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ช่ือเร่ืองการวิจัย การพฒันาระบบรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรสองภาษา ระดบัปริญญาตรี 
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หน่วยงาน ส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันาระบบ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบรับสมคัรคัดเลือก
บุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรสองภาษา 
(International and Bilingual Program Admission System : IPAS) ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชนั ท่ี
อ านวยความสะดวกในการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมฐานขอ้มูลมายเอสคิว
แอล และภาษาพีเอชพีในการพฒันา 

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ขอ้มูลการรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรสองภาษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในการวิจยั ผลการวิจยัปรากฎว่า ระบบ IPAS สามารถใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชั่นการท างานท่ี
ครอบคลุม ผูใ้ช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ประกอบดว้ยการรับ
สมคัรทั้งหมดจ านวน 4 รอบ 12 หลกัสูตร ตามประกาศรับสมคัรของมหาวิทยาลยั มีจ านวนผูส้มคัร
ตรงตามเง่ือนไขทั้งหมดจ านวน 357 ราย มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาตามประกาศรับสมคัรฯ 241 ราย สละสิทธ์ิเขา้
ศึกษา 44 ราย และยืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาจ านวน 197 ราย ท าให้บรรลุเป้าหมายและตอบสนองนโยบาย
การรับเขา้ศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 

This research is the system development. The objective is to develop an admission system on 
web application for International and Bilingual Undergraduate Program (International and Bilingual 
Program Admission System: IPAS). Relational Database Management System (MySQL) with 
Personal Home Page (PHP) for main code were used mainly throughout this development. 

In data analysis aspect of this research, information in this research were obtained from 
admission application data from International and Bilingual Undergraduate Program 2019 academic 
year. The functions of this system covered 4 intakes of admission with 12 programs according to the 
university admission’s announcement. The results showed that IPAS was well-functioning and user 
friendly. The overall user’s satisfaction is on excellent level. There are 357  eligible applicants, 241 
who were successful applicants, 44  applicants who were decline reply offered and 197  applicants 
who were acceptance reply offered. The IPAS was effective and met its objectives of Chiang Mai 
university’s admission policy. 

 


