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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยผูศึกษาได
ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของโครงการฝกงานและสามารถนํา
ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังชวยเปนแนวทางของภาควิชาในการพัฒนา
โครงการฝกงานตอไป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศใชระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรแกรมพีเอชพีในการ
เขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลเปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล 

ทั้งนี้ตนแบบระบบสารสนเทศแบงผูใชงานเปน 3 สวน คือ นักศึกษา หนวยงานที่รับ
นักศึกษาฝกงาน และอาจารย ผูดูแลควบคุมการฝกงาน สวนของนักศึกษา มีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
สวนตัวของนักศึกษา สวนของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน สามารถเรียกดูรายชื่อนักศึกษาที่เขา
รับการฝกงานและประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา สวนของอาจารย ผูดูแลควบคุมการฝกงาน 
สามารถจัดการขอมูลตางๆ ในฐานขอมูล ผลการประเมินการทํางานของระบบ พบวานักศึกษา 
หนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน และอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน มีความพึงพอใจการใชงาน
ระบบในระดับดี และพบวาระบบสามารถชวยจัดการงานภายในโครงการฝกงานไดตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to develop the software for Management 
Information System Prototype of Summer Semester Internship Project, Bachelor Degree of 
Accounting Program, Chiang Mai University. The main purpose of this issue is to increase 
efficiency of a working process, make benefit of data and support for department’s decision for 
develop the Internship Project. 

The Development of Management Information System Prototype for Summer Semester 
Internship Project, Bachelor Degree of Accounting Program, Chiang Mai University is developed 
on Windows XP operating system. PHP (Professional Home Page) program is used for web 
application and MySQL program as a tool for database management. 

A software for Management Information System Prototype for Summer Semester 
Internship Project, Bachelor Degree of Accounting Program, Chiang Mai University has 3 groups 
of user which are teacher, student and company. Teachers can manage the database. Students can 
access Management Information System followed to of each individual. Companies can use 
reports for evaluate student. 
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Upon an evaluation of the system, the results presented that users are satisfy the system 
at an above average level as well as satisfaction responses on the appropriate design and users’ 
friendliness. 


