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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันา “ระบบสารสนเทศสําหรับงาน 
สหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ”้ ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาระบบงานเดิมของ
การทาํงานและไดอ้อกแบบและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน  

      ระบบน้ีประกอบดว้ยการทาํงานหลกั 8 ระบบ ไดแ้ก่  1)ระบบจดัการฐานขอ้มูลพื้นฐาน   
2)ระบบจดัการสถานประกอบการ  3)ระบบช่วยเหลือนักศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ   
4)ระบบข่าวสารประชาสัมพนัธ์   5)ระบบติดตามและบนัทึกผลการปฏิบติังาน  6)ระบบประเมินผล  
7)ระบบรักษาความปลอดภยั  8) ระบบจดัการรายงาน  
               ระบบน้ีไดถู้กพฒันาข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพีสคริปต ์ในการพฒันา
ส่วนติดต่อผูใ้ช ้และใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจดัการฐานขอ้มูลและในระบบช่วยเหลือ
นักศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการโดยใช้หลกัการเอเอชพี เพื่อช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจ   
การประเมินผลระบบไดใ้ชแ้บบสอบถามกบักลุ่มผูใ้ชง้านทั้งหมด 55 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่มไดแ้ก่  
นกัศึกษาสหกิจศึกษา  จาํนวน 30 คน ผูป้ระกอบการ จาํนวน 15 คน อาจารยนิ์เทศ จาํนวน 5 คน  
ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา  จาํนวน 3 คน และผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน ผลการประเมินพบว่า จุดเด่น
ของระบบคือ ผูใ้ช้มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในการประเมินผลด้านเทคนิค ร้อยละ 72.73  
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านระบบง่ายขั้นตอนชดัเจน  แต่จุดดอ้ยของระบบคือ ผูใ้ชมี้ระดบัความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด ในดา้นการประเมินผลความคิดเห็นของผูใ้ชร้ะบบร้อยละ 45.45 และการประเมินผล
ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 45.45 เน่ืองจากระบบมีความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีแสดงในรายงานยงัไม่
เพียงพอต่อการนาํไปใชง้าน 
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ABSTRACT 
 The objective of  this independent study was to develop the “Development of 
Information System  for  the  Cooperative  Education Task of   Faculty of  Science, Maejo 
University.”  The previous  system  had been studied and a new operation system was designed 
for better efficiency. 
 The system consists of  8 sub systems, 1) basic data management  system 2) management  
for  job  training system   3) the decision support system for job training  4) the news information 
system  5)the follow for student problem  and information record system 6)the evaluation 
information system 7) the security system 8)the management report system. 
              The system has been  developed by using PHP script language and  MySQL database 
program.The PHP was used to design and develop a user interface whereas the MySQL database 
was used as the database server.The decision support system for job training using AHP (Analysis 
Hierarchy Process)model for support information.The system evaluation using questionnaire 
given to 55 users.There were 6 groups of users for this study. They were: 30 students,15  
stackholders, 5 teachers, 3 operators and 2 administrators. The result of the study indicated that 
the strength  of the sytem  were  most satistied in the technical evaluations 72.73 percent.The 
users can used the simple step.But the weaknesses of the system were less satistied  in the users 
evaluation and in the information system utility were 45.45 percent.The integrity of the 
information contained in the report were not suffieient to deployment. 


