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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาํหรับนักศึกษาและ
บุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศกึษานานาชาต ิ กองวเิทศสัมพันธ สํานกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบประกอบดวย 6 ระบบงานยอย ไดแก ระบบการจัดการผูใช ระบบ
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ ระบบขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ ระบบบริการสําหรับนักศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศ ระบบสารสนเทศดานการศึกษา และระบบกระดานถามตอบ ระบบ
ไดพัฒนาขึน้ในรูปแบบเวบ็เบสเพื่อรองรับการทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชโปรแกรม
มายเอสคิวแอลเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล และโปรแกรมภาษาพีเอชพีในการพัฒนาสวน
ติดตอกับผูใช การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ไดทดสอบกับขอมูลจริงทั้งหมดโดยการปอนและบันทกึ
ขอมูลนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในระหวางปการศึกษา 2549 
- 2550 จํานวน 500 คน แยกเปนนักศกึษาชาวตางประเทศ 400 คนและบุคลากรชาวตางประเทศ 100 คน
และไดประเมนิการใชงานและความพึงพอใจของผูใชตอระบบดวยแบบสอบถาม โดยใชกลุมตวัอยาง
จํานวน 15 คน คือ เจาหนาที ่2 คน ผูดูแลระบบ 1 คน และบุคคลทั่วไป 12 คน ผลจากการประเมนิ
พบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี  
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ABSTRACT 

 
 The objective of this independent study was to develop an information system for foreign 
students and staffs of CMU International Centre for Education, International Relations Division, 
Office of the President, Chiang Mai University. The system consists of six subsystems; user 
management system, foreign students information system, foreign staffs information system, 
foreign students and staffs services system, education information system, and webboard system. 
The system was developed by using internet technology, using MySQL program as a database 
management tool and using PHP language to develop the user interface. The system testing was 
done by using 500 records of foreign student and staff of Chiang Mai University between 
academic year 2006 – 2007 (400 foreign student records and 100 foreign staff records). The 
system evaluation was carried out by using questionnaires to evaluate the system performance 
and get feedback of user satisfaction from 12 users, 2 officers and 1 system administrator. The 
result shows that the average of the system performance and user satisfaction were good. 

 


