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บทคัดยอ 
 
 การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน
และการสอนของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ท่ี
พัฒนาข้ึนนีไ้ดออกแบบใหจดัเก็บขอมูลท้ังหมดไวในฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมภาษาพเีอชพีใน
การออกแบบและแสดงผล และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจัดการฐานขอมูล เพื่อการเก็บ
และสืบคนขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ประกอบดวยระบบงานท่ีรองรับการบริการทางดานวิชาการ
ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจะรองรับอยู  3  ดาน คือ 1) บริการการเรียนและการ
สอน  2) บริการชุมชนและสังคม   3) บริการงานวจิัยทางกฎหมาย ซ่ึงจะแบงสวนของการใชงานได 
3 สวน คือ 1) ผูใชงานท่ัวไป 2) เจาหนาท่ีระบบ 3) ผูดูแลระบบ 
 ผลจากการคนควาแบบอิสระคร้ังนี ้ ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบ โดยผูใชงาน 3 
กลุมไดแก เจาหนาท่ีคณะนิตศิาสตรจํานวน 8 คน อาจารย 2 คน ผูบริหาร  3 คน  และนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  จํานวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบ  ผลการประเมินระบบพบวา มีระดับความพึงพอใจ
เฉล่ียเทากับ 4.20 ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในชวง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูใชอยู
ในเกณฑมาก และลักษณะการใชงานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ประโยชนท่ีไดจากการใชงาน
ระบบ รองลงมาคือ ชวยในการสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง และความรวดเร็วในการใชงาน 
ตามลําดับ 



จ 
 

 
Independent Study Title  Development of Information System for Teaching and  

Learning, Faculty of Law, Chiang Mai University   
 

Author     Mr.Pongpipat  Chawkhelang 
 
Degree     Master of Science  

(Information Technology and Management) 
 
Independent Study Advisor  Lecturer Dr. Wijak  Srisujjalertwaja 
          

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to develop the Information System for Teaching and 
Learning, Faculty of Law, Chiang Mai University. 

 Information System for Teaching and Learning, Faculty of Law, Chiang Mai University 
developed in this study is design to store all data in a database on hard disk space by making use 
of PHP Program (PHP: Hypertext Preprocessor) in the development and use MySQL as a 
database to store, search and display the data. The developed program for support three group. 
They were: support teaching and learning; support social and community; and support legal 
research and development. And consisted of three subsystems. They were: 1) General users 2) 
Staff system 3) Administrator. 

The sets of questionnaire were prepared to collect data from the users about their level of 
satisfaction in using the system. The findings revealed that the system provided both case of use 
and comfort to users of each group. The result of the users presented that their satisfactions were 
at 4.20. The researcher concluded that the developed system was very suitable for implementation 
at Faculty of Law, Chiang Mai University. 
 
 


