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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคา
สาธารณูปโภคของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อจัดทําฐานขอมูล                   
คาสาธารณูปโภคของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบดวย ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
เปนดาตาเบส เซิรฟเวอร โปรแกรมภาษาพีเอชพี ติดตั้งบนอาพาเชเว็บเซิรฟเวอร ใชโปรแกรม 
แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร โปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิค โปรแกรมมายเอสคิวแอล ฟรอนท 
เปนซอฟตแวรในการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส เอ็กซพี โปรเฟสชันแนล
โปรแกรมมีการทํางาน 4 ระบบ ไดแก ระบบอาคาร-บานพัก ระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค ระบบ
ผูดูแลระบบและระบบตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค  มีผูใชงาน 5 กลุมคือ เจาหนาที่งานอาคาร
สถานที่ เจาหนาที่เรียกเก็บคาสาธารณูปโภค ผูใชงานทั่วไป ผูบริหาร และผูดูแลระบบ จากนั้นไดทํา
การทดสอบระบบจากผูใชทั้ง 5 กลุม 
 ในการทดสอบระบบ ไดทดสอบเปน 2 สวนคือสวนของไคลเอน/เซิรฟเวอร และสวน
ของอินทราเน็ต ผลการทดสอบพบวาระบบมีความสะดวกตอการใชงาน ขอมูลมีความถูกตอง 
สามารถจัดการคาสาธารณูปโภคไดตามความตองการ ลดขั้นตอนการทํางานในการเรียกเก็บ ได



 จ 

ฐานขอมูลเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคที่จะเปนแนวทางในการโอนขอมูลเขาสูระบบงานคลังของ                
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this independent study “Development of Information System for 
Public Utilities Billing Management of Faculty of Medicine, Chiang Mai University” is develop 
public utilities billing management information system of Faculty of Medicine, Chiang Mai 
University and create public utilities billing management database of Faculty of Medicine, Chiang 
Mai University. 

The softwares used in the development of information system consisted of MySQL 
database used as the database server and PHP language program equipped on the Apache web 
server. Macromedia Dreamweaver program , Microsoft Visual Basic program and MySql Front 
were other softwares used in the development on Microsoft Windows XP Professional operating 
system. The program consists of 4 systems, Building-Home System, Public Utilities Billing 
System, Admin System and Pubic Utilities Billing Checking System.  The result of this study was 
evaluated from 5 groups actual used in building officers, public utilities billing officers, general 
officers, executive officers, and system administrative officers. 
 The system testing consists of 2 parts, 1. Client/Server 2. Intranet. The result 
showed that the system was accurate, productive, convenient and reduce work flow processes. It 
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is recommended that database which data linkage and data transfer to with other sections be 
improved and also other content. The developing program was satisfied and suitable for being 
used in public utilities billing management information system and supported the objective of this 
study. 

 


