
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
การคนควาแบบอิสระ  (Independent  Study)  ฉบับนี้  เปนการคนควาอิสระเพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี  กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสถาน  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การจัดการ  ซ่ึงบทนี้จะไดกลาวถึง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค  
ประโยชน    รวมถึงขอบเขตของการศึกษาคนควาเพื่อจะทําใหผูท่ีศึกษามีความเขาใจขอบเขต
ความสามารถของการคนควาแบบอิสระในคร้ังนี้ 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบันสถาบันการศึกษา  ไมไดมีบทบาทเฉพาะแตใหวิชาการความรูแกนักเรียน 
นักศึกษาอยางเดียว  สถาบันการศึกษามีบทบาทตอสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
หนวยงานหนึ่งท่ีสงเสริม สนับสนุน มีเปาหมายและนโยบายในการผลิตบัณฑิตใหมีกระบวนวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมท้ังการอบรมและปลูกฝงจิตใจเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติท่ีมี
ความรูและมีความใฝรู มีคุณธรรม และจริยธรรม และมีระเบียบวินัย โดยใหกองกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบ 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสทํา
กิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมดานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อฝกฝนใหนักศึกษา
ปกครองตนเอง มีหลักการตามวิถีทางแหงประชาธิปไตยรูจักทํางานรวมกัน เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
รูจักวิธีบริหารจัดการ มีวินัย มีความคิดสรางสรรคมีคุณธรรม มีความเปนสุภาพชน มีสุขภาพดี และ
พัฒนาตนเปนพลเมืองดี  โดยมีเคร่ืองมือหรือกลไกพัฒนานักศึกษาใหเปน ทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณคา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนเกงในวิชาชีพ รอบรูและเช่ียวชาญ ในวิชางาน และวิชา
ชีวิต มีคุณธรรม และจิตสํานึกสาธารณะจัดใหมีกระบวนการการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา และการ
ฝกอบรม เพื่อเปน มีคุณภาพและศักยภาพในการช้ีนําพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา และแขงขันกับ
สังคมโลกได  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกอต้ังมาเปนเวลานานการบริหารจัดการได  
แตกยอยหนวยงานเปนหลาย ๆ  หนวยงานเพ่ือการบริหารงานไดคลองตัวรวดเร็ว  มีผลกระทบให
หนวยงานที่ทําการจัดกิจกรรมมีหลายหนวยงาน ไดแก  สภานักศึกษา มช.  สโมสรนักศึกษา มช.   
สโมสรคณะ 21 คณะ  และชมรมตาง ๆ   จะเห็นไดวาผูมีสวนรวมใหการดําเนินงานสวนนี้มี
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หลากหลาย บุคคลและสถานท่ี  ผูศึกษาจึงมองเห็นวาปจจุบัน การใชงานผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดพัฒนาข้ึนมาก  ทําใหการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ  ในระบบเครือขายนี้มีจํานวนมากข้ึน
ตามไปดวย  ปรับเปล่ียนรูปแบบใหสามารถทํางานและจัดการขอมูลท่ีผานระบบเครือขายใหมี
ความสามารถ และความปลอดภัยเพิ่มข้ึนตาม  การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกผาน Web browser ซ่ึง
เรามักเรียกส้ัน ๆ วา Web Application  จึงมีความสําคัญอยางมากกับโปรแกรมระบบ เกือบในทุก
องคกรดวยกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีผูคนติดตอส่ือสารขอมูลผานระบบเครือขาย เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย การนําเอาระบบสารสนเทศเขามาชวยในการ 
จัดทําฐานขอมูลการจัดกิจกรรมท้ังหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ใหหนวยงานตาง ๆ  
สามารถแจงกิจกรรมท่ีวางแผนไวไดสะดวก รวมถึงการปรับเปล่ียนกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายและสถานการณปจจุบัน และทําใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง  เพื่อใช
ในการปรับปรุงติดตามผลการดําเนินงานไดโดยสะดวกรวดเร็ว 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา Web Application มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการฐานขอมูล การจัดกิจกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   เพื่อใหไดระบบจัดการฐานขอมูลการจัดกิจกรรม ท่ีเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานบริหารจัดการของฝายกิจการนักศึกษา สงผลใหมีสารสนเทศสําหรับผูบริหารดวย  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
1.3 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.3.1 แผนการดําเนินการ 
1)   ศึกษาขอมูลเร่ืองกิจกรรมนักศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน 
2)   ศึกษาระบบและหลักการดําเนินกจิกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3)   ศึกษาวิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันดวย Visual Studio .NET 2005 
4)   ศึกษาวิธีการใชงาน SQL Server 2005 
5)   วิเคราะหระบบท้ังหมดโดยรวม 
6)   ออกแบบฐานขอมูลและหนาจอการใชงาน 
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7)   พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8)   ติดต้ังและทดสอบการใชงานของระบบ 
9)   ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการใชระบบจากผูใชงาน 

        10)   ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 
        11)   จัดทําเอกสารประกอบ 

 

1.3.2 ขอบเขต 
           ระบบงานการจัดการฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา เปนลักษณะเว็บแอพพลิเคช่ัน 
(Web -Application) ประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ คือ 

1) ระบบฐานขอมูลสําหรับขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงสามารถ
บันทึก ลบ แกไขและปรับปรุงขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรมนักศึกษาและ
หลักฐานการจัดกิจกรรม ท่ีจัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  สภานักศึกษา มช.,   
สโมสรนักศึกษา มช., กรรมการหอพักนักศึกษา มช., สโมสรคณะ 21 คณะ  
และชมรมตาง ๆ 

2) จัดทํารายงานสําหรับฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 
                             -  แบบฟอรมเสนอโครงงาน/โครงการกจิกรรม 
            -  แบบขออนุมัติจัดกจิกรรมท่ีจะเสนอตอมหาวิทยาลัย 
            -  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
            -  ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม แยกตามหนวยงานท่ีจัดกิจกรรม  

     -  รายงานสรุปตามตัวบงช้ีคุณภาพ KQI  สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา   
            ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สืบคนขอมูลรายละเอียดโครงงาน/โครงการกิจกรรมนกัศึกษา ตามชวงเวลาวันท่ี 

เพื่อใหผูบริหาร และผูใชระบบไดสารสนเทศท่ีตองการ 
 

1.3.3 วิธีการศึกษา 
1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

(1) ขอมูลปฐมภูมิ  โดยสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานดานกิจกรรม
และผูท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม 

(2) ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกิจกรรม
และปฏิทินกิจกรรมท่ีเคยจัดทํามากอน 
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2) การออกแบบระบบ 
ออกแบบระบบโดยดําเนินตามวงจรการพัฒนาระบบ (The System Development 

Life Cycle : SDLC) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี ้
(1) กําหนดปญหา (Problem Definition) 
(2) วิเคราะห (Analysis) 
(3) ออกแบบ (Design) 
(4) พัฒนา (Development) 
(5) ทดสอบ (Testing) 

(6) ติดต้ัง (Implementation) 
(7) บํารุงรักษา (Maintenance) 

 
1.4 นิยามศัพท 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง  โครงงาน/โครงการกิจกรรมท่ีนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  และสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ  โดยนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ 
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 ฮารดแวร  (Hardware) 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชเปน Server มีคุณสมบัติดังนี ้
- หนวยประมวลผลกลางแบบ Pentium 4 ความเร็ว 2.4  GHz. หรือมากกวา 
- หนวยความจํา ขนาด  512 MB. หรือมากกวา 
- ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจไุมตํ่ากวา  10  GB. 
- สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใชในการศึกษาและ
พัฒนาระบบฯ  มีคุณสมบัติดงันี้ 
- หนวยประมวลผลกลางแบบ Pentium 4  ความเร็ว 2.4 MHz 
- หนวยความจําขนาด 512  MB. 
- ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 40 GB. 
- สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 
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1.5.2 ซอฟตแวร (Software) 

1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
- เคร่ือง Server  :ใชระบบปฏิบัติการ Windows 2003 server 
- เคร่ือง Client  :ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2 เปนตนไป 

2) โปรแกรมสําเร็จรูป (Application Software) 
- Web Server : IIS 6.0 ซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีเปน Web Server 
- Web Browser : Microsoft Internet Explorer Version 6.0 ข้ึนไป 
- Web Design : Adobe Photoshop,  Macromedia Flash  เปนซอฟตแวรชวย 
       ออกแบบหนาจอของเวบ็ 
- Web Application Developer : Microsoft Visual Studio.Net 2005 เปนซอฟตแวร   

    ท่ีชวยในการสราง Web Application 
1.5.3  ระบบฐานขอมูล (Database System) 
          Microsoft SQL Server 2005 ใชสําหรับสรางฐานขอมูลของระบบ  

 
1.6 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1)    กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
2)    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติศึกษาสถาน  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3)   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.7.1 ไดระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อแสดง

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.7.2 ไดฐานขอมูลการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปนปฏิทินกิจกรรม

นักศึกษา 
1.7.3 ไดขอมูลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา รายงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ

KQIสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


