ระบบสารสนเทศงานครุ ภัณฑ์ โรงเรียนบ้ านสองคอน ตาบลสองคอน
อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
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กนิษฐา อินธิชิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในงานด้ านครุ ภัณฑ์ ให้ อยู่ในลักษณะฐานข้ อมูล ซึ่งง่ ายต่ อการ
สืบค้ น และติดตาม ระบบได้ พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ จัดเก็บข้ อมูลครุ ภัณฑ์ ในงานด้ านต่ างๆ คือ การลงทะเบียนครุ ภัณฑ์ การซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์
การยืมครุ ภัณฑ์ และการรื อ้ ถอนครุ ภัณฑ์ วิธีการดาเนินการศึกษา มีการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานด้ วย Data Flow Diagram (DFD)
อย่ างเป็ นขัน้ ตอน โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้ งานระบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ งานในระบบ โดยใช้ โปรแกรม
Microsoft Access ในการพัฒนาและใช้ เป็ นฐานข้ อมูล จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
โดยผู้ใช้ งานด้ วยแบบ
ประเมินที่สร้ างขึน้ พบว่ าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ ค่ าประเมินเฉลี่ยเท่ ากับ 7.92 และสามารถนาไปใช้ งานใน
หน่ วยงานอื่นๆได้

บทนา
สาหรั บฝ่ ายพัสดุ ของโรงเรี ยนบ้ านสองคอนนั น้ ยังแบ่ ง
ออกเป็ นวั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ มี เ จ้ าหน้ าที่ ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ล
จ านวน 1 คน โดยลั ก ษณะของงานคื อ จะท าการเก็บ ข้ อ มู ล
การจัดซือ้ จัดจ้ างวัสดุและ ครุ ภณ
ั ฑ์ ในรายการต่ างๆของโรงเรี ยน
ในส่ วนของงานครุ ภัณฑ์ ของโรงเรี ยนบ้ านสองคอนนัน้ จะ
มี ลั ก ษณะงานที่ แ ยกออกมาจากส่ ว นของงานพั ส ดุ คื อ งาน
ซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ งานรือ้ ถอน การยืม – คืนครุ ภณ
ั ฑ์
การจัดซือ้ – จัดจ้ าง และการจาหน่ ายครุ ภัณฑ์ ในส่ วนของการ
เก็ บ ข้ อ มู ล นั ้น ใช้ ร ะบบของการเก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะของแฟ้ ม
เอกสารที่เป็ นกระดาษ ทาให้ ไม่ สะดวกต่ อการใช้ งาน การค้ นหา
หรื อการแก้ ไขข้ อมูลทาได้ ไม่ สะดวก
ดังนัน้ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานครุ ภัณฑ์ ด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ขึน้ มาจะเป็ นการลดเวลาในการบันทึก การค้ นหา
และการแก้ ไขข้ อมู ล ท าได้ สะดวก มี ค วามถู ก ต้ องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

ฟอร์ มบันทึก
การจาหน่ ายครุ ภณ
ั ฑ์

วิธีการดาเนินงาน
1.ศึกษาข้ อมูลระบบงานพัสดุ ในส่ วนของงานครุ ภัณฑ์ ในระบบ
เดิม
2.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศงานครุ ภณ
ั ฑ์
3.ทดสอบระบบสารสนเทศงานครุ ภณ
ั ฑ์
4.สรุ ปผลที่ได้ จากการศึกษา

ฟอร์ มบันทึกการยืม
คืนครุ ภณ
ั ฑ์

ud ครุภัณฑ์
ระบบสารสนเทศงานครุ ภณั ฑ์
รื้อถอน/จาหน่ายครุภัณฑ์

ลงทะเบียนครุภัณฑ์

ทะเบียนครุภัณฑ์

ซ่อมแซม
ผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดซือ้ จัดจ้ าง

ระบบยืม คืนครุภัณฑ์

ระบบรายงาน

ฟอร์ มการแก้ ไขข้ อมูลครุ ภณ
ั ฑ์

แสดงรายงานทะเบียนคุมทรัพย์ สิน

บุคลากรทางการศึกษา

Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศงาน
ครุ ภณ
ั ฑ์ โรงเรียนบ้ านสองคอน

สรุ ปผลการดาเนินการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานครุ ภณ
ั ฑ์ โรงเรี ยนบ้ านสอง
คอน ตาบลสองคอน
อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เป็ นความพยายามที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ านคอมพิวเตอร์
เข้ ามาประยุกต์ ใช้ กับระบบงานเดิม เพื่อทาให้ สามารถของการทางานได้
รวดเร็ วมากยิ่งขึน้ โดยระบบสารสนเทศงานครุ ภัณฑ์ ท่ ีพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถดังนี ้
1.สามารถจัดการข้ อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ได้ อย่ างเป็ นระบบ
2.สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ อย่ างรวดเร็วและเป็ นปั จจุบัน
3.สามารถนาไปบริ หารจัดการฐานข้ อมูลด้ านครุ ภัณฑ์ ภายใน
องค์ กร
4.สามารถแสดงรายงานเกี่ยวกับครุ ภณ
ั ฑ์ ในด้ านต่ างๆได้

หน้ าหลักของโปรแกรม
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