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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนา
ระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถแจงกิจกรรมท่ีวางแผนไวไดสะดวก รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและสถานการณปจจุบัน และทําใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับ
ขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง  เพื่อใชในการปรับปรุงติดตามผลการดําเนินงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว 

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษา ระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กสพี  โปรเฟสชันแนล ใชเคร่ืองมือใน
การพัฒนาคือไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต เวอรช่ัน 2005 เปนสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน  
ประมวลผลขอมูล และแสดงรายงาน ระบบฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 เปน     
ดาตาเบส เซิรฟเวอร  

ผลจากการพัฒนาระบบ  ไดใหผูใชจํานวน  28 คน ทําการทดลองใชงานระบบและประเมินผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานระบบ พบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก และ
ลักษณะการใชงานระบบที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด พบวาระบบสามารถชวยจัดการขอมูลในสวนของ
ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา ไดตามความตองการและจากการทดสอบการทํางานของระบบกับขอมูลจริง         
ผูคนควาพบวาระบบสามารถทํางานไดถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการคนควา 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to develop a software for Undergraduate 
Students in Activity Organizing, Student Affairs Division, Chiang Mai University. The main 
purpose of this study is to increase the efficiency and convenience to any CMU units in reporting 
students’ activity plan as well as to adjust of such activities according to university policy and 
current situation. Furthermore, the relevant officers will receive updated and corrected information 
and follow activity outcome easily. 

The development of this program is based on Microsoft Windows XP Professional 
Operating System using Microsoft Visual Studio.NET 2005 as a development tools to act as an 
user interface module, report module and information process. and Microsoft SQL Server 2005 as 
a database server. 

As a result of the questionnaire taken from 28 selected employee shows that the 
satisfaction was high level the system helps to improve students in Activity Organizing and 
manage budget plan efficiently and effectively. The result of the experiment by doing with the real 
information system found that the system can be accessed and attained to the objective of this 
study. 


