ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผาน
อินเทอรเน็ต

ผูเขียน

นายกานต คงบรรทัด

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง
รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
ผูชวยศาสตราจารยมนพ ลือชารัศมี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระ เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานอินเทอรเน็ต” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
ระบบนี้แบงองคประกอบพื้นฐานเปน 12 สวน ไดแก แผนงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสาร
วิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ครุภัณฑ อาคารสถานที่ การเงิน รายงานประเมินตนเอง
และดัชนีบงชี้คุณภาพ ซึ่งไดพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส 2003 เซิรฟเวอร
ใชโปรแกรมภาษาเอเอสพี ในการติดตอระบบฐานขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005
และ เว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 6.0
ผลการศึกษาพบวาระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
ผูใชสามารถบันทึกขอมูล ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อันเปน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในองคกรใหเกิดประโยชน ตอการนําเสนอสารสนเทศสําหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ขององคกรไดเปนอยางดี
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ABSTRACT
The objective of the independent study “Management Information System for Quality
Assurance at the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University via Internet” is to develop tools
for an efficient quality assurance via computer network.
The system divides fundamental factors into twelve parts: Planning, Human, Research,
Academic Publication, Courses, Students, Activities, Inventory, Buildings, Budget, Self
Assessment Report (SAR) and Key Quality Indicator (KQI). They are developed on Microsoft
Windows 2003 Server by using ASP programming language to connect with Microsoft SQL
Server 2005 database and Web server IIS 6.0
Results of the study are as follows: the system is able to incuse the quality assurance
efficiency. Users can record data at anywhere and anytime via computer network. The network
can be well utilized to present the organization’s quality assurance information.
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