
บทที ่1 
บทนํา 

1.1  หลกัการและเหตุผล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดก่้อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2501  เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาค

ซ่ึงตั้งอยู่ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ จดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ภาคเหนือให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออาํนวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวมปัจจุบันมีคณะท่ีเปิดสอนจํานวนทั้ ง ส้ิน  21 คณะในปี  พ .ศ .  2519 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัตั้ง บณัฑิตวิทยาลยัข้ึน เพ่ือเป็นผูน้าํในการสร้างเสริมและสนบัสนุนการ
จดัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีให้มีความเป็นเอกภาพดา้นคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นสากล 
และบริหารจดัการบณัฑิตศึกษามุ่งเนน้การบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อเอ้ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคม  

บณัฑิตวิทยาลยัประกอบไปดว้ยหน่วยงานภายในทั้งหมด 5 หน่วยงานคือ งานบริหารและ
ธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลงัและพสัดุ งานนโยบายและแผน และงานสาขาวิชาร่วม ในส่วน
งานสาขาวิชาร่วมจะเป็นผูมี้หน้าท่ีบริหารจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา
ปัจจุบนัมีทั้งหมด 13 สาขาวิชาประกอบไปดว้ย สาขาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สาขาการ
จดัการศิลปะและวฒันธรรม สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สาขานิติวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือและสาขาวิทยาการหลงัการเกบ็เก่ียว  

ในปัจจุบนัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆ ของ
สาขาวิชาร่วม จดัส่งขอ้มูลให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยัเท่านั้น สาขาวิชา
ร่วมไม่สามารถอพัเดทขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ได ้ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบดา้น
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสาํนักงานบณัฑิตวิทยาลยันั้นมีภาระงานอ่ืนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบเป็น
งานประจาํดว้ยในกระบวนการอพัเดทขอ้มูลต่างๆ ทางเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานจะตอ้งทาํงานประจาํ
ให้แลว้เสร็จก่อนถึงจะดาํเนินการในงานเอกสารท่ีถูกส่งมาจากสาขาวิชาร่วม สืบเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี
ประจาํสาขาวิชาร่วมไม่สามารถอพัเดทขอ้มูลไดเ้อง กรณีท่ีมีการผิดพลาดของขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีประจาํ
สาขาวิชาจะตอ้งทาํหนงัสือส่งถึงเจา้หนา้ท่ีผูบ้นัทึกขอ้มูลแต่เพียงผูเ้ดียว หากเป็นเร่ืองด่วนท่ีตอ้งทาํ
การแจง้ข่าว และเจา้หน้าท่ีผูบ้นัทึกขอ้มูลสาขาติดภารกิจหรือภาระงานอ่ืนซ่ึงทาํให้ไม่สามารถอพั
โหลดขอ้มูลไดท้าํให้นักศึกษาหรือบุคคลทัว่ไปไม่ไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั หรืออาจจะไดรั้บ
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ขอ้มูลท่ีผิดพลาด จากข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้ง และพบว่าอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไม่มีระบบสาํหรับจดัการ
เอกสารการเรียนการสอน และเอกสารงานทางดา้นธุรการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาํให้เวลาติดต่อ
มอบเอกสารการเรียนการสอนให้นักศึกษาทาํได้ยาก  รวมถึงการติดต่อขอแบบฟอร์มสําหรับ
เจา้หนา้ท่ีประจาํสาขาวิชาพบวา่ ท่ีตั้งของสาขาวิชาต่างๆ และสาชาวิชาร่วมไม่ไดอ้ยูใ่นอาคารเดียวกนั
ทาํให้เจา้หนา้ท่ีพบปัญหาในการติดต่อขอรับแบบฟอร์มเอกสารต่างๆและยงัพบว่าการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษาและนักศึกษา ในเร่ืองการติดตามผลการทาํงานวิจยัหัวขอ้อิสระนั้นไม่มี
กระดานนัดหมายหรือกระดานเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยน์ักศึกษาและเจา้หน้าท่ีผูท้าํการ
ประสานงาน 

จากปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษา จึงมีแนวคิดท่ีจะนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาช่วยใน
การกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์แบบเดิม  โดยจะพัฒนาเป็นระบบเว็บแอพพลิเคชั่น                 
(Web Application) เพื่อทาํการกระจายข่าวสารทัว่ไปรวมถึง เน้ือหาหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในแต่ละ
สาขาวิชา กาํหนดการกิจกรรม และกระดานข่าว ในการจดัการดา้นขอ้มูลข่าวสารของทางสาขาวิชา
ร่วมบณัฑิตวิทยาลยั และทาํการเก็บขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล มาย เอส คิว แอล ( MySQL)  แสดงผล
บนโปรแกรมท่ีเป็นเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ระบบดงักล่าวจะทาํให้ เจา้หน้าท่ีสาขาวิชา
สามารถบนัทึกข่าวสารประชาสัมพนัธ์จะทาํไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน และ มีระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่เขา้
มาช่วยให้การทาํงานสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ผูป้กครอง นักศึกษา
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกทั้งยงัสนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในให้สามารถทาํงานไดส้ะดวก
รวดเร็วและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอและ เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อพฒันาระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์องสาขาวิชาร่วมบณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1)  ไดร้ะบบจดัการขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์องสาขาวิชาร่วมบณัฑิตวิทยาลยั 

       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2)   เจา้หนา้ท่ีสาขา มีระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  3)   อาจารยมี์ระบบจดัการการเรียนการสอนและการติดต่อนกัศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4)   นกัศึกษามีระบบแสดงขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1.4   แผนการดําเนินงานและขอบเขตของระบบ 
 1.4.1  ขั้นตอนการพฒันา  

ในการพฒันาระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซตข์องสาขาวิชา 
ร่วมบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีรายละเอียดของขอบเขตดงัน้ี 

1) ระบบข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ระบบจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาใน

รูปแบบ เวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อประกาศข่าวสารดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลประวติัความเป็นมา ทาํเนียบบุคลากร  

(1)  เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขตั้งวนัหมดอายขุองขอ้มูลข่าวได ้
(2)  เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขประกาศปฏิทินการศึกษา  
(3)  เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข การดาวน์โหลดเอกสารท่ี 

 เก่ียวขอ้งของแต่ละส่วนงาน คู่มือการศึกษา คู่มือการเขียน  
   Thesis & IS ได ้
(4)  เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ล้ิงสาํหรับเขา้สู่ระบบการทาํงาน 

 ในส่วนอ่ืนท่ีจาํเป็นต่ออาจารย ์นกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี 
2) ระบบข่าวภาพกจิกรรม 

(1) เจา้หนา้ท่ี สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ตั้งวนัหมดอายขุองขอ้มูล ของ
กิจกรรมต่างๆในสาขาวิชาของตนเองได ้

(2) เจา้หนา้ท่ี สาขาวิชาร่วมสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล ของกิจกรรมได ้
3) กระดานสนทนาถามตอบ 

(1) ผูใ้ชส้ามารถสอบถามและตอบโตไ้ด ้
(2) เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข  และกลัน่กรองขอ้มูล กระดาน

สนทนาได ้
4) ระบบหนังสือราชการภายใน 

                    ระบบงานเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางท่ีบุคลากรของสาขาวิชาร่วม 
(1) เจา้หนา้ท่ีส่งหนงัสือไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน 
(2) เจา้หนา้ท่ี สาขาวิชาร่วมสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขหนงัสือได ้
(3) เจา้หนา้ท่ี สาขาวิชาร่วมสามารถกาํหนดการเวียนหนงัสือแยกเป็น

หมวดหมู่ไดต้ามคณะสาขาวชิาต่างๆ 
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5) ระบบค้นหาข้อมูล 
   สามารถคน้หาโดยระบุ ไดด้งัน้ี 

(1) ผูใ้ชส้ามารถคน้หา โดยคน้หาจาก ลงวนัท่ี หรือ วนัท่ีข่าวถูกประกาศ 
และวนัหมดอายขุ่าว 

(2) ผูใ้ชส้ามารถคน้หาโดยคน้หาจาก ช่ือเร่ือง หรือ หวัขอ้ข่าว 
(3) ผูใ้ชส้ามารถคน้หาโดยคน้หาจาก เจา้ของเร่ือง หรือ สาขาวิชาผู ้

ประกาศข่าว 
(4) ผูใ้ชส้ามารถคน้หาโดยคน้หาจากเลขทะเบียนรับทะเบียนส่ง 

6) ระบบงานทีม่อบหมายและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ระบบจดัการรับส่งงานระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน และ นกัศึกษาเพื่อรับส่ง 

       เอกสาร และงานท่ีไดรั้บมอบหมายผูใ้ชส้ามารถส่งเอกสารรายวิชาใหแ้ก่อีกฝ่าย 
7) ระบบตารางงานนัดหมาย 

  ระบบสามารถนดัหมายระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาเพื่อทาํการ 
                               นดัหมายพดูคุยกนัได ้

8) ระบบรักษาความปลอดภัย 
(1) กาํหนดใหใ้ชร้หสับุคลากร แทนช่ือผูใ้ช ้
(2) ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้
(3) เจา้หนา้ท่ีสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข การกาํหนดสิทธ์ิของผูเ้ขา้ใช ้

9) ระบบสํารองข้อมูล 
สามารถจดัเกบ็ข่าวประชาสมัพนัธ์ในแฟ้มสาํรองได ้

10) รายงาน  
รายงานการสรุปการเขา้ใช ้ 

 
1.4.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาคน้ควา้ เกบ็ขอ้มูล และรายละเอียดท่ีควรจดัเกบ็ และนาํเสนอบนเวบ็ไซต ์
2) วิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล 
3) พฒันาระบบ 
4) ติดตั้งและทดสอบการใชง้าน 
5) ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
6) จดัทาํเอกสารประกอบ 
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1.5  วธีิการศึกษา  
          ระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซตส์าขาวิชาร่วมบณัฑิตวิทยาลยัมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านระยะเวลาทีใ่ช้พฒันา 
ผูพ้ฒันาไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาวิเคราะห์งาน เขียนรายงานและเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากเจา้หน้าท่ีและนักศึกษาเพื่อนาํมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและนํามาออกแบบระบบพฒันา
ระบบโดยเร่ิมการทาํงานระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 จนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.
2554 และทาํการทดลองใชเ้พื่อนาํระบบไปใชง้านจริง 
 
1.5.2 ขอบเขตด้านสถานทีท่ีใ่ช้พฒันา 
              ในการพฒันาการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการเวบ็ไซตส์าขาวิชา
ร่วมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้สถานท่ีเพื่อการดําเนินการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูล อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ ดงัน้ี 

1) สถานท่ีในการรวบรวมขอ้มูล คือ บณัฑิตวทิยาลยั 239 ถ. หว้ยแกว้ ต.สุเทพ    
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

2) สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

1.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
1) ฮาร์ดแวร์ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบและทดสอบ 
                   (1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น 
                       -  คอร์ทูดูโอ ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง 2.4 กิกะเฮิร์ต 
                       -  อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสต ์ขนาด 500 กิกะไบต ์
                       -  หน่วยความจาํ 2  กิกะไบต ์
                       -  เคร่ืองพิมพ ์Epson รุ่น T11 
                    (2)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น 
                       -  ความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง อินเทล คอร์ไอ เซเวน่ ความเร็ว 
                   หน่วยประมวลผลกลาง 2.3 กิกะเฮิร์ต 
                       -  จอภาพ 15.4 น้ิว ความละเอียดสูงสุด 1440 x 900 พิกเซล 
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                       -  หน่วยความจาํ 4 กิกะไบต ์
                                                  -  อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสต ์ขนาด 500 กิกะไบต ์
                                                  -  การ์ดแสดงผล อินเทล เฮชดี กราฟฟิก 3000  
                                                (3)  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไอบีเอม็ เอก็3650เอม็3 (IBM x3650m3)  
                                                  -  อุปกรณ์บนัทึกผล ฮาร์ดดิสก ์แซท เรท 5 (SAS Raid 5) ขนาด   
                                                     800 กิกะไบต ์
                                                  -  หน่วยความจาํ 4 กิกะไบต ์
                            2)  ดา้นซอฟตแ์วร์  
                                                   -  ระบบปฏิบติัการฟรี บีเอสดี 8.1 

             -  โปรแกรมสาํหรับจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ือง 
    แม่ข่าย (Web Server Apache) รุ่น 2.5.10 

             -  เวบ็เบราวเ์ซอร์ อินเทอร์เน็ต เอกซ์โพเรอร์ 7.0 หรือสูงกวา่ 
                          -  เพิ่มความเร็วในการประมวลผล ภาษา  พีเอชพ ีดว้ย เซ็น ออฟติไม 
    เซอร์ 3.3.0 
                -  ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ เอก็ซ์พ ีเซอร์วิสแพค๊3 สาํหรับ 
    คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
                           -  ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 7 สาํหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
                           -  ระบบปฏิบติัการ แมก็ โอเอสเอก็ส์ สาํหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
                           -  ภาษา พีเอชพี 5 ใชส้าํหรับพฒันาโปรแกรม 
                           -  โปรแกรมภาษาเอชทีเอม็แอล 4 
                                       -  โปรแกรม อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ ซีเอส 3 สาํหรับออกแบบเวบ็เพจ 

                           -  โปรแกรมภาษาเอสคิวแอล รุ่น 5.0.51เอ สาํหรับจดัการฐานขอ้มูล 
              -  โปรแกรม พีเอชพี มาย แอดมิน สาํหรับสร้างฐานขอ้มูล 
              -  โปรแกรม ไมโครซอฟท ์ออฟฟิต 2007 สาํหรับจดัทาํเอกสาร 

              -  โปรแกรม ไมโครซอฟท ์วิสิโอ 2007 สาํหรับสร้างแผนภาพ 
                 ไดอะแกรม 


