
 

 

 

บทที ่3 
การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ 

 
การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการ

จดักิจกรรมนกัศึกษาส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ผูค้น้ควา้ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัและสภาพปัญหาท่ีพบอยูเ่พื่อสร้างเป็น
ขอ้ก าหนด และน าขอ้ก าหนดเหล่านั้นมาสร้างเป็นแบบจ าลองระบบใหม่ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ออกแบบและพฒันาระบบดงัน้ี 
 3.1 การวเิคราะห์องคก์ร 
 3.2 วเิคราะห์ความตอ้งการระบบสารสนเทศ 

3.3 แผนผงับริบท (Context Diagram) 
3.4 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัศูนย ์(Data Flow Diagram Level 0) 
3.5 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 
 

3.1 การวเิคราะห์องค์กร 
 3.1.1 โครงสร้างองค์กร 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีระบบการบริหารแบ่งเป็นหลาย
ระดบัประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คือ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
2. ผูบ้ริหารระดบักลาง คือ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หวัหนา้ภาควชิา 

ผูอ้  านวยการศูนยต่์างๆ และเลขานุการคณะ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุม
และดูแลระบบงานและภาควิชาต่างๆ ภายในคณะบริหารธุรกิจ 

3. ผูบ้ริหารระดบัล่าง คือ หวัหนา้งานฝ่ายงานต่างๆ ภายในส านกัเลขานุการ
ของคณะบริหารธุรกิจ 

4. ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้บ่งแยกออกเป็น 2 สายหลกัๆ คือ 
 4.1 สายวชิาการ ไดแ้ก่ คณาจารย ์
 4.2 สายปฏิบติัการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตามหน่วยงานต่างๆ สามารถแยก
หน่วยงานหลกัได ้5 หน่วยงาน คือ หน่วยงานบริหารและธุรการ 
หน่วยงานคลงัและพสัดุ หน่วยงานนโยบายและแผน หน่วยงานบริการ
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การศึกษา และหน่วยงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ ซ่ึงหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษาอยูภ่ายใตห้น่วยงานบริการการศึกษา ซ่ึงสามารถแสดง
โครงสร้างขององคก์ร ดงัรูปท่ี 3.1 

 
รูปท่ี 3.1 โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างผูเ้ก่ียวขอ้งระบบ 

คณบดี 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา 

หวันา้งานบริการการศึกษา 

หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
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 จากรูปท่ี 3.2 ท าใหไ้ดท้ราบถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ คือคณบดีเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยจะมีรองคณบดีและผูช่้วยคณบดี คอยดูแลและใหค้  าปรึกษากบัหน่วยพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา เพื่อสามารถน าไปการวางแผนระบบสารสนเทศวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
กบักระบวนการท างาน และความสัมพนัธ์ระหวา่งชั้นของขอ้มูลกบักระบวนการท างาน โดยวธีิการ 
Business Systems Planning  (BSP) 
  
 3.1.2 ระบบงานและลกัษณะการท างาน (ระบบเดิม) 
 จากการท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดมี้นโยบายใหทุ้กคณะเปิดการสอนวชิาการศึกษา
ทัว่ไป หรือ วชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม GE (General Education) ซ่ึงจะมีการก าหนดใหน้กัศึกษา
ตอ้งลงทะเบียนในวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  ท าใหก้ารเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาเป็นส่ิงท่ี
นกัศึกษาทุกคนตอ้งเขา้ร่วม  โดยถือวา่เป็นวชิาเรียนและเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการอนุมติัใหส้ าเร็จ
การศึกษา       ซ่ึงวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมน้ี แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมหลกั และ
กิจกรรมเสริม ตามหลกัสูตรกิจกรรมหลกัเป็นกิจกรรมบงัคบัท่ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมมี
จ านวน 36 ชัว่โมง และกิจกรรมเสริมอีก 24 ชัว่โมง ท าให้การรวบรวมขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของนกัศึกษาแต่ละคร้ังมีความส าคญัมากข้ึน และตอ้งท าอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  
 หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนิน 
การจดัโครงการและกิจกรรม ในการพฒันานกัศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 7 Qs โดยเร่ิมตั้งแต่
การจดัท าแผนงานโครงการกิจกรรมประจ าปี  เพื่อขออนุมติังบประมาณในการจดักิจกรรมตลอด 
ทั้งปี แลว้จึงด าเนินการ โครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณในการด าเนินงานซ่ึงตอ้งบนัทึกใน 
ระบบสารสนเทศในการจดัโครงการ (PDCA) แลว้จึงน าโครงการท่ีไดบ้นัทึกตามรูปแบบ PDCA 
เพื่อประกอบค าขออนุมติัจดักิจกรรมและ ขออนุมติังบประมาณ จากนั้นจึงไดป้ระสานงานเพื่อ
ติดต่อสถานท่ีในการจดักิจกรรม และแสวงหาวทิยากรท่ีมีความสามารถตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ในโครงการ เม่ือไดรั้บการตอบรับทั้งเร่ืองสถานท่ีและวทิยากรแลว้จึงด าเนินการประชาสัมพนัธ์
เพื่อใหน้กัศึกษาทราบและลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมนั้นๆ โดยรายช่ือท่ีลงทะเบียนจะถูก
น ามาตรวจเช็คจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมในวนัด าเนินโครงการ หลงัจากท่ีด าเนินกิจกรรมโครงการ
ตามท่ีก าหนด จึงมีการใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
และหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาจะเป็นผูว้เิคราะห์ขอ้มูลการประเมินผลนั้นแลว้ สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งบนัทึกจ านวนการเขา้ร่วมของนกัศึกษาตามเกณฑท่ี์ก าหนด เม่ือนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมครบตามขอ้ก าหนดก็จะมีการออกหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม (Activities 
transcript) ใหก้บันกัศึกษาต่อไป  ซ่ึงแต่เดิมเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาจะตอ้งรวบรวม
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การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาแต่ละคนมารวมจ านวนชัว่โมงโดยการค านวณดว้ยมือ แลว้ถึงจะ
สามารถออกหลกัฐานเพื่อให้นกัศึกษาน าหลกัฐานในการเขา้ร่วมกิจกรรมน าไปลงทะเบียนวชิาการ
เรียนรู้ผา่นกิจกรรมไดท่ี้ส านกัทะเบียน ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ ในการด าเนินการ 
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รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการท างานระบบงานปัจจุบนั  
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รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการท างานระบบงานปัจจุบนั (ต่อ) 

จากรูปท่ี 3.3 ท าใหท้ราบถึงการใชข้อ้มูลในรูปแบบเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ และ
ผูรั้บผดิชอบในกระบวนการท างาน รวมทั้งทราบวา่ในแต่ละกระบวนการท างานใครเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลหลกั และผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการท างานจะไดน้ าไปออกแบบฐานขอ้มูล   เพื่อน ามา
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล ดงัแสดงตามตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
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ผูบ้ริหาร          
เจา้หนา้ท่ี          
นกัศึกษา          

       หมายถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกั                  หมายถึง ผูมี้ส่วนร่วม 
 

 จากตารางท่ี 3.1 ท าใหท้ราบขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการท างาน 
และทราบถึงมีเอนทิต้ีอะไรบา้ง เพื่อน าไปประกอบการออกแบบฐานขอ้มูล ตามกระบวนการท างาน
ท่ีมีผูท่ี้ใชข้อ้มูล และผูท่ี้สร้างขอ้มูล ดงัแสดงตามตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงผูใ้ชแ้ละผูส้ร้างขอ้มูล 
 

กระบวนการ 
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ผูบ้ริหาร U U      U U 
เจา้หนา้ท่ี C C C C U U U C C 
นกัศึกษา    U C C C U U 

U หมายถึง การใช ้(use) C หมายถึง การสร้าง (create) 
 จากตารางท่ี 3.2  ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งชั้นของขอ้มูลกบักระบวน    
การท างาน เพื่อสามารถน ามาออกแบบในการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลของแต่ละผูใ้ช ้(User) 
จากการใชข้อ้มูลในการปฏิบติังานในระบบงานเดิมสามารถแสดง ดงัตารางท่ี 3.3 
ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงการเก็บขอ้มูลภายใตร้ะบบงานเดิม 

 
 

ข้อมูล 

การจัดเกบ็ 
W=Word 
E=Excel 

A=Access 
MIS=PDCA 

ขอ้มูลเขียนโครงการจดักิจกรรม MIS 
ขอ้มูลกิจกรรม W 
ขอ้มูลนกัศึกษา E & A 
ขอ้มูลข่าวและประกาศ W 
ขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา E & W  
ขอ้มูลการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา E & W 
ขอ้มูลรายละเอียดแบบสอบถาม E & W 
ขอ้มูลสรุปผลการจดักิจกรรม W 
ขอ้มูลหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม W 
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 จากตารางท่ี 3.3 ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลในการท างานระบบเดิมวา่มีขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดั
กิจกรรมมีอะไรบา้งและมีการจดัเก็บเป็นแบบไหน เพื่อน ามาประกอบการออกแบบฐานขอ้มูล  
 3.1.3 ปัญหาของระบบงานเดิม 
 จากการศึกษาพบปัญหาของระบบงานเดิม ดงัน้ี 

 ขอ้มูลการจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร  
 การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามจริง  
 ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั  
 การคน้หาขอ้มูลมีความล่าชา้  
 การขอหนงัสือรับรองการท ากิจกรรมของนกัศึกษาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
 ขาดการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
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รูปท่ี 3.4 แผนผงัการท างานระบบงานเดิม 

 จากรูปท่ี 3.4 แผนผงัการท างานระบบงานปัจจุบนั ประกอบดว้ยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ระบบงานเดิม มีจ านวน 3 ส่วนไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 นกัศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 เจา้หนา้ท่ี 
 ส่วนท่ี 3 ผูบ้ริหาร  
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37 

 

 จากรูปท่ี 3.5 แผนผงัการไหลขอ้มูลระบบงานปัจจุบนั ประกอบดว้ย 6 กระบวนการ 
สามารถอธิบายการท างาน ดงัน้ี 
 
กระบวนการที ่1 การจดัโครงการกิจกรรม  
 เป็นกระบวนการตั้งช่ือโครงการในการจดักิจกรรม รายละเอียดในการกิจกรรม 
ประเภทกิจกรรม ขอ้มูล 7 Qs ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาการกระจายของขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร  
มีหลากหลายขอ้มูล ท าใหมี้ความล่าชา้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัโครงการกิจกรรมข้ึน 
 
กระบวนการที ่2 การประชาสัมพนัธ์ 
 เป็นกระบวนการในการประชาสัมพนัธ์ โดยเจา้หนา้ท่ี        หน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษาจะท าการติดประกาศท่ีบอร์ดของหน่วยงาน แจง้ใหอ้าจารยป์ระจ าวชิาประกาศใน
หอ้งเรียน และใหป้ระธานนกัศึกษาในแต่ละชั้นปีประกาศใหเ้พื่อนรับทราบ ซ่ึงท าให้การกระจาย
ข่าวสารท าใหน้กัศึกษาบางส่วนไม่ไดรั้บข่าวสารในการจดักิจกรรมไม่ทัว่ถึงทุกคนวา่มีการจดั
กิจกรรมข้ึน ซ่ึงท าใหข้าดการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 
กระบวนการที ่3 การลงทะเบียน 
 เป็นกระบวนการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมาลงช่ือในหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาดว้ย
ตวัเอง และเป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร ท าใหน้กัศึกษาบางส่วนไม่ไดท้  าการลงทะเบียน
เน่ืองจาก ไม่เจอเจา้หนา้ท่ีวา่ลงทะเบียนการเขา้ร่วมท่ีไหน หรือฝากเพื่อนมาใหล้งทะเบียนการเขา้
ร่วมกิจกรรม แต่วา่บางทีเพื่อนอาจจะลืมลงทะเบียนให ้หรือบางคร้ังมีการลงทะเบียนใหเ้พื่อนโดย 
ท่ีเพื่อนอีกคนไม่ทราบ ท าให้คนท่ีโดนลงช่ือในการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ทราบวา่ไดส้มคัรเขา้ร่วม
กิจกรรม  
 
กระบวนการที ่4 การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 เป็นกระบวนการตรวจสอบนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม โดยจะใหน้กัศึกษาลงลายมือ
ช่ือในเอกสาร ท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนไวล่้วงหนา้แลว้ ซ่ึงการตรวจสอบอาจจะมีการลงช่ือแทนกนั
ได ้ท าใหข้อ้มูลการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีได ้ไม่เป็นไปตามจริง  
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กระบวนการที ่5 การประเมิน 
 เป็นการบวนการท่ีเจา้หนา้ท่ีแจกเอกสารการประเมิน ให้นกัศึกษาไดท้  าการประเมิน
ในวนัสุดทา้ยของการจดักิจกรรม และมาท าการรวบรวมผลการประเมินในวนัถดัไป ซ่ึงบางคร้ัง
นกัศึกษาไม่ไดท้  าการประเมินทุกคน เน่ืองจากเอกสารการประเมิน ไม่ไดท้  าการประเมินส่งเอกสาร
ท่ีวา่งเปล่ากลบัคืนมา  
 
กระบวนการที ่6 การออกรายงาน 
 เป็นกระบวนการท่ีเจา้หนา้ท่ีรวบรวมเอกสารแต่ละโครงการ มาสรุปในการจดั
กิจกรรมเพื่อรายงานผลใหผู้บ้ริหาร ซ่ึงการรวบรวมเอกสารนั้น ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หา  และ
ค านวณชัว่โมงในการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษาแต่ละคน จึงท าใหข้อ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั ท าใหก้าร
ออกหนงัสือรับรองการท ากิจกรรมของนกัศึกษาเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
  
3.2 วเิคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ 
 การจดัการขอ้มูลทั้งหมดจะอยูใ่นรูปแบบฐานขอ้มูล เพื่อแกไ้ขปัญหาของ          การ
กระจายของขอ้มูลให้อยูท่ี่ศูนยก์ลางท่ีเดียว ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์จะใชว้ธีิการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และขอ้ความโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) ในการกระจายข่าวสาร การเขา้ร่วม
กิจกรรม ในการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมจะใหล้งทะเบียนผา่นเวบ็ไซด ์เพราะสามารถลงทะเบียนได้
ตลอด 24 ชัว่โมงจนกวา่จะหมดเขตการลงทะเบียนกิจกรรมนั้น ลดปัญหาในการลงทะเบียนไม่
ทนัเวลา การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษานั้นจะใชเ้คร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือ เพื่อ
ไม่ใหมี้การลงช่ือแทนกนัได ้ส่วนการประเมินการจดักิจกรรมนั้นใหน้กัศึกษาไดม้าท าการประเมิน
ผา่นทางเวบ็ไซด ์โดยจะลดปัญหาของการนกัศึกษาท่ีไม่ประเมินโดยไม่ใหผ้า่นกิจกรรม และการ
ออกรายงานจะสามารถท าการค านวณจ านวนชัว่โมงท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม สรุปผลการ
ประเมินของนกัศึกษาท่ีไดท้  าการประเมินกิจกรรมผา่นเวบ็ไซด ์ไดท้นัที และสามารถพิมพห์นงัสือ
รับรองการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษา หรือรายงานต่างไดท้นัที 
  
 3.2.1 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศส าหรับการจัดกิจกรรมที่ต้องการ 
(ระบบใหม่) 
 กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผล
การจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาได้
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ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้จึงสามารถน ามาออกแบบระบบท่ีจะพฒันาวา่ควรจะมีระบบอะไร 
สามารถอธิบายกระบวนการท างานของระบบใหม่ ไดด้งัน้ี 
 หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาจดัท าโครงการบนัทึกขอ้มูลช่ือโครงการ ประเภท
โครงการ และสามารถก าหนดค่าน ้าหนกัของ 7Qs วา่มีอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ขอ้มูล
งบประมาณในการจดัแต่ละกิจกรรม ขอ้มูลการประเมินในแต่ละโครงการ ผา่นหนา้เวบ็ไซด ์ซ่ึง
ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลมีระบบการจดัการแบบ DBMS ระบบประชาสัมพนัธ์แจง้
ข่าวใหน้กัศึกษาทราบ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ขอ้ความผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(SMS) และขอ้มูลบนเวบ็ไซดเ์พื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารในการจดักิจกรรม รวมทั้ง
สามารถก าหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียน โดยนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม
นกัศึกษาโดยผา่นทางเวบ็ไซด ์ และระบบสามารถแจง้ให้นกัศึกษาทราบวา่นกัศึกษาคนไหนมีสิทธ์ิ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางคณะ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอ้ความ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี(SMS) กลบัไปใหก้บันกัศึกษา และนกัศึกษาสามารถตรวจดูไดด้ว้ยตนเองโดย
ผา่นทางเวบ็ไซด ์โดยตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาจะใชเ้คร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือ 
เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง แม่นย  าและรวดเร็ว ส่วนการประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมจะ
ใหน้กัศึกษาประเมินผา่นทางเวบ็ไซด ์และท าสรุปผลการจดักิจกรรมเพื่อใหท้ราบวา่การจดักิจกรรม
น้ีไดรั้บความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ีระบบสามารถวดัความคุม้ค่าของการจดักิจกรรม
วา่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่ และวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการจดักิจกรรม รวมทั้ง
ประเมินวา่นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาทกัษะใน 7Qs ตามท่ีทางคณะฯไดจ้ดัใหม้ากนอ้ยเพียงใด ตาม
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม การออกหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
และสามารถออกรายงานตามท่ีตอ้งการได ้ ซ่ึงสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 กระบวนการท างานระบบสารสนเทศการจดักิจกรรม (ต่อ) 

 จากรูปท่ี3.6 สามารถท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างานของระบบใหม่ การจดั
โครงการกิจกรรม ท าใหไ้ม่มีการกระจายของขอ้มูล เพราะการเก็บขอ้มูลเก็บอยูใ่นรูปแบบ
ฐานขอ้มูล การประชาสัมพนัธ์จะใชว้ธีิส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และขอ้ความ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (SMS) ในการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาทราบ เพื่อช่วยลดใน
การติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา การลงทะเบียนการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาจะใหน้กัศึกษาลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซด ์เพื่อแกไ้ขท่ีนกัศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนไดเ้น่ืองจากไม่สามารถมาลงทะเบียนท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา ในการตรวจสอบ
การเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นจะใชเ้คร่ืองตรวจสอบลายน้ิวมือในการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดการลงช่ือ
แทนกนั การประเมินความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม จะประเมินผา่นเวบ็ไซด ์เพื่อช่วย
แกปั้ญหาของนกัศึกษาไม่ท าการประเมิน การบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมจะถูกเก็บบนัทึกใน
ฐานขอ้มูลเพื่อรวบรวมขอ้มูลการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษา ช่วยใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั สามารถท า
การค านวณจ านวนชัว่โมงการเขา้กิจกรรมของนกัศึกษาได ้การคน้หาสามารถท าไดร้วดเร็ว และ
สามารถพิมพร์ายงานและหนงัสือรับรองการเขา้กิจกรรมไดท้นัที 
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 3.2.2 โครงสร้างการท างานของระบบ 
 จากกระบวนการท างานระบบใหม่ท าใหส้ามารถออกแบบโครงสร้างการท างานของ
ระบบจะแสดงถึงขอบเขตการท างานของส่วนต่างๆ ในระบบ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัรูปท่ี 3.7 
       
 
 
 
 
 
 
1.1 ก าหนดสิทธิผูใ้ชง้าน  3.1 ประชาสัมพนัธ์ใหก้บั 5.1 แบบสอบถาม 

ในระบบ     นกัศึกษา ออนไลน์ 
1.2 ปรับปรุง(เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ)   3.2 ลงทะเบียนนกัศึกษา 

ขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบ  3.3 ประกาศผลการลงทะเบียน 
 
 
 
2.1 ปรับปรุง(เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ)  4.1  ตรวจสอบการเขา้ร่วม 6.1 วเิคราะห์ค่าใช ้
 ช่ือโครงการการจดักิจกรรม  กิจกรรมนกัศึกษา       จ่ายต่อหวั 
2.2 ปรับปรุง(เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ)                                                         6.2 รายงานต่างๆ  
 ประเภทกิจกรรม      
2.3 ปรับปรุง (เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ)    
 ก าหนดค่า 7Qs      
2.4 ปรับปรุง (เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ)    
 งบประมาณ 
2.5 ปรับปรุง (เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ) 
 ขอ้มูลนกัศึกษา 
2.6 ปรับปรุง (เพิ่ม/แกไ้ข/ลบ) 

ปฏิทินกิจกรรม 
รูปท่ี 3.7 โครงสร้างการท างานของระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วย
พฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.การจดัการเก่ียวกบั 

ผูใ้ชร้ะบบ 

2.การจดัการเก่ียวกบัขอ้มูล
การจดักิจกรรม 

3.การจดัการเก่ียวกบัการ
ประชาสัมพนัธ์ 

4.การจดัการเก่ียวกบัการ
ติดตามการจดักิจกรรม 

5.การจดัการเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการจดั

กิจกรรม 

6.การจดัการเก่ียวกบัการ
สรุปผลการจดักิจกรรม 
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 จากรูปท่ี 3.7 เป็นโครงสร้างการท างานของระบบ แสดงขอบเขตการท างานของส่วน
ต่างๆ ในระบบแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การจดัการเก่ียวกบัผูใ้ชง้าน สามารถก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้าน
คือเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา รวมถึงการปรับปรุง การเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้านในฐานขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 2 การจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลการจดักิจกรรม สามารถปรับปรุง การเพิ่ม แกไ้ข 
ลบขอ้มูลรายละเอียดในการจดักิจกรรม  
 ส่วนท่ี 3 การจดัการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ สามารถจดัการในการประชาสัมพนัธ์
ใหก้บันกัศึกษา การลงทะเบียนนกัศึกษา และการประกาศผลการลงทะเบียน โดยการส่ง SMS และ 
E-mail  
 ส่วนท่ี 4 การจดัการเก่ียวกบัการติดตามการจดักิจกรรม สามารถตรวจสอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมนกัศึกษา  
 ส่วนท่ี 5 การจัดการเ ก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม สามารถสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์  
 ส่วนท่ี 6 การจดัการเก่ียวกบัการสรุปผลการจดักิจกรรม สามารถหาค่าน ้าหนกั 7 Qs 
ท าการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา วดัความคุม้ค่าในการจดักิจกรรม และออกรายงานต่างๆ 
 
3.3 แผนผงับริบท (Context Diagram) 
 จากการศึกษาระบบงานปัจจุบนัเพื่อน ามาวเิคราะห์และออกแบบระบบใหม่ จะใช้
แผนผงัแสดงขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบ และความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้ชง้านในระบบ ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา นกัศึกษา และ
ผูบ้ริหาร รวมทั้งการไหลของขอ้มูลในระบบ 
ตารางท่ี 3.4 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนผงับริบท (Context diagram) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

Process 
คือสญัลกัษณ์ของกระบวนการ/การประมวลผล 

 

External Entity 
คือสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตของระบบ ซ่ึง
สามารถเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือระบบงาน 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนผงับริบท (Context diagram) (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

Duplicated External Entity 
สญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตของระบบท่ีมีซ ้ ากนั 

 
Data Store 
คือสญัลกัษณ์หน่วยเก็บขอ้มูล 

 
Duplicated Data Store 
คือสญัลกัษณ์หน่วยเก็บขอ้มูลท่ีมีการแสดงซ ้ า 

 

Data Flow 
คือสญัลกัษณ์การส่งผา่นขอ้มูล 

 
 โดยระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม

นกัศึกษา สามารถเขียนแผนผงับริบท (Context Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ 

และขอบเขตของการวิเคราะห์ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.8 โดยระบบประกอบดว้ยผูท่ี้เก่ียวขอ้กบัระบบ 

(Entity) จ านวน 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ผูดู้แลระบบ 

 ส่วนท่ี 2 เจา้หนา้ท่ี 

 ส่วนท่ี 3 นกัศึกษา 

 ส่วนท่ี 4 ผูบ้ริหาร  

D

D
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รูปท่ี 3.8 แผนผงับริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา
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จากรูป 3.8 เป็นแผนผงับริบทท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบในระดบับนสุด ซ่ึงจะ

แสดงถึงส่ิงแวดลอ้มของระบบและองคป์ระกอบหลกั ๆ โดยจะไม่แสดงสัญลกัษณ์แหล่งจดัเก็บ

ขอ้มูล ทั้งน้ีแผนผงับริบทจะมีเพียงหน่ึงกระบวนการ ท่ีใชเ้ลขอา้งอิงคือหมายเลข 0 โดยแผนผงั

ดงักล่าวจะท าใหเ้ราสามารถเห็นภาพรวมของทั้งระบบงาน   และขอบเขตของการวเิคราะห์ระบบ

นั้น ๆ วา่ไดรั้บขอ้มูลมาจากท่ีใด และผลลพัธ์ต่างๆ ถูกส่งไปท่ีใดบา้ง ซ่ึงแผนผงับริบทของระบบ

สารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูล ติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ส าหรับหน่วยพฒันา

คุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ (Entity) จ านวน 

4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 นกัศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เจา้หนา้ท่ี 

ส่วนท่ี 3 ผูบ้ริหาร 

ส่วนท่ี 4 ผูดู้แลระบบ 

  

3.4 แผนผงักระแสข้อมูลระดับศูนย์ (Data Flow Diagram Level 0) 

 แผนผงักระแสขอ้มูลระบบงานใหม่มีกระบวนการเพิ่มข้ึนจากแผนผงัระบบงานเดิม

จากระบบงานเดิมมี 6 กระบวนการ และระบบงานใหม่มีกระบวนการท างานทั้งหมด 9 

กระบวนการท างาน ซ่ึงต่างจากระบบเดิม 3 กระบวนการ ดงัน้ี กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้

งาน เพื่อจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลระหวา่งเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาและนกัศึกษา 

กระบวนการปรับปรุงแฟ้มนกัศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของนกัศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนั และกระบวนการ

ประกาศผลการลงทะเบียน เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบวา่นกัศึกษามีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัศูนย ์เป็นการแสดงกระบวนการท างานหลกัของระบบ 

และขอ้มูลท่ีจดัเก็บในแฟ้มขอ้มูล รวมทั้งการเคล่ือนไหวของขอ้มูล โดยระบบสารสนเทศเพื่อ

บนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีกระบวนการท างาน ดงัรูปท่ี 3.9 อธิบายไดด้งัน้ี 
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 แผนผงัแผนผงักระแสขอ้มูลระดบัศูนย ์(Data Flow Diagram Level 0) ของระบบ

สารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันา

คุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูล 

ประกอบดว้ย 9 กระบวนการสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

กระบวนการที ่1 การตรวจสอบสิทธิการใชง้าน 

 เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชง้านเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้านในระบบท่ี

จดัเตรียมไว ้ในระบบน้ีไดอ้อกแบบใหมี้ผูใ้ชง้านคือเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาใหสิ้ทธิ

การใชง้านเท่ากนัหมด เม่ือผูใ้ชง้านกรอกช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ จะมีการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและสิทธิในการใชง้าน รวมทั้งสามารถปรับปรุง ไดแ้ก่ การเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูล

ผูใ้ชง้านในฐานขอ้มูล 
 

กระบวนการที ่2 การปรับปรุงแฟ้มการจดัโครงการกิจกรรม 

 เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลการจดัโครงการกิจกรรม ไดแ้ก่ การเพิ่ม แกไ้ข ลบ    

ช่ือโครงการ รายละเอียดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ขอ้มูล 7Qs งบประมาณ โดยผูใ้ชสิ้ทธิใน      

การจดัการขอ้มูลจะตอ้งผา่นกระบวนการ 1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ จึงจะสามารถท า

การปรับปรุงขอ้มูล ผูท่ี้มีสิทธิท าการปรับขอ้มูลในส่วนน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพ

นกัศึกษา  
 

กระบวนการที ่3 การปรับปรุงแฟ้มนกัศึกษา 

 เป็นกระบวนการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา ไดแ้ก่ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลของนกัศึกษา

เท่านั้น ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่บิดา มารดา ผูป้กครอง เป็นตน้  
 

กระบวนการที ่4 การประชาสัมพนัธ์ 

 เป็นกระบวนการจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพ

นกัศึกษา ท าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอ้ความทางมือถือ (SMS) และหนา้เวบ็ไซด์

(Website) เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล 
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กระบวนการที ่5 การลงทะเบียน 

 เป็นกระบวนการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อท าการลงทะเบียนใน

การเขา้ร่วมกิจกรรม และรอผลการประกาศในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

กระบวนการที ่6 การประกาศผลการลงทะเบียน 

 เป็นกระบวนการท่ีแจง้ผลการลงทะเบียนใหน้กัศึกษาไดท้ราบ โดยเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผู ้

ส่งผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอ้ความทางมือถือ (SMS) และหนา้เวบ็ไซด์ (Website) 
 

กระบวนการที ่7 การตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 เป็นกระบวนการตรวจสอบนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยจะใชเ้คร่ืองตรวจ

สอบลายน้ิวมือ  
 

กระบวนการที ่8 การปรับปรุงแฟ้มแบบการประเมิน 

 เป็นกระบวนการท่ีเจา้หนา้ท่ีสร้างแบบประเมินเพื่อให้นกัศึกษาท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ไดล้็อกอินเขา้สู่ระบบ และท าการประเมินผลการด าเนินการจดักิจกรรม 
 

กระบวนการที ่9 การออกรายงาน 

 เป็นกระบวนการแสดงรายงาน โดยแยกไดเ้ป็นส่วนของนกัศึกษาจะไดห้นงัสือรับรอง

การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา (Transcript) และส่วนของเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพ

นกัศึกษากบัผูบ้ริหารจะสามารถเรียกดูรายงานต่างๆไดแ้ก่รายงานการประเมินกิจกรรม รายงานสรุป

แยกประเภทกิจกรรม รายงานสถิติการเขา้กิจกรรมนกัศึกษา รายงานงบประมาณการจดักิจกรรม 

รายงานวดัผล 7Qs รายงานการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดักิจกรรม และรายงาน

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษาการจดักิจกรรม เป็นตน้ 

 ระบบงานใหม่มีขั้นตอนการท างานเพิ่มข้ึน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธ์ิ

การใชง้าน เพื่อจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลระหวา่งเจา้หนา้ท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษาและนกัศึกษา 

ขั้นตอนการปรับปรุงขอ้มูลนกัศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของนกัศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนั และขั้นตอนการ



49 

 

ประกาศผลการลงทะเบียน ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษากบันกัศึกษา

ใหน้กัศึกษาไดท้ราบวา่สามารถไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ไดมี้สิทธ์ิใน

การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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รูปท่ี 3.9 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัศูนย ์(Data Flow Diagram Level 0)
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3.5 แผนผงักระแสข้อมูลระดับหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 
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รูปท่ี 3.10 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบัหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 
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จากรูปท่ี 3.10 แผนผงัแผนผงักระแสขอ้มูลระดบัหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 

รายละเอียดของแต่ละกระบวนการมีดงัน้ี  

 กระบวนการท่ี 2.1 คือ การปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรม เพื่อจดัการช่ือกิจกรรม วนัท่ี 

สถานท่ีจดักิจกรรม ประเภทกิจกรรม ขอ้มูล 7Qs ขอ้มูลคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นตน้ 

 กระบวนการท่ี 2.2 คือ การปรับปรุงขอ้มูลประเภทกิจกรรม เพื่อจดัการช่ือประเภท

กิจกรรม ใหก้ารจดักิจกรรมจดัเป็นหมวดหมู่ 

 กระบวนการท่ี 2.3 คือ การปรับปรุงขอ้มูล 7Qs ตามหลกันโยบายของคณะ เพื่อจดัการ

ช่ือ 7Qs  

  กระบวนการท่ี 2.4 คือ การปรับปรุงขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ เพื่อจดัการช่ือของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 


