
 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ศูนยการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU International Centre for Education 
:CMU-ICE) สังกัดสายงานพิธีการและสารนิเทศ รับผิดชอบกํากับดูแลโดยกองวิเทศสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อใหการสงเสริมการศึกษา  
การใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัย 
ที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดมาตรฐานในลักษณะของการใหบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) ที่เทียบเคียงไดกับระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อสนับสนุน
นโยบายและพัฒนาบทบาทความเปนสากลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และการเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศที่ศึกษาและปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ในการรับเขาศึกษาหรือปฏิบัติงานของ 
ชาวตางประเทศ 
 ศูนยการศกึษานานาชาติ  มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) บริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการขอ/ขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa) และการขอ/ขอตอ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)  

2) บริการคําแนะนําและขอปรึกษาทั่วไปแกนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน แหลงที่พักอาศัย การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เปนตน 

3) ประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศที่ศึกษาและ
ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยกับกองวิเทศสัมพันธ เพื่อเปนฐานขอมูลในการติดตอประสานงาน 
การสรางเครือขาย และการประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัย 

4) บริการขอมูลและขาวสารดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย และประสานตอไปยังคณะ/
หนวยงาน เพื่อการรับเขาศึกษาหรือปฏิบัติงาน และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

จากหนาที่และภารกิจดังกลาว การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพื่อใหบริการแกนักศึกษาและ
บุคลากรชาวตางประเทศ จะอยูในรูปของเอกสารแบบฟอรมที่จัดเก็บไวในแฟมเอกสารและขอมูล
บางสวนจะถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล โดยบันทึกลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) 
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หรือไมโครซอฟทเอ็กซเซล (Microsoft Excel) ซ่ึงยังขาดระบบการจัดการที่ดีพอ ทําใหเกิดปญหาใน
การเก็บรักษาและการสืบคนขอมูล รวมถึงการจัดทํารายงานและแสดงผลขอมูลสารสนเทศบางสวน
ยังตองอาศัยการคนหาจากเอกสาร ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชไดทันทีและ
เกิดความลาชา สงผลใหการบริการไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาที่ควร รวมถึงไมสามารถนํา
ขอมูลที่เปนประโยชนไปใชในการบริหารจัดการได  

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและ
บุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อชวยในการบริหารจัดการที่เปนระบบ สนับสนุนการใหบริการแกนักศึกษา 
บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของศูนยการศึกษานานาชาติที่สงเสริมและสอดคลองกับนโยบายและแผนงานที่มหาวิทยาลัย
ไดกําหนดไว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษา
นานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  ไดระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ 
กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยการศึกษานานาชาติใหดียิ่งขึ้น  
 
1.4  แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
     1.4.1  แผนการดําเนินการ   
 1)  ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานในปจจุบันและระบุปญหาที่เกิดขึ้นจากการสอบถาม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 2) ศึกษาและรวบรวมความตองการของระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสมัพันธ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
 3) วิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชแผนบริบทและแผนผังกระแสขอมูลอธิบายขั้นตอน
การทํางานของระบบทั้งหมด  
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4)  พัฒนาระบบตามที่ไดวเิคราะหและออกแบบไวตามลําดับการทํางาน เพื่อใหสามารถ
ทดสอบการไหลของขอมูลในแตละงานใหเปนไปตามลําดับ 

5)  ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อปรับปรุงแกไขสวนที่ผิดพลาด
หรือปรับใหตรงความตองการของผูใชระบบ 

6)  ประเมินผลการใชงานระบบระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
ชาวตางประเทศ ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสมัพันธ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

7)  จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานเพื่อเปนแนวทางในการใชโปรแกรมและอํานวยความ
สะดวกในการใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง 

8)  จัดทํารายงานและนําเสนองานคนควาแบบอิสระ 
 1.4.2  ขอบเขต 
 ขอบเขตดานผูใช 

ผูใชงานของระบบแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป 
1)  ผูดูแลระบบ สามารถใชงานสวนตาง ๆ ของการจัดการเกี่ยวกับผูใชระบบ คือ  

การปรับปรุงขอมูลผูใช การกําหนดสิทธิ์การใชงาน การอนุญาตหรือระงับการใชงาน และ
ควบคุมดูแลการใชงานของผูใชในระบบ 

2)  เจาหนาที่ สามารถใชงานระบบที่ตอบสนองการทํางานแตละขั้นตอนที่มีอยูไดอยาง
ครอบคลุม เชนการคนหาและเรียกดูขอมูล การปรับปรุงขอมูลตางๆ การพิมพรายงานตาม
แบบฟอรมตางๆ และไดผลลัพธที่ถูกตอง  

3)  ผูใชงานทั่วไป สามารถคนหาขอมูลและดูรายงานสรุปขอมูลตาง ๆ ผานระบบ
อินเทอรเน็ต โดยสามารถคนหาหรือเรียกดขูอมูลเปนภาษาอังกฤษได ทัง้นี้ขอมูลที่ไดรับจะตองเปน
ปจจุบันและมคีวามถูกตอง และยังสามารถรับการบริการหรือการอํานวยความสะดวกที่รวดเรว็และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 ขอบเขตดานระบบงาน 
 วิเคราะห ออกแบบ และพฒันาระบบ ทีป่ระกอบดวยการทํางานและการใหบริการตางๆ 
ดังตอไปนี ้
   1) ระบบการรักษาความปลอดภัย  
   ระบบจดัเก็บขอมูลผูใชระบบ เชน ขอมูลผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) 
เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานและจําแนกสิทธิผูใชที่เขาสูระบบ  
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2) ระบบขอมลูนักศึกษาชาวตางประเทศ 
2.1) การจัดเกบ็ขอมูล  

   ขอมูลสวนบุคคล  ขอมูลการศึกษา 
    2.2)  การคนหาขอมูล 
  ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ คนหาโดยตามชื่อ-สกุล ประเทศ รหัสนักศึกษา 
คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา ปการศึกษา หลักสูตร/โครงการ 

2.3) การสรุปและรายงานผลขอมูล 
    สารสนเทศนักศึกษาชาวตางประเทศจําแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดบัการศึกษา ป

การศึกษา ประเทศ หลักสูตร/โครงการ 
3) ระบบขอมลูบุคลากรชาวตางประเทศ  

3.1) การจัดเกบ็ขอมูล 
            ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการปฏิบัติงาน 

3.2) การคนหาขอมูล 
             ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ คนหาโดยตาม ช่ือ-สกุล ประเทศ หนวยงาน/คณะ 
ตําแหนง ระดบัการศึกษา 

3.3) การสรุปและรายงานผลขอมูล 
                           สารสนเทศบุคลากรชาวตางประเทศจําแนกตามหนวยงาน/คณะ ตําแหนง ระดับ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ประเทศ 

4) ระบบการบริการสําหรับนักศึกษาและบคุลากรชาวตางประเทศ 
     การขอ/ขอตอการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง การขอ/ขอตอใบอนุญาตทํางาน การ
ดาวนโหลดแบบฟอรมและเอกสารตางๆ ปฏิทินวิชาการ ขอมูลทั่วไปที่ควรทราบ ขาวประชาสัมพันธ 

5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรับเขาและศึกษาตอ 
    สารสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม สารสนเทศคณะ/สถาบัน/สํานัก/
หนวยงาน สารสนเทศหลักสูตรการศึกษา สารสนเทศที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก สารสนเทศ
การสมัครเขาศึกษา การสมคัรเขาศึกษาออนไลน 

6) ระบบถาม-ตอบและรับขอเสนอแนะ 
     ระบบรับขอความคําถามและคําตอบจากผูใชในรูปแบบของกระดานขาวเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชในการสอบถามและตอบขอสงสัย รวมถึงอนุญาตใหผูใชสามารถใหขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาระบบและการใหบริการตอไปในอนาคต 
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ขอบเขตดานขอมูล 
ดานขอบเขตของขอมูลที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก  
1) ขอมูลนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศจํานวน 500 คน แบงออกเปน 
      1.1) นักศึกษาชาวตางประเทศ 400 คน 
      1.2) บุคลากรชาวตางประเทศ 100 คน  
2) ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก ขอมูลคณะ/สถาบัน/สํานัก/หนวยงาน  ขอมูล

หลักสูตรการศกึษา ขอมูลที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลการสมัครเขาศกึษา ขอมูลการ
สมัครเขาศกึษาออนไลน 

1.4.3  วิธีการศึกษา 
  1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 1.1) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบันและระบุปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทาํงาน โดยการสอบถามผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ตางๆ ของศนูยการศกึษานานาชาต ิ
       1.2) รวบรวมความตองการของผูใชที่ตองการแกปญหาทีเ่กดิขึ้นจากระบบงานปจจุบัน 
  2)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
       2.1)  ดานฮารดแวร (Hardware) 

-  หนวยประมวลผลกลางทํางานดวยความเร็วไมนอยกวา 2.4 กิกะเฮิรช   
-  หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 256 เมกะไบต  
-  หนวยความจํารอง (Hard Disk) ความจุไมนอยกวา 80 กิกะไบต   
-  ซีดีรอม (CD-ROM) ความเร็วไมนอยกวา 52 X 

       2.2)  ดานซอฟตแวร (Software) 
-  โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database) 
-  โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP Script Language) 
-  โปรแกรมอาปาเชเวบ็เซิรฟเวอร (Apache Web Server) 
-  โปรแกรมพเีอชพีมายแอดมิน ดาตาเบสเมเนอเจอร  
    (PHPMyAdmin Database Manager) 
-  ระบบปฏิบัติการวินโดวส เอ็กซพี (Windows XP) 
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1.5  คํานิยามศัพท 
 ศูนยการศกึษานานานาชาต ิ  หมายถึง  ศูนยการศกึษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  

 กองวิเทศสัมพันธ  หมายถงึ  กองวิเทศสมัพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 ผูบริหาร  หมายถึง  หัวหนางาน ผูอํานวยการกอง รองอธิการบดี และอธิการบดี    
            

 เจาหนาทีว่ิเทศสัมพันธ  หมายถึง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศ
สัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

 นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ  หมายถึง  นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศที่
ปฏิบัติงานหรือศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.6  สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) ศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพนัธ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


