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บทคัดย่อ 
 แอพลิเคชันให้บริการข้อมูลและข่าวสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (In Sight SKR 
Mobile Application: iSKR) สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร และระบบให้บริการนักเรียนต่างๆ 2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่างๆ จากทางโรงเรียนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

โดยใช้เทคโนโลยีของ IONIC Framework เพ่ือให้สามารถสร้างแอพลิเคชันด้วยภาษา HTML5 
ที่สามารถท างานได้บนทุกระบบปฏิบัติการ โดยใช้ความสามารถของ REST API ในการดึงข้อมูลข่าวสาร
ที่ต้องการจากเว็บไซต์โรงเรียนที่สร้างด้วย Wordpress มาแสดงผล 
 ผลจากการด าเนินงานพบว่า โครงงานคอมพิวเตอร์ Insight SKR แอพพลิเคชันเพ่ือบริการ
ข้อมูลและข่าวสารของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตได้ด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นขั้นตอน
ตามที่ก าหนด และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ คือ เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการแก่ผู้ที่เข้าใช้ และ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ระบบ
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใช้ระบบแอพพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงงานคอมพิวเตอร์  Insight SKR แอพพลิ เคชั่นเ พ่ือบริการข้อมูลและข่าวสาร 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคณะผู้จัดท าได้ท างานร่วมกัน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องการพัฒนาระบบการบริหาร การศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. โครงงานคอมพิวเตอร์  Insight SKR แอพพลิ เคชั่นเ พ่ือบริการข้อมูลและข่าวสาร 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตร่วมกัน ท าให้คณะผู้จัดท าสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บไซต์เพ่ิมมากข้ึน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่ออ่ืนๆ
ต่อไป 

3. โครงงานคอมพิวเตอร์  Insight SKR แอพพลิ เคชั่นเ พ่ือบริการข้อมูลและข่าวสาร 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตสามารถให้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ที่เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นได ้

4. โครงงานคอมพิวเตอร์  Insight SKR แอพพลิ เคชั่นเ พ่ือบริการข้อมูลและข่าวสาร 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่ามีระดับความพึง
พอใจระดับ มากที่สุด  

5. โครงงานคอมพิวเตอร์  Insight SKR แอพพลิ เคชั่นเ พ่ือบริการข้อมูลและข่ าวสาร 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้เผยแพร่ข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ท าให้ผู้เข้าใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ 
 
 
  



ข 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ด้วยความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาจากครูที่ปรึกษา
โครงงาน ได้แก่ ครูเบญจมาศ จุลวงษ์ ครูณัฐพล บัวอุไร และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และที่
ส าคัญได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคณะผู้บริหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ให้ การ
สนับสนุนทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ ก าลังใจ และการฝึกซ้อม 
 
 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และครูที่ทุกท่าน ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต ที่ให้โอกาส ค าปรึกษา ค าแนะน า และการอบรมสั่งสอนที่ดี 
 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่คอยเป็นก าลังใจในการท าโครงงานี้ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 ที่ส าคัญต้องขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด อบรม เลี้ยงดู และให้การศึกษากับ
ข้าพเจ้า ท าให้ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ได้รับโอกาส ได้รับความรู้ และได้น าความรู้ไปใช้ในการท าประโยชน์
ต่อประเทศชาติต่อไป 
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