
 
บทท่ี 3 

วิธีการศึกษาและการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 
 

จากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณเจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ทําให
สามารถวิเคราะหระบบงานในปจจุบันของงานการจัดกิจกรรม กองกิจการนักศึกษาวามีรูปแบบการ
ดําเนินงานอยางไรบาง เพื่อนําเอาขอมูลท่ีไดมาทําการประเมิน วิเคราะห เปนขอมูลตาง ๆ เพื่อใช
สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  นักศึกษาระดับปริญญาตรี                
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดังนี้ 

 
3.1  การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 

3.1.1  วิเคราะหระบบงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปจจุบัน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกอต้ังมาเปนเวลานานการบริหารจัดการไดแตกยอย

หนวยงานเปนหลาย ๆ  หนวยงานเพื่อการบริหารงานไดคลองตัวรวดเร็ว  หนวยงานท่ีทําการจัดกิจกรรม
มีหลายหนวยงาน ไดแก  กองกิจการนักศึกษา, คณะ 21 คณะ, สภานักศึกษา มช.,    สโมสรนักศึกษา มช., 
หอพักนักศึกษา มช., สโมสรคณะ 21 คณะ,  และชมรมตาง ๆ   เปนตน  จะเห็นไดวาผูมีสวนรวมใหการ
ดําเนินงานสวนนี้มีหลากหลาย บุคคลและสถานท่ี   ซ่ึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาจําแนกประเภทของผูขอ
จัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน 2 ประเภทดังนี้ 

• กองกิจการนักศึกษา และคณะ 21 คณะ จัดกิจกรรมใหนักศึกษาเขารวม ซ่ึงตอจาก
นี้จะใชคําแทนวา  “มหาวิทยาลัยจัด”  การควบคุมดูแลสถานะของการจัดกิจกรรม
โดยหนวยงานนั้น ๆ เอง 

• สภานักศึกษา มช.,    สโมสรนักศึกษา มช., หอพักนักศึกษา มช., สโมสรคณะ 21 คณะ,  
และชมรมตาง ๆ  จัดกิจกรรมใหนักศึกษาเขารวม ซ่ึงตอจากนี้จะใชคําแทนวา 
“นักศึกษาจัด” *การควบคุมดูแลสถานะของการจัดกิจกรรม แสดงดังตาราง 3.1 

 
ตาราง  3.1  การควบคุมดูแลสถานะของการจัดกิจกรรม กรณีนกัศึกษาจัดกิจกรรม 

องคกรนักศึกษา ควบคุมดูแลโดย : เจาหนาท่ี 
สภานักศึกษา มช.  และ  สโมสร / ชมรม นักศึกษา มช. งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
กรรมการหอพักนักศึกษา มช. งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
สโมสร / ชมรม คณะตาง ๆ หนวยกิจการนักศึกษา คณะน้ัน ๆ 
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สวนข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถแสดงข้ันตอนดังรูป 3.1 และ 3.2 

 

(กรณีของมหาวิทยาลัยจัด) 

                                           
รูป 3.1 แสดงการดําเนินการจัดกิจกรรม นกัศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (กรณีของของมหาวิทยาลัยจัด) 
 

(กรณีของนกัศึกษาจัด) 

 
รูป 3.2 แสดงการดําเนินการจัดกิจกรรม นกัศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (กรณีของของนักศึกษาจัด) 

นักศึกษาจัดทําโครงงานในรอบป 

นําเสนอผานความเห็นชอบ          
องคกรนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติในหลักการ โดย รอง
อธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา/คณบด ี

กอนจัดกิจกรรม ตามโครงงานในรอบป 
นักศึกษา ตอง ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติจัดกิจกรรม  

นักศึกษา จัดกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติ 

นักศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรม 

หนวยงานจัดทําโครงการในรอบป 

นําเสนอผานความเห็นชอบ        
ผูควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมฯ 

มหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติในหลักการ โดย 
รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/คณบดี 

กอนจัดกิจกรรม ตามโครงงานในรอบป 

หนวยงาน ตอง ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติจัดกิจกรรม  

หนวยงาน จัดกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติ 

หนวยงาน รายงานผลการจัดกิจกรรม 
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3.1.2  ขอจํากัดและปญหาของระบบงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปจจุบัน 
จากการศึกษาระบบงานการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบปญหาในการจัดกิจกรรม เนื่องจากหนวยงานท่ีทําการจัดกิจกรรมมีหลาย
หนวยงานแยกกันอยู เม่ือมีการรวบรวมขอมูลเพื่อทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา พบโครงงานกิจกรรม
ท่ีมีความซํ้าซอนกัน เวลาชนกัน ไมมีปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีเปนปจจุบันเนื่องจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลทําโดยวิธีเวียนแบบสํารวจแลวรวบรวมจัดทําเปนเอกสารปฏิทิน เม่ือถึงเวลา
กิจกรรมนั้น ๆ  อาจไมไดจัดจริง หรือเล่ือนเวลา  ทําใหไมตรงตามปฏิทินกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึน   ไมมี
ระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการทํางานในการจัดการขอมูลหลักฐานโครงงานตาง ๆ   ท่ีตนเอง
รับผิดชอบอยู ซ่ึงปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลเอกสารและออกรายงานตางๆ ในรูปแบบของเอกสาร  
ทําใหเกิดการสูญหายของขอมูลและเอกสารบอยคร้ัง การคนหาขอมูลเดิมทําไดยากและใชเวลานาน  
โดยขอมูลท่ีเก็บไวก็เปนรูปแบบเอกสาร ซ่ึงทําใหการนํามาทําขอมูลสารสนเทศในเชิงเปรียบเทียบ
ตาง ๆ   ตามความตองการของผูบริหาร ในสวนของคณะ หรือผูบริหารของมหาวิทยาลัยทําไดยาก 
และใชเวลานาน  

 
3.2  การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

จากปญหาและขอจํากัดในระบบงานการจัดกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวามีความตองการระบบงานใหมท่ีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ระบบฐานขอมูลสําหรับขอมูลโครงงาน/โครงการกจิกรรมนักศึกษา ซ่ึงสามารถ
บันทึก ลบ แกไข และปรับปรุงขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรมนกัศึกษา และ
หลักฐานการจดักจิกรรม ท่ีจดัโดย กองกจิการนกัศึกษา, คณะตาง ๆ 21 คณะ, 
สภานักศึกษา มช., สโมสรนักศึกษา มช., หอพักนักศึกษา มช., สโมสรคณะ 
21 คณะ,  และชมรมตาง ๆ 

2) จัดทํารายงานสําหรับฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 
- แบบฟอรมเสนอโครงงาน/โครงการกิจกรรม  
- แบบขออนุมัติจัดกิจกรรมท่ีจะเสนอตอมหาวิทยาลัย 
- ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
- ปฏิทินกจิกรรมนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม แยกตามหนวยงานท่ีจัดกิจกรรม 
- รายงานสรุปตามตัวบงช้ีคุณภาพKQIสําหรับการประเมนิคุณภาพการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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3) สืบคนขอมูลรายละเอียดโครงงาน/โครงการกิจกรรมนกัศึกษา ตามชวงเวลาวันท่ี 
เพื่อใหผูบริหาร และผูใชระบบไดสารสนเทศท่ีตองการ  

ผูศึกษาจึงมองเห็นวา Web Application มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับการจัดการฐานขอมูล การจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถแจงกิจกรรมท่ีวางแผนไวไดสะดวก รวมถึงการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและสถานการณปจจุบัน และทําใหผูท่ีเกี่ยวของ
ไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง  เพื่อใชในการปรับปรุงติดตามผลการดําเนินงานไดโดยสะดวก
รวดเร็ว ที่เหมาะสมกับการดําเนินงานบริหารจัดการของฝายกิจการนักศึกษา สงผลใหมีสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารดวย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU MIS)” ท่ีตองการรวบรวมขอมูลสารสนเทศภายในองคกร เพื่อการ
บริหารและจัดการตอไป 

 
3.3.  กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาไมไดเขามาเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ทํางานของผูจัดกิจกรรม  แตจะเขามาชวยปรับปรุงการทํางานในดานการจัดเก็บขอมูล  การคนหา
ขอมูล  การออกรายงาน  และการนําเอาขอมูลท่ีมีอยูมาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ  แสดง
กระบวนการทํางานของระบบงานของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม ซ่ึงระบบสามารถ
ทํางานตามกระบวนการตาง ๆ ดังรูป 3.3 

 

 
รูป 3.3 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
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จากรูปกระบวนการทํางานของระบบงานของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สามารถอธิบายกระบวนการ
ทํางานตาง ๆ  ได ดังนี้  

1. ผูขอจัดกิจกรรม จัดทําโครงงานในรอบปโดย กรอกขอมูลผานหนาเว็บไซต CMU MIS ให
ระบบทําการพิมพแบบฟอรมนําเสนอโครงงาน เพื่อนําไปเสนอผานความเห็นชอบ 

2. เม่ือมหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติในหลักการ ผูดูแลการจัดกิจกรรม เปล่ียนสถานะของ
โครงงานกิจกรรม เปน “อนุมัติในหลักการ”  

3. เม่ือสถานะของโครงงานกิจกรรม เปน “อนุมัติในหลักการ”  แลว ผูขอจัดกิจกรรม จะไม
สามารถปรับปรุงขอมูล(เพิ่ม/ลบ/แกไข) แต ผูดูแลการจัดกิจกรรม สามารถทําได 

4. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมอยางนอย 15 วัน ตามโครงงานในรอบป ผูขอจัดกิจกรรม ตอง 
กรอกขอมูลผานหนาเว็บไซต CMU MIS ใหระบบทําการพิมพแบบฟอรม ขออนุมัติจัดกิจกรรม 
เพื่อนําไปเสนอ  “ขออนุมัติจัดกิจกรรม” 

5. เม่ือมหาวิทยาลัย พิจารณา อนุมัติจัดกิจกรรม  ผูดูแลการจัดกิจกรรม เปล่ียนสถานะของ
โครงงานกิจกรรม เปน “อนุมัติจัดกิจกรรม”  

6. เมื่อ ผูขอจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมตามท่ีไดรับอนุมัติ แลวเสร็จรวบรวมหลักฐานการจัด
กิจกรรม ใหกรอกขอมูลรายงานผลการจัดกิจกรรม บันทึกขอมูลผานหนาเว็บไซต CMU MIS 

7. ผูดูแลการจัดกิจกรรม ตรวจสอบขอมูลโครงงานท่ีจัดกิจกรรมเสร็จ  เปล่ียนสถานะของ
โครงงานกิจกรรม เปน “รายงานผลการจัดกิจกรรม”  
 


