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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบลงเวลามาเรียน โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ การออกแบบระบบซอฟแวร์ โดยใช้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากองค์กรของตนเองเป็นหลัก สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ
ความส าคัญได้ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะผู้จัดท าขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ท าให้มีโอกาสได้จัดท า โครงการนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาระบบลงเวลามาเรียน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
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บทที่ 1 บทน า 

 

หลักการและเหตุผล ที่มา และความส าคัญของปัญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหลักในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรม
กระบวนการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน
หรือกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้น า
ดังนั้นผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรจึงควรมีรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน และที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งในอดีตผู้บริหารองค์กรมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการเงินหรือการตลาด  แต่ใน
อนาคตผู้บริหารองค์กรควรจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การท างานจากสาย
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมีส าคัญต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้แก่องค์กร เช่น ปรับโครงสร้างการท างานขององค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานและบริการ เป็นต้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลท าให้มีการพัฒนา  ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี โดยที่
ผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อมส าหรับองค์กร 

 โรงเรียนนายทหารประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นโรงเรียนหลักขั้นต้นที่ให้การฝึก
ศึกษาแก่ข้าราชการของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาอบรมและปกครอง ให้แก่ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่กองทัพอากาศออกค าสั่งให้เข้ารั บการศึกษา ให้มี
ความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม เพ่ือปรับเปลี่ยนจากพลเรือนเข้าสู่การรับราชการทหาร
ที่สมบูรณ์ โดยแต่ละปีงบประมาณจะมีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียน
นายทหารประทวน และหลักสูตรนักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส จ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษารุ่นละ 250 คน  

 ปัญหาหลักในการด าเนินงานที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ระบบการให้ลงเวลามา
เรียนแบบจดบันทึกท่ีใช้กระดาษ ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบในการน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลมีความล่าช้า อาจจะ
เกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลนั้นมีเป็นจ านวนมาก และยังท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอ่ืน ๆ 
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งท าให้สูญเสียทรัพยากรในส านักงานไปอย่างสูญเปล่า และการท างานปัจจุบันจ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างานเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และตอบสนองกับผู้ใช้  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือช่วยบริหารข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งานใน หนว่ยงาน  

 2. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่  ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา  

 3. ลดการใช้กระดาษ ลดใช้ทรัพยากรที่เกิดการสิ้นเปลือง  



2 
 

 4. ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 ด้านเนื้อหา 

  ศึกความเป็นไปได้ของระบบโดยการวิเคราะห์ระบบการท างานเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบ
ท างานของหน่วยว่าท างานอย่างไร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบการ
ท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งจะท าให้พบข้อผิดพลาดว่าเกิดจากจุดใดบ้าง เช่น 
เมื่อมีการรวมผลคะแนนมีการคิดคะแนนผิดพลาดเกิดขึ้น ขั้นตอนที่นับคะแนนเนื่องจากมีคะแนนมาจากหลาย
ส่วน เฝ้าสังเกตการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นขั้นตอนการท างานจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งจะท า
ให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด ก็จะด าเนินการขั้นตอนต่อไปโดยใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ SDLC เป็นแนวคิดหลักในการด าเนินงาน  

 จากนั้นท าการวางแผนการพัฒนาระบบและก าหนดความต้องการ โดยการท าแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียน
ขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) เพ่ือให้เห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของ
โปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ควรจะจัดโครงสร้างโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมจะท า
อย่างไร ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัยของระบบด้วย 

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  บุคลากรที่ต้องการใช้งานระบบแบ่งเป็น ครูเวรประจ าวัน หัวหน้าหน่วย และผู้อ านวยการ
กลุ่มตัวอย่างข้อมูลนักเรียนที่ผ่านมาแล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
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Glossary ค าศัพท ์

Activity Diagram เป็น diagram ที่แสดงถึง workflow กิจกรรมของระบบ แสดงขั้นตอนการ
ท างานหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่ง โดยวิธีการเขียนจะต้องมีจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด และมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด 

Business Rule กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ 

Collaboration Diagram แสดงล าดับการท างานของ วัตถุ ผู้เกี่ยวข้อง และกิจกรรม โดยล าดับการท างาน
ไม่ข้ึนกับเวลา เพราะการแสดงความสัมพันธ์ของ Object กับเวลาเป็นหน้าที่ของ 
Sequence Diagram 

Component Diagram แผนภาพที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 
(Components) ต่างๆของ Software 

Deployment Diagram การแสดงโครงสร้างของระบบ  Hardware และ  Software ซึ่งรวมไปถึงการ
แสดงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ 

Gantt Chart เป็นแผนภูมิที่มีการระบุหัวข้อกิจกรรมที่เกิดข้ึนจะแสดงระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมในรูปแบบของเส้นแถบแนวนอน 

Sequence Diagram แผนภาพที่แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ของการด าเนินงาน ล าดับเวลาและ
ล าดับการโต้ตอบกันระหว่าง object (วัตถุ) โดยแผนภาพจะอธิบายว่าล าดับ
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนได้อย่างไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีล าดับการท างานอย่างไร 

SRS Software Requirement Specification ข้อก าหนดความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ 

System Architecture การออกแบบ Software และ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เราจะสร้าง
ขึ้น 

Unified Process กรรมวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Use case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงให้ทราบว่าระบบท างานหรือมีหน้าที่ใดบ้าง 
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แผนการด าเนนิงาน Gantt Chart 

 

รายการ 
ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ                 

การศึกษาระบบท างานของหน่วยงาน                 

สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ                 

การวางแผนและการก าหนดความ
ต้องการ 

                

แปลงเป็นแผนภาพล าดับขั้น                 

จัดโครงสร้างโปรแกรม                 

ท าการออกแบบระบบ                 

พัฒนาและตรวจสอบระบบย่อยทีละ
ระบบ 

                

ทดสอบโปรแกรม                 

การน าระบบมาใช้แทนของเก่า                 

จัดท าคู่มือการใช้งาน อบรมการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาระบบ 

                

 

 

เครื่องมือที่ใช้ 

 1. การเก็บความต้องการแบบสัมภาษณ์จากผู้ใช้งาน 

 2. ใช้แบบจ าลองเชิงแนวคิด 

 Use Case Diagram , Activity Diagram , Sequence Diagram , Class Diagram 

 User Interface Design , System Architecture , Component Diagram , Deployment Diagram 

 3. ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งานโดย Figma 



5 
 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถน าข้อมูลสารสนเทศในระบบไปใช้กับงานที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ระบบการลงเวลามาเรียน สามารถลดเวลาการท างานได้ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถทราบ

ระยะเวลาที่ลงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านหน้าจอบนระบบที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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บทที่ 2 Unified Process 

 

กระแสงาน 

 

รายการ 
ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ต.ค.65 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ                 

การศึกษาระบบท างานของหน่วยงาน                 

สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ                 

การวางแผนและการก าหนดความ
ต้องการ 

                

แปลงเป็นแผนภาพล าดับขั้น                 

จัดโครงสร้างโปรแกรม                 

ท าการออกแบบระบบ                 

พัฒนาและตรวจสอบระบบย่อยทีละ
ระบบ 

                

ทดสอบโปรแกรม                 

การน าระบบมาใช้แทนของเก่า                 

จัดท าคู่มือการใช้งาน อบรมการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาระบบ 

                

 

 

 

 

 

 

Inception Elaboration Constru

ction 

Transition 
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ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 

 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

Project manager นายณัฐธวัช แตะกระโทก 

System Analyst  นายณรงคฤ์ทธิ์ เอ่ียมศรี , น.ส.ฐณัฏฐ์ศรา เปพะนัส , นายนัทธพงศ์ คงมาก 

Programmer นายจิรันดร งามเหมาะ , นายชุติพนธ์ เจริญศิริ 

Designer/UI นายชนธัญ ตันติวิมงคล , นายจิรวัฒน์ สาต้นวงษ์ 

Tester น.ส.สุทธิดา ปิ่นมงเล , น.ส.เนตรชนก ทวีกิจอมร 
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ 

Business Rule 

เกี่ยวกับโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 การจัดด าเนินการฝึกศึกษาให้กับก าลังพลทอ. มีส่วนราชการของ ทอ. หลายส่วนราชการที่ด าเนินการ
แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นภารกิจของ ยศ.ทอ. ทั้งหลักสูตรขั้นปลาย หลักสูตรขั้นต้น ซึ่งรวมถึงโรงเรียน
นายทหารประทวน ด้วย 

 การบรรจุก าลังพลใน ทอ. นอกจากจะมีมาจาก รร.หลักต่างๆแล้ว ยังมีมาจากก าลังพลพิเศษอีก ส่วน
หนึ่ง ที่แต่ล่ะส่วนราชการเปิดรับ ในกรณีที่ก าลังพลขาดแคลนหรือต้องการก าลังพลที่ช านาญงานเฉพาะด้านที่
ไม่มี ใน รร.หลักต่างๆ โดยอนุมัติจาก ผบ.ทอ. บรรจุ เข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัด
กระทรวงกลาโหม  

            ในอดีต ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร กกศ.ยศ.ทอ.เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษา
การด าเนินการฝึกใช้ก าลังพลจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. ต่อมาเมื่อมีผู้เข้ารับการฝึกศึกษามากขึ้น ยศ.ทอ. ได้
มอบหมาย ให้ รร.จอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้รับผิดชอบในประมาณปี พ.ศ. 2518 โดยใช้อาคารด้านหน้าทางทิศใต้เป็นที่
จัดด าเนินการศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนข้าราชการกลาโหมพลเรือน (ยังไม่มีในอัตรา) ใช้ชื่อหลักสูตร ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ในปี พ.ศ. 2527 ปรับปรุงเป็น “หลักสูตรจ่าอากาศทั่วไป” 

 ปี 2530 ได้จัดตั้งส านักงาน ส่วน บก.ของโรงเรียนอยู่ชั้นบนในอาคารเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น “โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน” แต่หลักสูตรยังใช้หลักสูตรจ่าอากาศท่ัวไประยะเวลาศึกษาประมาณ 12 
สัปดาห์ ปี 2532 ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รร.จอ.ยศ.ทอ.” 

 ปี 2539 มีการปรับอัตรา ทอ.ใหม่ ให้โรงเรียนนายทหารชั้นประทวนเป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนจ่า
อากาศ มีอัตราก าลังพล 11 อัตรามี ผอ.รร.นป.รร.จอ.ยศ.ทอ.บศอ. อัตรา น.ท.เป็นผู้รับผิดชอบ  

 ปี 2540 ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตร รร.นป.รร.จอ.ยศ.ทอ.บศอ.” ระยะเวลาการศึกษา 
ประมาณ 8 สัปดาห์  

 ปี 2546 ขอปรับปรุงหลักสูตรนายทหารประทวน รร.นป.รร.จอ.ยศ.ทอ.บศอ. พ.ศ.๒๕๔๖ เป็น 
“หลักสูตรนายทหารประทวน รร.นป.รร.จอ.ยศ.ทอ. บศอ. พ.ศ.๒๕๕๐” ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ 17 ก.ย. 50 ให้ใช้
ในปีการศึกษา 2551 ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 10 สัปดาห์ และใช้จนถึงปัจจุบัน 

             ต่อมา เมื่อ 1 เม.ย. 52 มีการปรับโครงสร้าง ทอ.ใหม่ ให้โรงเรียนนายทหารประทวนชั้นประทวน
เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหาอากาศ มีอัตราก าลังพล 42 อัตรา โดยจัดแบ่งภารกิจงานด้านต่างๆ มี 
คือ แผนกปกครอง แผนกการศึกษา แผนกวัดและประเมินผล ฝ่ายบริการการศึกษา และหมวดธุรการ 
รับผิดชอบด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ และหลักสูตรนายทหารประทวน 
มี ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ. อัตรา น.อ. เป็นผู้รับผิดชอบ 
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การสรรหาก าลังพลของ ทอ. 

 กองทัพอากาศเปนองคกรที่ส าคัญ มีเจตนารมณที่ตองการก าลังพลที่มีความรูความสามารถ และความ
เสียสละ เพ่ือให้กองทัพสามารถบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบในทุก ๆ ดาน ดังนั้น การก าหนดแนวทางการสรรหา
ก าลังพลทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติในระดับเจ้าหน้าที่จะตองเปนไปอยางรอบคอบ รัดกุม เหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจ านวนคน และปริมาณงานตองสอดคลองกัน แนวทางการสรรหาก าลัง
พลของ ทอ. มีไดดังนี้  

 1. ทอ. ผลิตเองแหลงผลิตนายทหารสัญญาบัตร ไดแก รร.นอ.บศอ. และ วพอ.พอ.บนอ. ส าหรับแหล่ง
ผลิตนายทหารประทวน ไดแก รร.จอ.ยศ.ทอ.บศอ. และ รร.ดย.อย.บยอ. 

 2. รับสมัครจากบุคคลพลเรือน ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่ ทอ. ตองการ หรือสาขาที่ ทอ. ไมสามารถ
ผลิตเองโดยผานกระบวนการคัดสรร 

 3. รับโอนบุคคลจากสวนราชการอื่นที่ ทอ. พิจารณาแลวมีคุณวุฒการศึกษาตรงตามความตองการของ 
ทอ. 

การพัฒนาก าลังพล 

 นับเปนกระบวนการสรางเสริมพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ตามที่ได
รับมอบหมายไดอยางสมบูรณมประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสถานการณ
และสงเสริมใหข้าราชการมีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป 

 การพัฒนาก าลังพลกระทาโดยกาฝึกการศึกษาและการอบรม ในการศึกษาอบรม มีทั้ง การศึกษา
ภายในกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศ ในแตละปจะมีการจัดท าโครงการศึกษา โดยพิจารณาจากความ
จ าเป็นของหน่วยต่างๆ ที่เสนอความตองการผ่านสายวิทยาการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสใหก าลงพลที่มีความ
สนใจในวิทยาการที่ตนเองอยากศึกษา สามารถลาไปศึกษาตอโดยก าหนดเปนโควตาการลาไปศึกษาในแต่ละปี
อีกด้วย 

การลงเวลามาท างาน 

 เมื่อเดินทางมาถงสถานที่ท างานใหลงลายมือชอและลงเวลาที่มาทางานในสมุดลงเวลาตามล าดับกอน
และหลัง และเมื่อถึงเวลาตามที่ทางราชการก าหนด ใหเวร ตรวจสอบการลงเวลาท างานขีดเส้นสีแดงยาวตลอด
แนวใตชื่อผูมาท างานคนสุดท้าย และเขียนเวลา ตามที่ทางราชการก าหนดดวยหมึกสีแดงก ากับไวบนเสนดาน 
ขวาสุด ส าหรับตัวเลขที่ใช้ในการลงเวลามา และกลับ ใหใชเลขไทย ๔ ตัว เช่น มา ๐๗๓๐, กลับ ๑๕๓๐ ผูใด
ลงลายมือชื่อและลงเวลามาท างานใต้เส้นสีแดง แสดงวาผู้นั้นมาท างานสาย 

 ในกรณีผูใดไมสามารถลงลายมือชื่อและลงเวลามาท างานในตอนเชาไดจะดวย เหตุผลใดก็ตาม ใหเวร
ตรวจสอบการลงเวลาท างานเป็นผู้เขียนยศ ชื่อ สกุล ของผู้นั้นในชองตัวบรรจง เทานั้น สวนในชองอ่ืนคงวางไว
แตในช่องหมายเหตุจะตองระบุให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้นั้นไม่สามารถมาลงลายมือชื่อและลงเวลามาท างานได 
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เช่น ปวย ลาขาด ราชการ ฯลฯ และเมื่อผูนั้นมาท างาน ตามปกติแลวก็ใหลงลายมือชื่อและลงเวลามาท างาน
ในขณะที่มาถึงนั้น 

 ในกรณีผูใดไม่สามารถลงลายมือชื่อและลงเวลามาท างานไดในวันนั้นใหเวร ตรวจสอบการลงเวลา
ท างานเป็นผู้เขียนยศ ชื่อ สกุล ตัวบรรจงเท่านั้น ช่องอ่ืนใหคงว่างไว้ แตในชองหมายเหตุใหปฏิบัติเชนเดียวกนั 

การประชุมชี้แจงหนาแถวหลังเคารพธงชาติ 

 เพ่ือใหการปฏิบัติในการเขาแถวแสดงการเคารพธงชาติเวลา 0800 ของสวนราชการตางๆ ใน ทอ. เป
นไปในทางแนวเดียวกัน และเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติราชการ จึงใหด าเนินการดังนี้  

 1. จัดใหมีการประชุมชี้แจงหน้าแถวหลังการเคารพธงชาติเวลา 0800 ใชเวลาไมเกิน 15 นาท ี

 2. หัวขอการประชุมชี้แจงหน้าแถวฯ ดังนี้ 

  2.1 เรื่อง ปญหาข้อขัดของในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

  2.2 เรื่อง งานที่ตองปฏิบัติในวันนี้ 

  2.3 เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 

  2.4 เรื่อง อ่ืนๆ เช่น การกระจายขาวดานนิรภัยการแกไขตามขอเสนอแนะ ของจร.ทอ. หรือ
หนวย หน.สายวิทยาการ หรือความรู้ทั่วไป เป็นต้น 

 3. ควรใหมีการจดบันทึกการประชุมชี้แจงหน้าแถวฯ หรือสรุปผลการประชุมชี้แจงหน้าแถวฯ น าเรียน
ใหผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบอย่างนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง เพื่อเปนขอมูลในการควบคุมและก ากับดูแล 

การลา 

 1. การลาของขาราชการทหาร ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาด้วยการลา พ.ศ.2535 

  1.2 การนับวันลา  

   ใหนับตามปงบประมาณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปถัดไป) การนับวันลาเพ่ือ
ประโยชชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา การอนุญาต ใหลาและการค านวณวันลา ให้นับตอเนื่องกันโดยนับ
วันหยุดราชการที่อยูในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการ
ค านวณวันลาส าหรับวันลากิจ และวันลาพักผอน ให้นับเฉพาะวันท าการ 

  ประเภทของการลา มี 8 ประเภท คือ 

  1.) การลาป่วย ใน 1 ปี จะลาป่วยได้ไม่เกิน 90 วัน  

  2.) การลาคลอดบุตร ได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน และสามารถจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือ
หลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

  3.) การลากิจ มีสิทธิลากิจโดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน 45 วันท าการ 
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  4.) การลาพักผ่อนประจ าปี มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท าการโดยไม่ถือเป็น
วันลา 

  5.) การลาอุปสมบท จะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทมาแล้ว  จะลา
อุปสมบทอีกไม่ได้ 

  6.) การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ไม่เกิน 120 วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์มาแลเวจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
อีกไม่ได้ 

  7.) การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ การลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงาน ในต่างประเทศหรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งให้ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาท างาน ตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  8.) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศในลักษณะ
เดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การ
ระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยโดยได้รับเงินเดือนหรือค าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจาองค์การระหว่างประเทศ องค์การ
ต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทาง
ไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการหรือจัดการประชุมของทางราชการการไปรับ
ราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบหรือข้อบังคับว่า
ด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ภารกิจ 

 มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาอบรมและปกครองให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
และนายทหารชั้นประทวนที่กองทัพอากาศออกค าสั่งให้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม มีผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
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แผนผังองค์กร 

การวิเคราะห์ความต้องการ SRS 

 ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 1. เจ้าของระบบ (System owners/Sponsors) คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน 

 2. ผู้ใช้ภายใน (Internal users) ได้แก่ 

  2.1 End-users ครูเวรประจ าวัน , ผูช้่วยครูเวร , หัวหน้านกัเรียน 

  2.2 Power-users  หัวหน้าแผนกปกครอง , จ่าอากาศปกครอง แผนกปกครอง 

  2.3 Administrators นายทหารกรรมวิธีข้อมูล , เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล  

  2.4 Executive users ผู้อ านวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน , รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน , ครูปกครองประจ าหมู่ 

 3. ผู้ใช้ภายนอก (External users) คือ ผู้เข้ารับการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร 

 

 หลักการท างานโดยสรุปของระบบ 

 1. นักเรียนท าการบันทึกข้อมูลเวลามาเรียนผ่านระบบ QR Code ควบคุมโดยครูเวรประจ าวัน และ
ผู้ช่วย ด้วยกล้องเว็บแคมและ โทรศัพท์มือถือ  

 2. ผู้ใช้งานสามารถเห็นสถานะเมื่อท าการสแกนเสร็จแล้วผ่านหน้าจอได้  ก าหนดสถานะโดยใช้สีและ
ช่วงเวลา ตามตาราง ดังนี้   
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สถานะ ก าหนดสี หมายเหตุ 

ยังไม่มาสแกน สีขาว  

มาเรียน ปกติ สีเขียว ช่วงเวลา 0530 – 0630 

มาเรียน สาย ไม่ต้องตัดคะแนน สีเหลือง ช่วงเวลา 0631 – 0720 

มาเรียน สาย ต้องตัดคะแนน สีแดง ช่วงเวลา 0721 เป็นต้นไป 

ลา / ขออนุญาต สีเทาเข้ม มีใบลาแนบ  

 

 3. ครูเวรประจ าวันหรือผู้ช่วย สามารถลงหมายเหตุรวมถึงจ านวนชั่วโมงของการขาด เรียน มาสาย 
หรือการลาตามใบลาที่เขียนไว 

 4. การสรุปผลยอดรวมของนักเรียนเป็นแบบตาราง  

 5. ครูเวรประจ าวันสามารถกรอกข้อมูลสรุปการชี้แจงต่างๆ เพ่ิมเติมได้ เพื่อน าไปใช้อ้างอิงในการเก็บ
หลักฐานงาน KM ของตนเองต่อไป  

 6. ความปลอดภัยของระบบ การแสดงภาพบนจอ อ่านง่าย ชัดเจน 

 7. ก าหนดสิทธิการใช้งานในแต่และส่วนให้ชัดเจน 
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Use case Diagram 
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Sequence Diagram / Collaboration Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Activity Diagram / Swim lane
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บทที่ 4 การออกแบบระบบ 

 

การออกแบบหน้าจอโปรแกรม UI Mock Up 

Mock Up หน้า Log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock Up หน้า เมนูหลัก 
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Mock Up หน้า Scan QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock Up หน้าแสดงข้อมูลก่อนบันทึกเวลา 
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Mock Up หน้าแสดงข้อมูลหลังบันทึกเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mock Up หน้าลงรายละเอียด 
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Mock Up หน้าลงรายละเอียด 
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Mock Up หน้าข้อมูลสรุป 
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Mock Up หน้าพิมพ์รายงาน 
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System Architecture 
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Component Diagram 
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Deployment Diagram 
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บทที่ 5 สรุป 

 

 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหลักในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรม
กระบวนการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน
ดังนั้นในอนาคตผู้บริหารองค์กรควรจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์การท างาน
จากสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้แก่องค์กร เช่น ปรับโครงสร้างการท างาน
ขององค์กรเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและบริการ ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
ซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี โดยที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมความพร้อม
ส าหรับองค์กร เพ่ือช่วยบริหารข้อมูลสารสนเทศแก่ข้าราชการในหน่วยงาน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่เกิดจา
การบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนนายทหารประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงได้จัดท าท างานปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างานเพ่ือความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และตอบสนองกับผู้ใช้ ช่วย
บริหารข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งานในหน่วยงาน อีกทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่เกิดการ
สิ้นเปลือง ลดการใช้กระดาษ ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถน าข้อมูลสารสนเทศในระบบไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและระบบการให้คะแนน สามารถลดเวลาการท างานได้ ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้สามารถทราบผลเวลามาเรีนยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนฯ  
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