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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับ
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยผูศึกษาไดศึกษาระบบงานเดิมของ
กระบวนจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และไดทําการออกแบบและพัฒนา
ระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน  

ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ประกอบไปดวยการทํางานหลัก 7 ระบบ ไดแก ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการ
ขอมูลนักศึกษา ระบบจัดการขอมูลอาจารย ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน ระบบจัดการขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธ ระบบจัดการขอมูลงานวิจัยและระบบออกรายงานสารสนเทศ พัฒนาข้ึน
ภายใตการทํางานของระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โดยใชโปรแกรมอีดิทพลัส และโปรแกรม
แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษาพีเอชพี และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล 
เปนระบบจัดการฐานขอมูล  

ผูศึกษาไดประเมินผลระบบจัดการสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยใชแบบสอบถามท่ี
สอบถามกลุมตัวอยางผูใชงานระบบ จํานวน 54 คน ไดแก นักศึกษา 41 คน อาจารย 10 คน ผูบริหาร 
1 คน เจาหนาท่ีและผูดูแลระบบ 2 คน ผลการประเมิน พบวาผูใชมีความพึงพอใจมาก ท่ีคา 3.54 
แสดงวาระบบสามารถชวยลดข้ันตอนการทํางาน และตอบสนองความตองการของผูใชงานระบบ
ไดเปนอยางดี 



จ 
 

Independent Study Title Development of Information Management System for Graduate 
Research, Chiang Mai Rajabhat University 

 

Author  Miss Kanokwaree  Saithi 
 

Degree  Master of Science (Information Technology and Management) 
 

Independent Study Advisory Committee  
Assoc.Prof. Prateep Chankong  Chairperson 
Assoc.Prof. Ratana Na Lamphun  Member 
Asst.Prof. Dr. Samerkae Somhom Member  

 

ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to develop an information management 
system for Graduate Research, Chiang Mai Rajabhat University. The previous information system 
management had been studied and a new operation system was designed and developed for a better 
efficiency. 

The Information Management System for Graduate Research, Chiang Mai Rajabhat 
University consists of 7 sub systems: the user data, the graduate student data, the teacher data, the 
basic information, the new and public information, the thesis data and the general information 
system report. The system was developed by using Windows XP for Operating System. EditPlus 
and Macromedia Dreamweaver for developing web application with PHP language and MySQL 
for the database management system. 

Data of the system evaluation were collected by using a set of questionnaire. 
Questionnaires were distributed to 54 samples:  41 students, 10 lectures, an administrator of the 
Graduate Research, an officer and a system administrator. The result indicated that the users were 
very much satisfied with the system at an average point 3.54. The evaluation result confirmed  
that the system could decrease the usual working process and fulfill the users’ needs. 


