ้ ามันเชื้ อเพลิง ดําเนินการตอทะเบี
ยนยานพาหนะให้เป็ นปัจจุบนั จัดทําระเบียบการใช้งานและการ
่ ารุ งพาหนะแตละคั
่ น www.rink.ac.th/admincenter/transport.html(03/08/2003)
ซอมบํ
บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายยานพาหนะ ฝ่ ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็ น
่
หนวยงานซึ
่ งมีความรับผิดชอบในด้าน
1. การให้บริ การยานพาหนะแกบุ่ คลากรและแขกของมหาวิทยาลัย
2. การบริ การยานพาหนะเพือ่ สนับสนุนด้านการเรี ยน การสอน การวิจยั การอบรม
ประชุมสัมมนาของบุคลากร
ิ
่ ๆ ของคณะและหนวยงานตาง
่
่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริ การกจกรรมตาง
4. การบํารุ งรักษารถยนต์ และเครื่ องยนต์ dusithost.dusit.ac.th/~oopdivision/vehicle/data.htm(03/08/2003)
อําไพ พรประเสริ ฐสกุล (2537, หน้า 18-31) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development
ั ้ งแตเกดจนตาย
่ ิ
Life Cycle) ระบบสารสนเทศทั้ งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกนตั
วงจรจะเป็ นขั้ นตอน
ที่เป็ นลําดับตั้ งแตต้่ นจนเสร็ จ เป็ นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องทําความเข้าใจให้ดีวา่

่ ้ นตอนจะต้องทําอะไร และทําอยางไร
่ ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยูด่ ว้ ยกนั 7 ขั้น ด้วยกนั
ในแตละขั
คือ
1. เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)
2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
3. วิเคราะห์ (Analysis)
4. ออกแบบ (Design)
5. สร้าง หรื อ พัฒนาระบบ (Construction)
6. การปรับเปลี่ยนการนําไปใช้ (Conversion)
7. บํารุ งรักษา (Maintenance)
ิ
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงค์ (2545. หน้า 26) วงจรการพัฒนาระบบจะทําให้เข้าใจถึงกจกรรมพื
้น
่ ๆ ในการพัฒนาระบบโดยมีอยู่ 7 ขั้นตอน คือ
และรายละเอียดตาง
ํ
1. กาหนดปั
ญหา (Problem Definition)
2. วิเคราะห์ (Analysis)
3. ออกแบบ (Design)
4. พัฒนา (Development)
5. ทดสอบ (Testing)
6. ติดตั้ ง (Implementation)
7. บํารุ งรักษา (Maintenance)
ิ านวย (2545. หน้า 4-8) การพัฒนาระบบ (System Development)
ศิริลกั ษณ์ โรจนกจอํ
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การสํารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
ํ
2. กาหนดความต้
องการของระบบ (Determination of System Requirement)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
4. การพัฒนาโปรแกรม (Program/ Software Development)
5. การทดสอบระบบ (System Testing)
่
6. การนําระบบใหมไปใช้
และการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ปิ ยะพงษ์ หลักคํา (2542) Microsoft Access เป็ น Software ที่ทาํ งานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ
Windows 95 Windows 98 หรื อ Windows NT ทําให้ Microsoft Access เป็ นโปรแกรมที่จดั การ
ด้านฐานข้อมูลที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง Microsoft Access นั้ นเป็ น Software ฐานข้อมูล

่
็ กษาและการนําข้อมูลไปใช้งานอยางมี
่
อยางหนึ
่ งที่ใช้ในการบริ หารฐานข้อมูลนั้ นกคื็ อ การเกบรั
ประสิ ทธิภาพนัน่ เอง
พัฒนพงศ์ พันธยะติวงศ์ (2545) ภาษา BASIC ถูกสร้างขึ้ นปี 1963 โดย THOMAS
่ ่
KURTZ และเพื่อนที่วิทยาลัย DARTMOUTH โดยเริ่ มแรกเน้นความงายตอการเข้
าใจและการใช้
งาน รวมทั้ งทํางานในรู ปแบบ Interpreter คือ ทํางานเรี ยงตามบรรทัด
่ Visual Basic เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ศกั ยภาพสู ง และออกแบบมาเพื่อทํางานบน
สวน
่ ดตอกบผู
่ ั ใ้ ช้แบบ
ระบบ Windows โดยเฉพาะคําวา่ Visual จะหมายถึง วิธีการที่ใช้สร้างสวนติ
่
กราฟิ ก (GUI = Graphic User Interface) ส่ วน Basic เป็ นคําที่ยอมาจาก
Beginner All-Purpose
Symbolic Instruction Code
ั
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 เป็ นโปรแกรมที่เหมาะสมกบการทํ
างานภายใต้
่่
ระบบ Microsoft Window ทุกรุ่ นไมวาจะเป็
น Windows 95/98/Me/2000 และ XP
5. วัตถประสงค์
ของการศึกษา
ุ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดการประวัติ และการให้ บริ การรถยนต์
6. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดการประวัติ และการให้ บริการรถยนต์
7. แผนดําเนินงาน ขอบเขตและวิธีการศึกษา
7.1 แผนการดําเนินการ ปฏิทนิ และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
7.1.1. แผนการดําเนินการ
่ วข้อโครงการ
1. เสนอโครงรางหั
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบ
4. ทดสอบระบบ
5. นําระบบไปใช้
6. ประเมินผลระบบ
7. นําเสนอผลงาน

7.1.2. ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงาน
ิ
กจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน
2546
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2547
ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

่ วข้อ
1.เสนอโครงรางหั
2.วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
3. พัฒนา ทดสอบ นําไปใช้
และประเมินผลระบบ
4. นําเสนอผลงาน
7.1.3. ปฏิทนิ การปฏิบตั ิงาน
- 20 สิ งหาคม 2546 – 30 เมษายน 2547
7.2 ขอบเขตโครงการ
ั
่
่ สในการเข้าสู่
1. มีระบบป้ องกนความปลอดภั
ยในการใช้ระบบในแตละระดั
บ โดยมีการใสรหั
่ บผูใ้ ช้ได้ดงั นี้
ระบบ ซึ่งแบงระดั
- ผูบ้ ริ หาร
- หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พนักงานขับรถ
่ ๆ ที่มีในระบบดังนี้
2. การจัดการข้อมูลตาง
- ประวัติรถยนต์
่ ารุ ง
- ประวัติการซอมบํ
- การใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิง
- ตารางการจองรถยนต์
่
- ตารางการสัง่ จายรถยนต์
- ประวัติบุคลากร
- งบประมาณที่ใช้
่
3. จัดทํารายงาน(จอภาพ/เอกสาร) แบงรายงานตามตารางข้
อมูลได้ดงั นี้

3.1 ประวัติรถยนต์
่ น
- รายละเอียดรถแตละคั
- รายละเอียดรถทั้ งหมด
่
- รายการตอทะเบี
ยน
่ ารุ ง
3.2 ประวัติการซอมบํ
่
่ น
- ประวัติการซอมรถแตละคั
ํ
่ บํารุ งของรถแตละคั
่ น
- วันที่ครบกาหนดการซอม
3.3 การใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิง
- การใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิง
- สรุ ปการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงประจําวัน
- สรุ ปการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงประจําเดือน
- สรุ ปการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงประจําปี
่ นประจําเดือน
- สรุ ปการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงรถแตละคั
่ นประจําปี
- สรุ ปการใช้น้ าํ มนั เชื้ อเพลิงรถแตละคั
- สถานะภาพการชําระเงิน
่
- สรุ ปยอดรายจายประจํ
าเดือน
- สรุ ปยอดการค้างชําระ
3.4 ตารางการจองรถ
- สรุ ปรายการจองรถทั้ งหมด
่ อน
- สรุ ปรายการจองรถแตเดื
- สรุ ปรายการจองรถแตคั่ น
่
3.5 ตารางการสัง่ จายรถ
่
- สรุ ปรายการสัง่จายรถทั
้ งหมด
่
่ นประจําเดือน
- สรุ ปรายการสัง่ จายรถแตละคั
่
่ นประจําปี
- สรุ ปรายการสัง่ จายรถแตละคั
่
- สรุ ปรายงานการเดินทางแตละคน
3.6 งบประมาณที่ใช้
- สรุ ปการใช้งบประมาณประจําวัน
- สรุ ปการใช้งบประมาณประจําเดือน
- สรุ ปการใช้งบประมาณประจําปี
3.7 ประวัติบุคลากร
่
- ประวิติบุคลากรแตละคน

7.3. วิธีการศึกษา
็
่
1. เกบรวบรวมข้
อมูลและรวบรวมปัญหาจากผูใ้ ช้ระบบในแตละระดั
บโดยใช้เครื่ องมือใน
การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี การสังเกต แบบสอบถาม และสัมภาษณ์
2. วิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็ นไปได้ เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและวิธีแก้ปัญหา
โดยคํานึงความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ ความต้องการระบบ บุคลากร นโยบายผูบ้ ริ หาร
และ งบประมาณที่ใช้
่ ๆ ดังนี้
3. ออกแบบระบบ โดยออกแบบรายละเอียดตาง
ิ
3.1. ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้ DFD เพื่อแสดงกจกรรมที
่มีในระบบและ
การไหลของข้อมูล
3.2 . การออกแบบฐานข้อมูล
- ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล
่
- ออกแบบโครงรางของ
ตารางข้อมูลทั้ งหมดที่มีในระบบ
่ ดตอผู
่ ใ้ ช้
3.3. ออกแบบสวนติ
- รู ปแบบการนําเข้าข้อมูล
- รู ปแบบรายงานที่มีในระบบ
4. พัฒนาระบบตามขั้ นตอนที่ 3
5. การนําระบบไปใช้
- จัดทําคูม่ ือ
- ติดตั้ งระบบ
- ทดสอบระบบ
- ฝึ กอบรมผูใ้ ช้
- ประเมินผลระบบ ประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ ช้ โดยใช้แบบสอบถาม
6. บํารุ งรักษาระบบ โดยจัดทําคู่มือบํารุ งรักษาระบบ ตามกระบวนการบํารุ งรักษาระบบ
(System Maintenance Process) เพื่อให้ผใู ้ ช้เขียนคําร้องขอการบํารุ งรักษาระบบให้
้
ผูพ้ ฒั นาพิจารณาดําเนินการแกไข
8. ทรัพยากรทีใ่ ช้
8.1 ฮาร์ดแวร์
8.2 ซอฟต์แวร์
9. เอกสารอ้ างอิง

