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บทคัดยอ 
 

งานคนควาอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ออนไลน
สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ระบบนี้ไดพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท
เซิรฟเวอร 2003 และ ใชอินเทอรเน็ต  เอ็กซพลอเลอรในการเรียกดระบบ ใชโปรแกรมมายเอสคิว
เอล จัดการฐานขอมูล และใช ไฮเปอรเท็กซ พลีโพรเซสเซอร พัฒนาสวนติดตอกับผูใช ระบบนี้ได
ถูกทดลองใชจริงในแผนกพณิชยการและ การจัดการธุรกิจทองเท่ียว ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2552 ผลการทดลองพบวาระบบสามารถใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค ระบบนี้ไดรับ
การประเมินจากผูใชของแผนกพณิชยการและ การจัดการธุรกิจทองเท่ียว จํานวน 54 คน ไดแก 
อาจารยหัวหนาสาขางานการบัญชี จํานวน 1 คน อาจารยประจําสาขางานการบัญชี จํานวน 4 คน 
นักศึกษาประจําสาขางานการบัญชี จํานวน 5 คน อาจารยหัวหนาสาขางานการตลาด จํานวน 1 คน 
อาจารยประจําสาขางานการตลาด จํานวน 4 คน นักศึกษาประจําสาขางานการตลาด จํานวน 5 คน 
อาจารยหัวหนาสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 1 คน อาจารยประจําสาขางานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ จํานวน 7 คน นักศึกษาประจําสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 10 คน อาจารยหัวหนา
สาขางานการจัดการธุรกิจทองเท่ียว จํานวน 1 คน อาจารยประจําสาขางานการจัดการธุรกิจ
ทองเท่ียว จํานวน 5 คน นักศึกษาประจําสาขางานการจัดการธุรกิจทองเท่ียว จํานวน 10 คน ผลการ
ประเมินพบวาผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับดีมาก  
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ABSTRACT 
 

The object of this independent study was developed the online class schedule management 
system for Lanna Poly Technical College, it could increased the job efficiency for academic 
officials, head of teachers, and teachers. 

This system was developed on the Microsoft Server 2003 and using Internet Explore to 
browse the web page, MySQL to manage the database, Hypertext Preprocessor (PHP) to develop 
the user interfaces. The system was implemented in the first semester, 2009 academic year for 
Business Management and Tourism Industry Department. The result showed that, this system 
found the system objective. The system evaluation was evaluated by one head of Accounting , 
four accounting teachers, five accounting students, one head of Marketing, four marketing 
teachers, five marketing students, one head of Business Computer, seven business computer 
teachers, ten business computer students, one head of Tourism Industry, five tourism industry 
teachers, ten tourism industry students, the result found that all satisfied with the system. 

 
 


