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 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและ 
ประเมินผลการจดักิจกรรมนักศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศ บนัทึกขอ้มูล ติดตาม และ
ประเมินผลการจดักิจกรรมนักศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดวงจรพฒันาระบบการประกนัคุณภาพและการจดั
กิจกรรม การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  การออกแบบฐานขอ้มูล และการออกแบบเวบ็ไซต ์  
  จากการศึกษาระบบงานเดิม พบวา่หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาประสบปัญหาในการ
จดัการฐานข้อมูลด้านกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการกระจดักระจายของข้อมูลท่ีเป็น
เอกสาร ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไดต้รงตามความเป็น
จริง และการน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณามีความล่าชา้ 
  ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบสารสนเทศ บนัทึกข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการจดั
กิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่ีส าคญั 6 ระบบ คือ 1)ระบบจดัเตรียมกิจกรรม           
2)ระบบประชาสัมพนัธ์ 3) ระบบรับสมคัรนกัศึกษา 4)ระบบแจง้นกัศึกษา 5)ระบบตรวจสอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม และ 6)ระบบประเมินกิจกรรม   โดยใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ คือ  
โปรแกรมพีเอชพี ในการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้และโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการ
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จดัการฐานขอ้มูล      หลงัจากการพฒันาระบบผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบและความพึงพอใจของผูใ้ช ้พบวา่   บุคลากรหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา         มีความ
พึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูล ติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมนักศึกษา 
นอกจากน้ีพบวา่ ระบบดงักล่าวสามารถแกปั้ญหาได ้ในการน าไปใชเ้พื่อการบนัทึกขอ้มูล ติดตาม 
และประเมินผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษา โดยจะช่วยลดขั้นตอนในการท างานการจดักิจกรรม
ของนกัศึกษา การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม การลงทะเบียนการเขา้ร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการ
เขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม  ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจดั
กิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ABSTRACT 
  
 The objective of this independent study is to develop the Information System for 
Recording Track Data and Evaluating Student Activities Organizing for Student Development 
Affairs Unit, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, under the frames of 
Quality Assurance and Activities Organizing Development Cycle, student expense per head and 
database and website designs. 
 Reference is made to the existing working system. The Student Development 
Affairs Unit was in trouble with student activities database management. Due to the scattering of 
documentation, it was difficult to track the actual record of student attendance to any activity; 
then, resulted to the delay in reporting the activity summary to the administrators.  
 The researcher, then, developed the Information System for Recording Track Data 
and Evaluating Student Activities Organizing, composing of 6 main systems: 1) Activity 
Preparation System, 2) Public Relation System, 3) Enrollment System, 4) Announcement System, 
5) Activity Attendant Checking System and 6) Activity Evaluation System. Following tools were 
applied in order to develop those systems: PHP program for designing and developing user 
contact section and MY SQL program for database management. After the systems were 
developed, the researcher tested the effectiveness of those systems and user satisfaction. Hereafter 
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were shown the results. Officers of the Student Development Affairs Unit satisfied with the 
Information System for Recording Track Data and Evaluating Student Activities Organizing by 
indicating that the mentioned system could solve out the existing problems and be practical to 
record, track and evaluate student activities. In addition, the system could shorten the working 
process related to student activities, including the public relation, registration, attendant checking, 
and evaluation processes. In summary, this system could certainly gain the better effectiveness of 
student activity management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


