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1.1 หลักการและเหตุผล
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ใน

การตรวจรูปเลมวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแต
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกคณะ โดยนักศึกษานําตนฉบับ
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ฉบับสมบูรณที่แกไขถูกตองหลังสอบแลวพรอมที่จะเขาเลม
นําสงเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบรูปแบบใหถูกตองตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยได
กําหนดไว

ทางบัณฑิตวิทยาลัย ไดพบปญหาวา ทางนักศึกษาขาดความเขาใจในรูปแบบการจัดรูปเลม
ดังกลาวทําใหเกิดความลาชาในการตรวจเลมและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ดังน้ันผูศึกษา
เห็นวามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบการจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระสําหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วของนักศึกษาในการจัด
รูปเลมใหถูกตองตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว อีกทั้งชวยประหยัดเวลาและเพิ่ม
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควา
แบบอิสระ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา

1.3.1 ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของนักศึกษาและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

1.3.2 ลดปญหาการขาดแคลนสถานที่สําหรับเก็บซีดีวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
1.3.3 อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่และนักศึกษา

1.4 แผนดําเนินงานขอบเขตและวิธีการศึกษา
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1.4.1 แผนการดําเนินงาน
1.4.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของการตรวจรูปเลม

วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้งปญหาในการ
ทํางานปจจุบัน

1.4.1.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของศูนยบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.4.1.3 วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของนักศึกษาและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ

1.4.1.4 ออกแบบระบบสารสนเทศ
1.4.1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.4.1.6 ทดสอบระบบสารสนเทศ
1.4.1.7 ติดต้ังระบบสารสนเทศ
1.4.1.8 ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบสารสนเทศ
1.4.1.9 จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ
1.4.1.10 จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา
การพัฒนาการจัดรูปแบบเอกสารวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีขอบเขตดังน้ี
1.4.2.1 ขอบเขตดานผูใชงาน

(1) ระดับฝายบริการการศึกษา ไดแก เจาหนาที่งานบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2) ระดับนักศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(3) เจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร

1.4.2.2 ขอบเขตดานระบบงาน
(1) นักศึกษา

(1.1) การลงทะเบียน
- นักศึกษาลงทะเบียนกอนเขาใชงานระบบ
- สามารถจัดการขอมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบ

ได(เพิ่มขอมูล,แกไขขอมูล,ยกเลิกขอมูล)
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- นักศึกษาสามารถกรอกขอมูล
- ชื่อ-สกุล
- รหัสนักศึกษา
- กําหนดชื่อผูเขาใชงานระบบ

(1.2) นักศึกษาสามารถดาวนโหลดโปรแกรมวิทยานิพนธ/การ
คนควาแบบอิสระได โดยระบบจะมีรูปแบบที่ถูกตองตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวให

- นักศึกษาสามารถดาวนโหลดและอัพโหลดไฟลขอมูล
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระของตนเองได
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจเลม
วิทยานิพนธของตนเองบนระบบได

(2) เจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
(2.1) เจาหนาที่สามารถทําการ Update สถานะในระบบเมื่อทํา
การตรวจเลมเสร็จ
(2.2) สามารถแสดงความคิดเห็นเมื่อพบรูปแบบเอกสารไม
ถูกตองตามระเบียบที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว

(3) เจาหนาท่ีศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3.1) ดาวนโหลดไฟลขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
(MS World)
(3.2) แปลงไฟลขอมูลเปน PDF File แลวทําการอัพโหลดขอมูล

(4) เทมเพจวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
(4.1) ต้ังคาหนากระดาษและรูปแบบการจัดหนาที่ถูกตองตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(4.3) สามารถกําหนด ตัวหนา ธรรมดา เอียง
(4.4) สามารถ กําหนดรูปแบบขนาดและรูปแบบของ Font ได

(5) ผูดูแลระบบ
(5.1) สามารถกําหนดสิทธิในการเขาใชงานระบบไดโดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ ไดแก

- ระดับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
- ระดับนักศึกษา
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- ระดับ เจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรฯ
1.4.3 วิธีการศึกษา

1.4.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจรูปเลมวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2) สังเกตการณทํางานของเจาหนาที่และนักศึกษา ที่นํารูปเลมมาตรวจ

และกระบวนการของการสงเลมในแตละขั้นตอน เปนตน
(3) เอกสารที่ใชในการตรวจเลม
(4) สังเกตการณทํางานของเจาหนาที่ เจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรฯ

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
1.5.1 ซอฟตแวร ท่ีใชในการพัฒนาระบบ

1.5.1.1. ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส 7
1.5.1.2. Visual Studio 2004
1.5.1.3. ภาษา C#.NET
1.5.1.4. ภาษาเอสคิวแอล (SQL Language)
1.5.1.5. ภาษา PHP
1.5.1.6. โปรแกรม ไมโครซอฟทออฟฟค ( Microsoft Office 2007)
1.5.1.7. โปรแกรม อะโดบี้ดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver cs4)

1.5.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server  Computer) มีคุณสมบัติดังน้ี
1.5.2.1 หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 5.0 GHz
1.5.2.2 หนวยความจําหลัก(Ram) ขนาด 8.0 GB
1.5.2.3 หนวยความจําสํารอง(Hard Disk) ขนาด 500 GB

1.5.3 เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client Computer) ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี
1.5.3.1 หนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 2.1 GHz
1.5.3.2 หนวยความจําหลัก (Ram) ขนาดไมนอยกวา 2.0 GB
1.5.3.3 หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 80 GB

1.5.4 อุปกรณสนับสนุนการพัฒนาระบบ ไดแก เคร่ืองพิมพเลเซอร

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ
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1.6.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.6.2 คณะ  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย
1.6.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโท เอก
1.6.4 เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง เจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธและการคนควาแบบ
1.6.5 เจาหนาที่ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายถึง เจาหนาที่ที่มี

หนาที่ดูแลเร่ืองการแปลงไฟลเอกสาร(word)เปนไฟลเอกสาร (pdf)

1.7 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.7.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1.7.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
1.7.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม


