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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การพัฒนาโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูเขียน นางสาวเพ็ญศิรินภางค  ใจตาบุตร

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง

บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา “การพัฒนาโปรแกรมจัดรูปแบบ

เอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม”
ผูศึกษาไดทําการศึกษาระบบงานเดิมของการทํางานและไดออกแบบและพัฒนา โปรแกรมใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

ระบบน้ีประกอบดวยการทํางานหลัก 5 ระบบ ไดแก 1)ระบบลงทะเบียนของผูใชงาน
2)ระบบจัดการรูปแบบเอกสาร 3)ระบบการอัพโหลดดาวนโหลดไฟลเอกสารวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระ 4)ตรวจสอบผลเอกสาร 5)การจัดการขอมูลผูใชงาน ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยใช
เคร่ืองมือ คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพีสคริปต ในการพัฒนาสวนลงทะเบียนการใชงานของนักศึกษา
และใชโปรแกรมMy SQL ในการจัดการฐานขอมูลและในระบบการจัดรูปแบบเอกสาร   ไดใช
โปรแกรมเชิงวัตถุภาษาC#.Net ในการออกแบบเทมเพจที่ถูกตองตามรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัย
กําหนด คือ ปกนอก ปกใน หนาอนุมัติลายเซ็นกิตติกรรมประกาศ บทคัดยอ

การประเมินผลระบบไดใชแบบสอบถามกับกลุมผูใชงานทั้งหมด 10คน แบงเปน 3กลุม
ไดแก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 7 คน เจาหนาที่งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย เชียงใหม จํานวน 2 คนเจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 1 คน ผลการประเมินพบวา จุดเดนของระบบคือ ผูใชมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดคือประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบมาใชงาน (รอยละ 90) แตจุดดอยของระบบ
คือ ผูใชมีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ในดานกระบวนการทํางานที่งายตอการใชงาน (รอยละ 60)
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ABSTRACT

This study aims to develop thesis/independent study formation management program for
the graduate studeies of Chiang Mai University. The researcher focused on the previous study and
applied to design and develops the effective thesis/independent study formation management
system. The five main operations of this system were 1) user registration system
2) thesis/independent study formation management system and 3) thesis/independent study
upload/download file system 4) document editor 5)user information management . Tools which
employed for system development were PHP script application that used in registration section.
Second was MYSQL program that used in database management and formation management
system. Last, using of Object Oriented Programming C#.net language for template design which
was the appropriate format according to university’s regulation such as cover, inside front cover,
thesis/independent study committee signature page, acknowledgement and abstract.

System assessment was explored by using the questionnaire made use of 10 users and
divided into 3 groups; 7 graduate students, 2 officers of educational service division, the Graduate
School and an officer of Science and Technology Service Center Chiang Mai University. The
results showed the advantages of system in 90 percent of user satisfaction while 60 percent had
less of satisfaction in system operation.


