ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ระบบจัดการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูเขียน

นางสาวศรีนวล ฟองมณี

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ

รองศาสตราจารยวิไลพร สิริมังครารัตน
บทคัดยอ

การค น คว า แบบอิ ส ระนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจั ด การงานพั ส ดุ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บเบส
เพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหไดสารสนเทศที่มีความ
ถูกตอง เชื่อถือได มีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ฝายพัสดุของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บ
แอพพลิเคชันซึ่งใชวินโดวสเอ็กซพีเปนระบบปฏิบัติการ ใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาสวนติดตอ
กั บ ผู ใ ช และใช ฐ านข อ มู ล มายเอสคิ ว แอลสร า งฐานข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ ระบบประกอบด ว ย
ระบบงานยอย 7 ระบบไดแก การเขาสูระบบ การจัดการงานพัสดุ ระบบงานจัดซื้อวัสดุ ระบบงาน
จัดซื้อครุภัณฑ ระบบงานขอมูลงบประมาณ ระบบงานเบิกวัสดุครุภัณฑ ระบบงานยืมคืนครุภัณฑ
และระบบงานซอมครุภัณฑ สวนการประเมินผลของระบบ ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการประเมิ น โดยใช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 3 กลุ ม คื อ รองคณบดี ฝ า ยบริ ห ารจํ า นวน 1 คน
คณาจารยของโปรแกรมวิชาตาง ๆ ที่รับผิดชอบงานพัสดุของโปรแกรมวิชาจํานวน 10 คน และ
เจาหนาที่ฝายพัสดุจํานวน 1 คน ซึ่งผลการประเมินพบวาโดยภาพรวมผูใชทั้ง 3 กลุมมีความพึง
พอใจในการทํางานของระบบอยูในระดับดี
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ABSTRACT
The objective of the independent study was to develop Office Supplies
Management System for Faculty of Science and Technology, Chiangrai Rajabhat
University by using web-based information technology. Information technology
provided efficient use of data, data correctness, data reliability, and up-to-date
information, for a convenience operating of parcel officer. The system was developed
in web application by using Microsoft Windows XP operating system and PHP
language to develop user-interface. Its relational database was developed by MySQL.
The system consists of seven important sub-systems: set login sub-system, inventory
purchase sub-system, durable purchase sub-system, budget sub-system, inventory
drawn sub-system, durable borrow sub-system and durable repair sub-system.
The system was evaluated by using questionnaire with one dean, ten teachers, and one
parcel officer. The results show that all of users were very satisfied with the system
performance.

