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บทคัดย่อ 
 

  การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันา “ระบบสารสนเทศส าหรับงาน    
สหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยแบ่งผูใ้ชง้านระบบออกเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ นกัศึกษา สถานประกอบการ เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา อาจารยนิ์เทศก ์ผูบ้ริหาร และผูดู้แลระบบ  
  ระบบน้ีไดถู้กพฒันาข้ึนโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ โปรแกรมภาษาพีเอชพีสคริปต ์ในการพฒันา
ส่วนติดต่อผู ้ใช้งาน และใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานข้อมูล ซ่ึงระบบน้ี
ประกอบด้วยการท างาน 9 ส่วน ได้แก่ ส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ ส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ส่วน
ตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา ส่วนจดัการขอ้มูลข่าวสาร ส่วนรับรองคุณภาพสถานประกอบการ 
ส่วนการท าจดหมายอตัโนมติั ส่วนติดตามดูแลนกัศึกษาและบนัทึกผลการปฏิบติังานและส่วนการ
ประเมินผลและส่วนแสดงรายงาน 
               ผลการศึกษาพบวา่ ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี มี
การท างานเป็นล าดบัขั้นตอนและช่วยลดขั้นตอนการท างานจากการด าเนินงานเดิม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน จ านวน 24 คน พบว่า ผูใ้ชง้านมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.12  
ซ่ึงอยูใ่น ช่วง 3.50 – 4.49  ซ่ึงหมายถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีระดบัความ
พึงพอใจมาก  
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ABSTRACT 

 
The objective of this independent study was to develop the “Information System  

Development for the Cooperative Education of the Faculty of Humanities, Chiang Mai  
University”. The users in the system are divided into 6 groups: 1) student 2) company 3) staff 
education 4) teacher 5) administrator 6) system administrator.  

The system is developed by using PHP script language and MySQL database program. 
The PHP is applied to design and develop a user interface whereas the MySQL database is used 
as the database server. The system consists of 9 sections such as user management system, the 
data management, the qualified student, the information management, certificate of the company, 
the letter automatically, the monitoring and recording student performance, and the evaluation 
and report management. 

As the results of this study, the system can work well with needs of users and help the 
work able to process sequentially and decrease the computation time of working. The satisfaction 
of system evaluation with 24 users shows that the average satisfaction is 4.12, which is in the 
range 3.50 to 4.49. The level of users satisfaction is at high level. 

 
 


