ง
ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

การพัฒนาระบบอินทราเน็ตการจัดการใชหอง แผนกวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วิทยาเขตตาก

ผูเขียน

นายอํานาจ ศรีรักษ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
รองศาสตราจารยวิไลพร สิริมังครารัตน ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยมนพ ลือชารัศมี
กรรมการ
บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําระบบอินทราเน็ตการจัดการหอง ของ
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก โดยใช
หลั ก การทํ า งานแบบไคลเอนท - เซิ ร ฟ เวอร ผ า นเว็ บ บราวเซอร โดยให ทํ า งานในระบบ
อินทราเน็ต ระบบนี้จะประกอบดวย 3 ระบบยอย คือ ระบบจัดการขอมูล ระบบบันทึกรายการ
และระบบรายงาน โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ และใชภาษาพี เอช พี ในการเขียนเว็บ
แอพพลิ เ คชั น และใช โ ปรแกรมฐานข อ มู ล มาย เอส คิ ว แอล เป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ
ฐานขอมูล การประเมินผลระบบ จากแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 20 คน
นั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 15 คน อาจารยจํ า นวน 5 คน พบวา การประมวลผลถู ก ต อง ระบบที่ ไ ด มี
ประสิทธิภาพมาก และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบได
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to develop an Intranet for Room Management
of Computer Technique Division Rajamangala University of Technology Lanna Tak Campus.
The system is connected to intranet by using client/server model via web browser. This system
consists of 3 sub-systems ; management system , record data system and report system. The
system was developed on Linux Operating System. The web application program was written by
using Personal Home Page (PHP) and MySQL database program was used as a tool for database
management system. The evaluation was undertaken by questionnaire completed by thirty users.
Twenty general users (15 students and 5 lecturers) were found that the system worked efficiently
and comfortable to use and found that it provided correct assessments and satisfied users wanted.
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