
 
บทที ่4 

การออกแบบและพฒันาระบบ 
 

 การออกแบบและพฒันาระบบเป็นกระบวนการหลงัจากท่ีไดมี้การวเิคราะห์ระบบงาน
ปัจจุบนัและออกแบบระบบใหม่ โดยจะเป็นการออกแบบฐานขอ้มูล ออกแบบส่วนประมวลผลของ
ระบบ และออกแบบการการแสดงผล เพื่อใชใ้นระบบของงานระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึก
ขอ้มูลติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบโดยมีล าดบัขั้นตอน
ดงัน้ี คือ 
 4.1 การออกแบบพฒันาฐานขอ้มูล 
 4.2 การออกแบบพฒันาการประมวลผล 
 4.3 การออกแบบพฒันาการแสดงผล 
 
4.1 การออกแบบพฒันาฐานข้อมูล 
 4.1.1 โครงสร้างฐานข้อมูล 
 จากแผนผงักระแสขอ้มูล (รูปท่ี3.9) ท าใหท้ราบไดว้า่ มีแฟ้มขอ้มูลเกิดข้ึนจ านวน 9 
แฟ้มขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.1 แสดงรายการแฟ้มขอ้มูลของระบบ 
ล าดบัท่ี ช่ือตาราง ช่ือแฟ้มขอ้มูล 

1 admin แฟ้มขอ้มูลระบบ 
2 activity แฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม 
3 activity_type แฟ้มขอ้มูลประเภทกิจกรรม 
4 activity_skill แฟ้มขอ้มูล 7 Qs 
5 activity_standard แฟ้มขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
6 student แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา 
7 register แฟ้มขอ้มูลลงทะเบียน 
8 activity_chk แฟ้มการเขา้ร่วมกิจกรรม 
9 assess แฟ้มขอ้มูลแบบการประเมิน 
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 จากตารางท่ี 4.1 สามารถทราบถึงจ านวนแฟ้มขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างฐานขอ้มูล
และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเพื่อน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยออกแบบตาม
หลกัการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ตามรูปท่ี 4.1 
 

 
 รูปท่ี 4.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบ (Table Relationship) 
 จากรูปท่ี 4.1 คือความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยเอนทิต้ี (Entity) ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 register คือแฟ้มขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้กิจกรรม มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) กบั activity เป็นแฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์
(Attribute) ท่ีเช่ือมกนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ reg_id และ student แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา  
มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) กบั register โดยมีแอททริบิวต ์
(Attribute) ท่ีเช่ือมกนัเป็นคียน์อกคียน์อก(Foreign Key) คือ std_id 
 activity_type คือแฟ้มขอ้มูลประเภทกิจกรรม มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม  
(One-to-Many Relationship) กบั activity เป็นแฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์
(Attribute) ท่ีเช่ือมกนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ act_type_id 
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 assess คือแฟ้มขอ้มูลแบบการประเมิน มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-
Many Relationship) กบั activity เป็นแฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์(Attribute) ท่ี
เช่ือมกนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ ass_id 
 activity_skill คือแฟ้มขอ้มูล 7 Qs มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many 
Relationship) กบั activity เป็นแฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์(Attribute) ท่ีเช่ือม
กนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ skill_id 
 activity_chk คือแฟ้มการเขา้ร่วมกิจกรรม มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-
Many Relationship) กบั activity เป็นแฟ้มขอ้มูลโครงการกิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์(Attribute) ท่ี
เช่ือมกนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ chk_id และ student แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์ 
แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) กบั activity_chk โดยมีแอททริบิวต ์(Attribute) ท่ี
เช่ือมกนัเป็นคียน์อกคียน์อก(Foreign Key) คือ std_id 
 student คือแฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา มีความสัมพนัธ์ แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many 
Relationship) กบั register เป็นแฟ้มขอ้มูลการลงทะเบียนเขา้กิจกรรม โดยมีแอททริบิวต ์(Attribute) 
ท่ีเช่ือมกนัเป็นคียห์ลกั (Primary Key) คือ std_id 
 จากการแสดงความสัมพนัธ์ของระบบฐานขอ้มูล ท าใหส้ามารถออกแบบเป็น
ฐานขอ้มูลตน้แบบระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรม
นกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยการ
ออกแบบตารางฐานขอ้มูล ไดพ้ฒันาดว้ยระบบฐานขอ้มูล MySQL ประกอบไปดว้ยตารางขอ้มูล 10 
ตาราง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 แสดงรายช่ือตารางฐานขอ้มูลทั้งหมดของระบบ 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือตาราง
ภาษาไทย 

ช่ือตาราง
ภาษาองักฤษ 

ค าอธิบาย ประเภท 

1 ตารางขอ้มูลระบบ admin เก็บขอ้มูลช่ือสิทธิการใช้
งานในการเขา้สู่ระบบ 

Master Table 

2 ตารางขอ้มูล
โครงการกิจกรรม 

activity เก็บขอ้มูลโครงการกิจกรรม Master Table 

3 ตารางขอ้มูล
ประเภทกิจกรรม 

activity_type เก็บขอ้มูลประเภทกิจกรรม Master Table 

4 ตารางขอ้มูล 7 Qs activity_skill เก็บขอ้มูล 7Qs Master Table 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายช่ือตารางฐานขอ้มูลทั้งหมดของระบบ (ต่อ) 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือตาราง
ภาษาไทย 

ช่ือตาราง
ภาษาองักฤษ 

ค าอธิบาย ประเภท 

5 ตารางขอ้มูลกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

activity_standard เก็บขอ้มูลกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ 

Master Table 

6 ตารางขอ้มูล
นกัศึกษา 

student เก็บขอ้มูลขอ้มูลนกัศึกษา Master Table 

7 ตารางขอ้มูล
ลงทะเบียน 

register เก็บขอ้มูลขอ้มูลการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

Reference Table 

8 ตารางการเข้าร่วม
กิจกรรม 

activity_chk เก็บขอ้มูลการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

Reference Table 

9 ตารางขอ้มูลแบบ
การประเมิน 

assess เก็บขอ้มูลแบบประเมิน Master Table 

10 ตารางรายละเอียด
การประเมิน 

assess_detail เก็บขอ้มูลรายละเอียดการ
ประเมิน 

Reference Table 

 
 4.1.2 รายละเอยีดของฐานข้อมูล 
 การจดัท าตารางขอ้มูลในฐานขอ้มูล จะมีการก าหนดชนิดของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัตาม
ฐานขอ้มูลท่ีเลือกใช ้โดยการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผล
การจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ไดเ้ลือกใชร้ะบบฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงมีรูปแบบชนิดของขอ้มูลท่ีใชง้าน ตามตารางท่ี 4.3 
ตารางท่ี 4.3 แสดงชนิดของขอ้มูลทั้งหมดของระบบ 
ชนิดของข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

char(m) จะเอาไวเ้ก็บขอ้มูลท่ีเป็น String โดยขนาดของการเก็บมี
ขนาดคงท่ีไม่เกิน 255 ตวัอกัษร 

status char(1); 

varchar(m) ขอ้มูลท่ีเป็น Stringโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไม่เกิน 
255 ตวัอกัษร 

login varchar(20); 

int(m) Unsigned INT เก็บค่าจ านวนเตม็ มีค่าตั้งแต่ 
-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แต่ถา้ใส่ Unsigned 
จะมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต ์

id int(4); 
obj_id(4) 
unsigned; 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงชนิดของขอ้มูลทั้งหมดของระบบ(ต่อ) 
ชนิดของข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

float ขอ้มูลท่ีเป็นเลขทศนิยม  ขนาด 4 ไบต ์ salary  float(5,3); 
text เก็บขอ้มูลตั้งแต่ 1-65535 ตวัอกัษร ex_sub text; 
date เก็บขอ้มูลวนัท่ีในรูปแบบ "yyyy-mm-dd" 

มีขนาด 3 ไบต ์
date_st date; 

time เก็บขอ้มูลเวลาในรูปแบบ "hh:mm:ss" มีขนาด 3 ไบต ์ time_in time; 
 
 จากตารางท่ี 4.2 ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าตารางแสดงฐานขอ้มูลของ ระบบสารสนเทศเพื่อ
บนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยั เชียงใหม่ เพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดการออกแบบ การจดัเก็บ
ขอ้มูลลงตารางฐานขอ้มูลแต่ละตารางของระบบ ดงัน้ี 

1) ตารางขอ้มูลระบบ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลช่ือสิทธิการเขา้ใชง้านในการเขา้สู่ระบบ 
แสดงดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 แสดงตารางขอ้มูลประเภทกิจกรรม 
ช่ือตาราง admin 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลช่ือสิทธิการใชง้านในการเขา้สู่ระบบ 
คียห์ลกั  user 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
user vachar 50 ช่ือผูใ้ชง้าน admin 
password varchar 50 รหสัผา่น ******* 
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2) ตารางขอ้มูลโครงการกิจกรรม เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลโครงการกิจกรรม แสดงดงั
ตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงตารางโครงการกิจกรรม 
ช่ือตาราง activity 
ค าอธิบาย ตารางโครงการกิจกรรม 
คียห์ลกั  act_id 
คียน์อก dep_id, act_group_id, act_type_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

act_id int 
10 รหสัตรวจสอบการเขา้

กิจกรรม 
1 

act_type_id int 10 ประเภทโครงการกิจกรรม 2|3| 
term vachar 1 ภาคการศึกษา 1 
std_year vachar 4 ปีการศึกษา 2554 
act_name varchar 100 ช่ือโครงการจดักิจกรรม Walk rally 
act_detail text  รายละเอียดกิจกรรม  
lacation varchar 100 สถานท่ีจดักิจกรรม ไร่แม่เหียะ 
use_hour int 10 จ านวนชัว่โมง 8 
start_date datetime  วนัเร่ิมจดักิจกรรม 2554-10-10 
end_date datetime  วนัส้ินสุดจดักิจกรรม 2554-10-12 

objective text 
 วตัถุประสงคจ์ดักิจกรรม เพื่อปลูกฝังทศันคติท่ี

ดีใหก้บันกัศึกษา 

goal text 
 เป้าหมายการจดักิจกรรม 

 
ไดส้ร้างบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพและมี
คุณธรรม 

cost int 10 งบประมาณ 20000 

student_num int 
10 จ านวนนกัศึกษารับเขา้

ร่วมกิจกรรม 
150 

receive_date datetime  เปิดรับสมคัรเขา้กิจกรรม 2554-10-13 
endreceive_date datetime  ปิดการรับสมคัรกิจกรรม 2554-10-13 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงตารางโครงการกิจกรรม(ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

assess_date datetime  เปิดการประเมิน 2554-10-14 
endassess_date datetime  ส้ินสุดการประเมิน 2554-10-16 
 

3) ตารางขอ้มูลประเภทกิจกรรม เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลประเภทกิจกรรม แสดงดงั
ตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงตารางขอ้มูลประเภทกิจกรรม 
ช่ือตาราง activity_type 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลประเภทกิจกรรม 
คียห์ลกั  act_type_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
act_type_id int 2 รหสัประเภทกิจกรรม 5 

act_type_name varchar 
100 ช่ือประเภทกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริม

ศิลปะและวฒันธรรม 
 

4) ตารางขอ้มูล 7 Qs  เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูล 7Qs แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
ตารางท่ี 4.7 แสดงตารางขอ้มูล 7Qs 
ช่ือตาราง activity_skill 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูล 7Qs 
คียห์ลกั  skill_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
skill_id int 2 รหสั 7 Qs 1 
skill_name varchar 100 ช่ือ 7 Qs Intelligence Quotient 
skill_abbrev varchar 100 ตวัยอ่ช่ือ 7 Qs IQ 
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5) ตารางขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
แสดงดงัตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 แสดงตารางขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ช่ือตาราง activity_standard 
ค าอธิบาย ตารางตรวจสอบการเขา้กิจกรรม 
คียห์ลกั  standard_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

standard_id int 
10 รหสักรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ 
1 

standard_name varchar 
100 ช่ือกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ 
คุณธรรมจริยธรรม 

 
6) ตารางขอ้มูลนกัศึกษา เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลนกัศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 แสดงตารางขอ้มูลนกัศึกษา 
ช่ือตาราง student 
ค าอธิบาย ตารางขอ้มูลนกัศึกษา 
คียห์ลกั  std_id 
คียน์อก  

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

std_id varchar 50 รหสันกัศึกษา 529932062 
password varchar 50 รหสัผา่น ********* 
person_id varchar 13 รหสับตัรประชาชน 350120066942 
sex varchar 10 เพศ ชาย 
firstname varchar 100 ช่ือ ณฐักร 
lastname varchar 100 นามสกุล จนัทร์ค าปัน 
birthday datetime  วนัเดือนปี เกิด 2522-10-29 
blood varchar 2 กรุ๊ปเลือด AB 
email varchar 100 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuttakorns@hotmail.com 

mailto:nuttakorns@hotmail.com
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ตารางท่ี 4.9 แสดงตารางขอ้มูลนกัศึกษา(ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 

(ไบต)์ 
ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

tel varchar 25 เบอร์โทรศพัท ์ 053835069 
mobile varchar 25 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0810292727 
religion varchar 30 ศาสนา พุทธ 

address text 
 ท่ีอยูติ่ดต่อไดส้ะดวก 212 ม.3 ต.บา้นแม อ.สัน

ป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
home_id varchar 10 บา้นเลขท่ี 212 
village varchar 50 ช่ือหมู่บา้น ท่าโป่ง 
sub_road varchar 50 ซอย - 
road varchar 50 ถนน - 
sub_district_id varchar 6 จงัหวดั เชียงใหม่ 
district_id varchar  4 อ าเภอ สันป่าตอง 
province_id varchar  2 ต าบล บา้นแม 
zipcode  varchar  5 รหสัไปรษณีย ์ 50120 
father_firstname varchar  100 ช่ือบิดา บุญศรี 
father_lastname varchar  100 นามสกุล จนัทร์ค าปัน 
father_age int 3 อาย ุ 65 
father_job varchar  50 อาชีพ เกษตรกร 
father_salary int 10 รายไดต่้อเดือน 10000 

father_address text 
 ท่ีอยู ่ 212 ม.3 ต.บา้นแม อ.สัน

ป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
father_tel varchar 25 เบอร์โทรศพัท ์ 053835069 
father_mobile varchar  25 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0810251234 
father_status varchar 10 สถานะ มีชีวติ 
mather_firsname varchar  100 ช่ือมารดา ดวงดี 
mather_lastname varchar  100 นามสกุล จนัทร์ค าปัน 
mather_age int 3 อาย ุ 61 
mather_job varchar 50 อาชีพ - 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงตารางขอ้มูลนกัศึกษา(ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 

(ไบต)์ 
ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

mather_salary int  10 รายไดต่้อเดือน - 
mather _address text  ท่ีอยู ่ - 
mather _tel varchar 25 เบอร์โทรศพัท ์ - 
mather _mobile varchar 25 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ - 
mather _status varchar 10 สถานะ เสียชีวติ 
parent_firsname varchar  100 ช่ือผูป้กครอง บุญศรี 
parent _lastname varchar 100 นามสกุล จนัทร์ค าปัน 
parent _age int 3 อาย ุ 65 
parent _job varchar 50 อาชีพ เกษตรกร 
parent _relation varchar   10 มีความสัมพนัธ์ บิดา 

parent _address text 
 ท่ีอยู ่ 212 ม.3 ต.บา้นแม อ.สัน

ป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
parent _tel varchar  25 เบอร์โทรศพัท ์ 053835069 
parent _mobile varchar  25 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0810251234 
elder_num int  3 จ านวนพี่นอ้ง 2 
child_intex int 3 นกัศึกษาเป็นบุตรคนท่ี 2 
contact_name varchar   100 ช่ือบุคคลท่ีติดต่อได ้ สุภาภรณ์ 
contact_tel1 varchar  100 นามสกุล จนัทร์ค าปัน 
contact_relation1 varchar 50 มีความสัมพนัธ์ พี่สาว 
contact_name2 varchar  100 ช่ือบุคคลท่ีติดต่อได ้  
contact_tel2 varchar  100 นามสกุล  
contact_relation2 varchar  50 มีความสัมพนัธ์  
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7) ตารางขอ้มูลลงทะเบียน เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการลงทะเบียนการสมคัรเขา้ร่วม
กิจกรรม แสดงดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 แสดงตารางลงทะเบียนกิจกรรม 
ช่ือตาราง register 
ค าอธิบาย ตารางการลงทะเบียนกิจกรรม 
คียห์ลกั  reg_id 
คียน์อก act_id, std_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
reg_id int 10 รหสัหวัขอ้การประเมิน 1 
act_id int 10 รหสัโครงการจดักิจกรรม 1 
std_id varchar 50 รหสันกัศึกษา 529932062 
reg_date datetime  วนัท่ีลงทะเบียนกิจกรรม 2554-10-10  
 

8) ตารางการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม แสดงดงั
ตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 แสดงตารางการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ช่ือตาราง activity_chk 
ค าอธิบาย ตารางการเขา้ร่วมกิจกรรม 
คียห์ลกั  chk_id 
คียน์อก act_id, std_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

chk_id int 
10 รหสัตรวจสอบการเขา้

กิจกรรม 
1 

act_id int 10 รหสัโครงการจดักิจกรรม 1 
std_id varchar 50 รหสันกัศึกษา 529932062 
chk_date datetime  วนัเดือนปีเขา้กิจกรรม 2554-10-10 
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9) ตารางขอ้มูลแบบการประเมิน เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการประเมินผลการเขา้ร่วม
กิจกรรม แสดงดงัตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 แสดงตารางขอ้มูลการประเมิน 
ช่ือตาราง assess 
ค าอธิบาย ตารางการประเมินกิจกรรม 
คียห์ลกั  ass_id 
คียน์อก act_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
ass_id int 10 รหสัหวัขอ้การประเมิน 1 
act_id int 10 รหสัโครงการจดักิจกรรม 1 

topic varchar 

200 รายละเอียดหวัขอ้การ
ประเมิน 

ท่านมัน่ใจวา่จะ
สามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บ
จากการฝึกอบรมไป
ใชใ้นการปฏิบติังาน 
เพียงใด 

 
10) ตารางรายละเอียดการประเมิน เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลรายละเอียดการประเมินผล

การเขา้ร่วมกิจกรรม แสดงดงัตารางท่ี 4.13 
ตารางท่ี 4.13 แสดงตารางรายละเอียดการประเมิน 
ช่ือตาราง assess_detail 
ค าอธิบาย ตารางรายละเอียดการประเมิน 
คียห์ลกั  ass_detail_id 
คียน์อก acs_id, std_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

ass_detail_id int 
10 รหสัหวัขอ้รายละเอียด

การประเมิน 
1 

acs_id int 10 รหสัหวัขอ้การประเมิน 1 
std_id varchar 200 รหสันกัศึกษา 529932062 
score int 10 คะแนน 5 
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4.2 การออกแบบพฒันาการประมวลผล 
 ระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและประเมิน ผลการจดักิจกรรม
นกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ ไดน้ า
แนวคิดการประกนัคุณภาพ การจดักิจกรรม ซ่ึงก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรม
นกัศึกษาสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา มีอยูด่ว้ยกนั 5 ดา้นดงัน้ี 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทางปัญญา       
4)ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถจ าแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรม
วชิาการ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
กิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม สามารถน าไปใชใ้นการประมวลผล ท าให้
ทราบวา่ไดท้  าครบตามแนวคิดการประกนัคุณภาพ การจดักิจกรรม  และแนวคิดการวเิคราะห์
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา เพื่อน าไปจดัท ารายงานใหผู้บ้ริหารทราบ เป็นแนวทางในการวางแผนการ
จดักิจกรรมคร้ังต่อไป  
 ระบบสารสนเทศน้ี มีระบบการประมวลผลอยูด่ว้ยกนั 3 ระบบ คือ 1) การประมวลผล
ของการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา 2) การประมวลผลค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัศึกษา         
3) การประมวลผลจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  โดยเป็นการพฒันาระบบเพื่อใช้
งานในรูปแบบแอพพลิเคชนั ดงันั้นภาษาท่ีจะใชใ้นการพฒันา จะตอ้งเป็นภาษาท่ี  สามารถท างาน
บนระบบอินเทอร์เน็ตได ้ ผูค้น้ควา้ไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีของภาษาพีเอสพี และใชร้ะบบฐานขอ้มูล 
MySQLไดน้ าเทคนิคการพฒันาโปรแกรมมาประยกุต์  
 4.2.1 การประมวลผลของการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา 
 การประมวลผลของการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยใชม้าตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ “มากท่ีสุด” คะแนนเท่ากบั 5 “มาก” คะแนนเท่ากบั 
4 “ปานกลาง”คะแนนเท่ากบั 3 “นอ้ย” คะแนนเท่ากบั 2และ “นอ้ยท่ีสุด” คะแนนเท่ากบั 1 โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ดงัน้ี 
 คะแนน   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนน  3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
 คะแนน   2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน   1.51 - 2.50  หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนน   1.00 - 1.50  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
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 จากตาราง assess เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมี
ฟิลด ์ass_id ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัของหวัขอ้การประเมิน ซ่ึงเป็นคียห์ลกั โดยมีฟิลด ์act_id ท าหนา้ท่ี
เก็บรหสัของโครงการกิจกรรม เป็นคียน์อก จะเช่ือมกบั ตาราง activity เป็นตารางโครงการจดั
กิจกรรม สามารถอา้งอิงจากรหสัของโครงการจดักิจกรรม ท าใหไ้ดท้ราบวา่เป็นช่ือของโครงการ
ไหนและแสดงรายละเอียดของโครงการกิจกรรมนั้นๆได ้ดงัรูปท่ี 4.2 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงการเช่ือมขอ้มูลตารางแบบการประเมินกบัตารางโครงการกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใหน้กัศึกษาท าการประเมินโดยใชช่ื้อตาราง 
assess_detail เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลรายละเอียดการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีฟิลด ์
ass_detail_id เป็นคียห์ลกั ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัของการประเมินแต่ละหวัขอ้ ซ่ึงจะไม่ซ ้ ากนั โดยมีฟิลด ์
ass_id  ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัของหวัขอ้การประเมินของนกัศึกษาแต่ละคน ซ่ึงเป็นคียน์อก จะเช่ือมกบั
ตาราง assess เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม สามารถอา้งอิงจากรหสั
ของหวัขอ้การประเมิน ท าให้ไดท้ราบวา่ช่ือหวัขอ้น้ีเป็นช่ือหวัขอ้อะไร และฟิลด ์std_id ของตาราง 
assess_detail ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัของนกัศึกษาท่ีเขา้มาท าการประเมิน ซ่ึงเป็นคียน์อก จะเช่ือมกบั 
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ตาราง student เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลนกัศึกษา สามารถอา้งอิงจากรหสัของนกัศึกษา ท าใหท้ราบวา่
นกัศึกษารหสัน้ี ช่ืออะไรและแสดงรายละเอียดของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.3 
 

 
รูปท่ี 4.3 แสดงการเช่ือมขอ้มูลตารางรายละเอียดการประเมินกบัตารางแบบการประเมิน 

และตารางนกัศึกษา 
 จากรูปท่ี 4.3 ตารางรายละเอียดการประเมิน โดยน าฟิลด ์ass_id เป็นฟิลดร์หสัหวัขอ้
ประเมิน มาท าการนบั ถา้รหสัหวัขอ้เหมือนกนัใหเ้อามารวมกนั โดยแยกการเก็บตามค่าของ ฟิลด ์
score หากมีค่าเท่ากนัใหน้ ามารวมกนั โดยท่ีค่า  5 เท่ากบั “มากท่ีสุด” ค่า 4 เท่ากบั “มาก” ค่า 3 
เท่ากบั “ปานกลาง” ค่า 2 เท่ากบั “นอ้ย” และ ค่า 1 เท่ากบั “นอ้ยท่ีสุด”  แต่ตอ้งมีฟิลด ์std_id เป็น
ฟิลด ์รหสันกัศึกษาตอ้งไม่ซ ้ ากนั ถึงจะน ามารวมกนัได ้น าขอ้มูลจากรูปท่ี 4.3 เพื่อน ามาแสดงตวัยา่ง
หาค่าความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 
 จาก ass_id เท่ากบั 43 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 5 
 จาก ass_id เท่ากบั 44 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 4และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 45 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 4และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 46 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 4 
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 จาก ass_id เท่ากบั 47 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 3และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 48 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 2และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 49 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 3และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 50 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 2และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 51 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 1และ5 
 จาก ass_id เท่ากบั 52 ซ ้ ากนัจ านวน 2 ซ่ึง std_id ไม่ซ ้ ากนั มีค่า score เท่ากบั 2และ5 
 สามารถน าขอ้มูลมาจ าแนกเป็นตาราง ดงัแสดงตารางท่ี 4.14 
ตารางท่ี 4.14 แสดงการจ าแนกขอ้มูลการประเมิน 

ass_id มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยทีสุ่ด (1) 
43 2     
44 1 1    
45 1 1    
46 2     
47 1  1   
48 1   1  
49 1  1   
50 1   1  
51 1    1 
52 1   1  

 จากตารางท่ี 4.14 น าจ านวนของแต่ละ ass_id คือรหสัหวัขอ้การประเมินท่ีซ ้ ากนั 
น ามาคูณกบัค่าความพึงพอใจ และน าผลท่ีไดม้าหารกบัจ านวนรวมของรหสัหวัขอ้การประเมิน เพื่อ
หาค่าเฉล่ีย ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

 จาก ass_id เท่ากบั 43 เท่ากบั    
   

 
  5.0 

 จาก ass_id เท่ากบั 44 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
 4.5 

 จาก ass_id เท่ากบั 45 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  4.5 

 จาก ass_id เท่ากบั 46 เท่ากบั    
   

 
  5.0 

 จาก ass_id เท่ากบั 47 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  4.0 

 จาก ass_id เท่ากบั 48 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  3.5 
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 จาก ass_id เท่ากบั 49 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  4.0 

 จาก ass_id เท่ากบั 50 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  3.5 

 จาก ass_id เท่ากบั 51 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  3.0 

 จาก ass_id เท่ากบั 52 เท่ากบั     
(   ) (   )

 
  3.5 

 น าผลค่าเฉล่ียของแต่ละ ass_id มาหาค่าสรุปผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม 
สามารถหาไดจ้าก ค่าเฉล่ียของแต่ละ ass_id น ามารวมกนัทั้งหมด และน ามาหารกบัจ านวนหวัขอ้
ของการประเมินโครงการนั้น ดงัแสดงตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 จาก ass_id รหสัท่ี 43 ถึง 52 เท่ากบั

 
                             

  
  3.95 

 จากการหาค่าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั 
หลกัเกณฑ ์การใหค้ะแนนตามลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) ดงัน้ี 
 คะแนน   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนน  3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก 
 คะแนน   2.51 - 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน   1.51 - 2.50  หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนน   1.00 - 1.50  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 จากตวัอยา่งน้ีไดผ้ลลพัธ์เท่ากบั 3.95 จะอยูใ่นช่วงของคะแนนมาก จึงสรุปไดว้า่การ
จดักิจกรรมในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงตวัอยา่งท่ีสามารถพิมพอ์อกมาไดจ้าก
ระบบ ดงัแสดงดงัรูปท่ี 4.4  



70 
 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม 

  
 4.2.2 การประมวลผลค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 
 การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา โดยไดน้ าตาราง activity เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูล
การจดักิจกรรม มีฟิลด ์act_id เป็นคียห์ลกั เก็บรหสัของช่ือโครงการกิจกรรม ไดน้ าฟิลด์ start_date 
ท าหนา้ท่ีเป็นวนัเร่ิมจดักิจกรรม และฟิลด ์end_date ท าหนา้ท่ีเป็นวนัส้ินสุดการจดักิจกรรม น าสอง
ฟิลดน้ี์มานบัรวมจะไดจ้  านวนวนัท่ีจดักิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.5  

 
รูปท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลตารางโครงการกิจกรรม 
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 จากรูปท่ี 4.5 ไดน้ าขอ้มูลจากตารางโครงการจดักิจกรรม โดยใชฟิ้ลด ์act_id รหสัท่ี 12 
ไดน้บัจ านวนวนัจากฟิลด ์start_date และ end_date มีจ านวน 1วนั น าตาราง activity_chk  เป็น
ตารางการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยมีฟิลด ์chk_id ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ซ่ึงเป็นคียห์ลกั โดยมีฟิลด ์act_id ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัของโครงการจดักิจกรรม ใหน้บัจ านวนท่ีมี
ตวัเลขท่ีเหมือนกนั โดยมีฟิลด ์std_id ท าหนา้ท่ีเก็บรหสันกัศึกษา จะตอ้งไม่ซ ้ ากนั จึงจะนบัเป็น 1 
คน ดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลตารางการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.6 นบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโครงการท่ี 12 มีจ านวน 2 คน น าตาราง 
activity เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการจดักิจกรรม มีฟิลด ์act_id เป็นคียห์ลกั เก็บรหสัของช่ือโครงการ
กิจกรรม ไดน้ าฟิลด ์cost ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลงบประมาณในการจดักิจกรรม น ามาเขา้สูตร ดงัน้ี 

ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษาท่ีร่วมโครงการ   
ตน้ทุนทางตรงแต่ละกิจกรรม

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   จ านวนวนัท่ีเขา้กิจกรรม
 

 
น าขอ้มูลมาเขา้ตามสูตรจะได ้ดงัน้ี 

ตน้ทุนต่อหวันกัศึกษาท่ีร่วมโครงการ   
     

     
 

 
 จากตวัอยา่งน้ีไดผ้ลลพัธ์ เท่ากบั 25000 จะแสดงตวัอยา่งท่ีสามารถพิมพอ์อกมาไดจ้าก
ระบบ ดงัแสดงดงัรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.7 แสดงค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 

 จากการพฒันาโปรแกรมของระบบสารสนเทศเพื่อบนัทึกขอ้มูลการติดตามและ
ประเมิน ผลการจดักิจกรรมนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ โดยใชเ้ทคโนโลยขีองภาษาพีเอสพี และใชร้ะบบฐานขอ้มูล MySQL เขา้มา
ช่วยในการพฒันาระบบ และการค านวณ ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตรงกบั วธีิการอธิบาย ดงัแสดงตวัอยา่ง
ขา้งตน้ 
 4.2.3 การประมวลผลจ านวนช่ัวโมงการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
 การประมวลผลจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา โดยน าตาราง student 
เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลนกัศึกษา มีฟิลด ์std_id เป็นคียห์ลกั เก็บรหสันกัศึกษา น าไปเช่ือมกบั ตาราง
ตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรม ไดน้ าฟิลด ์act_id ท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลโครงการกิจกรรม น าสองฟิลด์
น้ีมาตรวจสอบโดยท่ีรหสันกัศึกษากบัรหสัโครงการกิจกรรมไม่ซ ้ ากนั ดงัรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.8 ไดน้ าขอ้มูลตารางการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชฟิ้ลด ์act_id และ std_id 
โดยมีการเขา้ร่วมกิจกรรม 3 กิจกรรม น าไปเช่ือมกบัตารางการจดัโครงการกิจกรรม คือ activity น า
ฟิลด ์act_id ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัโครงการกิจกรรม จะไดท้ราบรายละเอียดขอ้มูล โดยน าฟิลด์ 
use_hour มาท าการรวมชัว่โมง โดยแยกเป็นกิจกรรมหลกั และกิจกรรมเสริม มาค านวณ ดงัรูปท่ี 4.9 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงจ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากรูป 4.9 น าจ านวนชัว่โมงมารวมกนั โดยแยกเป็นกิจกรรมหลกั และกิจกรรมเสริม 
สามารถแยกไดจ้ากฟิลด ์act_group_id คือ เลข 1 หมายถึงกิจกรรมหลกั และเลข 2 หมายถึง 
กิจกรรมเสริม น ามารวมกนัหากนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประเมิน หรือไม่ผา่นกิจกรรม จะไม่น า
กิจกรรมนั้นมารวมดว้ย และน ามาสรุปเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกั ตอ้งมีจ านวน 36 ชัว่โมงและ
กิจกรรมเสริม ตอ้งมีจ านวน 24 ชัว่โมง ถึงจะผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม ถา้ผา่นจะไดอ้กัษร S และ U 
ไม่ผา่นกิจกรรม แสดงดงัรูปท่ี 4.10  
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รูปท่ี 4.10 แสดงเวลารวมการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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4.3 การออกแบบพฒันาการแสดงผล 
 การออกแบบพฒันาการแสดงผลของระบบสารสนเทศส าหรับบนัทึกขอ้มูลติดตาม
และประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ส าหรับหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดการออกแบบเวบ็ไซต ์ซ่ึงค านึงถึงต าแหน่งการ
จดัวางล าดบัความส าคญั สี สัญลกัษณ์ ความเรียบง่าย ความสม ่าเสมอ รวมไปถึงหลีกเล่ียงปัญหาท่ี
มกัพบจากการสร้างเวบ็ไซต์ และเป็นการเช่ือมโยงระบบยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั อ านวยความสะดวก 
ใหก้บัผูใ้ชง้านระบบ ง่ายต่อการเขา้ถึงใชง้าน ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 4.3.1 Input Display 
          1) หนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 การออกแบบจอภาพเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 จากรูปท่ี 4.11 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 

หมายเลข 2 แสดงส่วนของการเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี โดยมีสิทธิการเขา้สู่ระบบ
ของผูใ้ชแ้ต่ละเจา้หนา้ท่ีแตกต่างกนัไปตามส่วนงาน แบ่งเป็น เจา้หนา้ท่ี
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีสโมสรของนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 จากการออกแบบจอภาพเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี จะสามารถแสดงหนา้จอเขา้สู่
ระบบของเจา้หนา้ท่ี ดงัรูปท่ี 4.12 

1 

2 

Login 

Username : 

Password : 
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รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

 
         2) หนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 การออกแบบจอภาพเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 
 
 
 

1 

2 

Login 

Username: 

Password : 

3 
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 จากรูปท่ี 4.13 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 

หมายเลข 2 แสดงส่วนของการเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา โดยมีสิทธิการเขา้สู่ระบบ
ของผูใ้ชต้ามสิทธิของนกัศึกษา 

หมายเลข 3 แสดงส่วนปฏิทินการจดักิจกรรม 
 จากการออกแบบจอภาพเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา จะสามารถแสดงหนา้จอเขา้สู่
ระบบของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.14 
 

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 
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          3) จดัการขอ้มูลกิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 การออกแบบจอภาพขอ้มูลกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.15 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือเมนูท่ีก าลงัใชง้าน 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม ปุ่ม “บนัทึก” ปุ่ม “ยกเลิก” 
และปุ่ม “Browse” ท่ีสามารถเลือกรูปภาพอพัโหลด 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม สามารถแสดงหนา้จอ
ขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.16 

1 

2 
4 

3 

บนัทึก ยกเลิก 

เลือกรูปภาพ 
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รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม 
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 3) จดัการขอ้มูลนกัศึกษา 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.17 การออกแบบจอภาพขอ้มูลนกัศึกษา 
 จากรูปท่ี 4.17 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือเมนูท่ีก าลงัใชง้าน 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดของนกัศึกษา และ ปุ่ม “บนัทึก” และ ปุ่ม 
“ยกเลิก” 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดของนกัศึกษา สามารถแสดงหนา้จอขอ้มูล
รายละเอียดของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.18 

1 

2 4 

3 

บนัทึก ยกเลิก 
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รูปท่ี 4.18 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดของนกัศึกษา 
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         4) จดัการขอ้มูลหน่วยงาน จดัการขอ้มูลประเภทกิจกรรม จดัการขอ้มูลทกัษะ 
จดัการขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา และจดัการขอ้มูลประเภทการสมคัร ผูศึ้กษาให ้
การออกแบบน่ีช่ือวา่การออกแบบการตั้งค่าพื้นฐาน เพราะวา่จะมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกนั 
และมีหนา้จอภาพท่ีลกัษณะคลา้ยกนั ดงัรูปท่ี 4.19 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.19 การออกแบบจอภาพการตั้งค่าพื้นฐาน 

 จากรูปท่ี 4.19 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือเมนูท่ีก าลงัใชง้าน 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดขอ้มูลประเภท
กิจกรรม รายละเอียดขอ้มูลทกัษะ รายละเอียดขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณ
ระดบัอุดมศึกษา รายละเอียดขอ้มูลประเภทการสมคัร ปุ่ม “บนัทึก” และ 
ปุ่ม “ยกเลิก” 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดของหน่วยงาน สามารถแสดงหนา้จอขอ้มูล
รายละเอียดหน่วยงาน ดงัรูปท่ี 4.20 

1 

2 4 

3 

บนัทึก ยกเลิก 
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รูปท่ี 4.20 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดหน่วยงาน 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดประเภทกิจกรรม สามารถแสดงหนา้จอ
ขอ้มูลรายละเอียดประเภทกิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.21 

 
รูปท่ี 4.21 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดประเภทกิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลทกัษะ สามารถแสดงหนา้จอขอ้มูล
รายละเอียดขอ้มูลทกัษะ ดงัรูปท่ี 4.22 

 
รูปท่ี 4.22 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลทกัษะ 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา 
สามารถแสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา ดงัรูปท่ี 4.23 
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รูปท่ี 4.23 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลประเภทการสมคัร สามารถแสดงหนา้จอขอ้มูล
รายละเอียดขอ้มูลประเภทการสมคัร ดงัรูปท่ี 4.24 

 
รูปท่ี 4.24 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลประเภทการสมคัร 

 
 

         5) จดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.25 การออกแบบจอภาพขอ้มูลกิจกรมของนกัศึกษา 

1 

2 
4 

3 

5 

สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 
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 จากรูปท่ี 4.25 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายละเอียดของการจดัโครงการกิจกรรม 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดใหน้กัศึกษาเลือกประเภทการสมคัร และ ปุ่ม 
“สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม” 

 หมายเลข 5 ส่วนแสดงรายช่ือนกัศึกษาทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมสมคัรกิจกรรม 
 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกิจกรมของนกัศึกษา สามารถแสดง
หนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรมของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.26 

 
รูปท่ี 4.26 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกิจกรมของนกัศึกษา 
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          6) จดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.27 การออกแบบจอภาพขอ้มูลกิจกรมของนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.27 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือโครงการท่ีจะประเมินผลการจดักิจกรรม 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลการประเมินแต่ละหวัขอ้การประเมิน 
 หมายเลข 5 ส่วนขอ้เสนอแนะของการประเมินกิจกรรม และ ปุ่ม “ส่งขอ้มูล” 
 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม สามารถ
แสดงหนา้จอขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.28 

1 

2 
4 

3 

5 

ส่งขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.28 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลกิจกรมของนกัศึกษา 
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 4.3.2 Output Display 
          1) หนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.29 การออกแบบจอภาพเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 จากรูปท่ี 4.29 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 

หมายเลข 2 แสดงส่วนของเมนูหลกัตามสิทธิการใชง้านของแต่ละผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 3 แสดงส่วนรายละเอียดขอ้มูลการใชข้องแต่ละเมนูหลกั 

 จากการออกแบบจอภาพเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี จะสามารถแสดงหนา้จอเขา้
สู่ระบบของเจา้หนา้ท่ี ดงัรูปท่ี 4.30 

 
รูปท่ี 4.30 แสดงหนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

1 

2 3 
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                               2) หนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.31 การออกแบบจอภาพเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 
 จากรูปท่ี 4.31 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 

หมายเลข 2 แสดงส่วนของเมนูหลกัตามสิทธิการใชง้านของแต่ละผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 3 แสดงปฏิทินขอ้มูลการจดักิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา จะสามารถแสดงหนา้จอเขา้
สู่ระบบของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.32 

 
รูปท่ี 4.32 แสดงหนา้จอเม่ือเขา้สู่ระบบส าหรับนกัศึกษา 

1 

2 3 
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          3) แสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.33 การออกแบบจอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.33สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนขอ้มูลการคน้หาช่ือกิจกรรม และปุ่ม “คน้หา”  

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลช่ือกิจกรรม และรายละเอียดการจดักิจกรรม  วนัท่ีใน
การจดักิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม สามารถแสดงหนา้จอภาพ
แสดงผลขอ้มูลกิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.34 

 
รูปท่ี 4.34 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรม 

1 

2 
4 

3 

เพ่ิมกิจกรรม 

คน้หา 
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           4) แสดงผลการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน การแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภท
กิจกรรม การแสดงผลการจดัการขอ้มูลทกัษะ การแสดงผลการจดัการขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณ
ระดบัอุดมศึกษา และการแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทการสมคัร ผูศึ้กษาให ้การออกแบบน่ีช่ือ
วา่การออกแบบการแสดงผลการตั้งค่าพื้นฐาน เพราะวา่จะมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเหมือนกนั และมี
หนา้จอภาพท่ีลกัษณะคลา้ยกนั ดงัรูปท่ี 4.35 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.35 การออกแบบจอภาพการแสดงผลการจดัการตั้งค่าพื้นฐาน 
 จากรูปท่ี 4.35 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือเมนูท่ีก าลงัใชง้าน 
 หมายเลข 4 ส่วนขอ้มูลการคน้หาช่ือ และปุ่ม “คน้หา”  

หมายเลข 5 ส่วนแสดงช่ือขอ้มูลหน่วยงาน ช่ือขอ้มูลประเภทกิจกรรม ช่ือขอ้มูลทกัษะ 
ช่ือขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา ช่ือขอ้มูลประเภทการสมคัร 
และสามารแกไ้ข ลบ ขอ้มูลการตั้งค่าพื้นฐานได ้

 จากการออกแบบแสดงผลการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน  สามารถแสดงหนา้จอภาพ
แสดงผลการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน ดงัรูปท่ี 4.36 

1 

2 

เพ่ิม 

คน้หา 

3 

4 

5 
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รูปท่ี 4.36 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน 

 จากการออกแบบแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทกิจกรรม  สามารถแสดง
หนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทกิจกรรม ดงัรูปท่ี 4.37 

 
รูปท่ี 4.37 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทกิจกรรม 

 จากการออกแบบแสดงผลการจดัการขอ้มูลทกัษะ  สามารถแสดงหนา้จอภาพ
แสดงผลการจดัการขอ้มูลทกัษะ ดงัรูปท่ี 4.38 

 
รูปท่ี 4.38 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลทกัษะ 
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 จากการออกแบบแสดงผลการจดัการขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา  
สามารถแสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษาดงัรูปท่ี 
4.39 

 
รูปท่ี 4.39 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษา 

 จากการออกแบบแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทการสมคัร สามารถแสดง
หนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทการสมคัร  ดงัรูปท่ี 4.40 

 
รูปท่ี 4.40 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเภทการสมคัร 
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           5) แสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา 
 
 
  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.41 การออกแบบจอภาพแสดงการแสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา 
 จากรูปท่ี 4.41 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนขอ้มูลการคน้หาช่ือกิจกรรม และปุ่ม “คน้หา”  

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลช่ือกิจกรรม และรายละเอียดการจดักิจกรรม  วนัท่ีใน
การจดักิจกรรม สถานะของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพจดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา  สามารถแสดง
หนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา ดงัรูปท่ี 4.42 

 
รูปท่ี 4.42 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลกิจกรรมของนกัศึกษา 

  
 
 
 
 

1 

2 

4 

3 คน้หา 
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          6) แสดงผลการจดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.43 การออกแบบจอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.43 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 
 หมายเลข 3 ส่วนขอ้มูลการคน้หาช่ือกิจกรรม และปุ่ม “คน้หา”  

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลช่ือกิจกรรม  วนัท่ีในการจดักิจกรรม สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจการจดักิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพจดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม  สามารถแสดง
หนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม  ดงัรูปท่ี 4.44 

 
รูปท่ี 4.44 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลการจดัการขอ้มูลประเมินการจดักิจกรรม 

 
 
 
 

1 

2 

4 

3 คน้หา 
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          7) แสดงผลสถานะนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 
  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.45 การออกแบบจอภาพแสดงผลสถานะนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.45 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนเมนูหลกั 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีตอ้งการแสดงสถานะ ปุ่มเลือกสถานะ ในการ
ตรวจสถานะของนกัศึกษา 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงขอ้มูลรหสันกัศึกษา รายช่ือนกัศึกษา และสถานะของนกัศึกษา 
 จากการออกแบบจอภาพแสดงผลสถานะนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม  สามารถ
แสดงหนา้จอภาพแสดงผลสถานะนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม  ดงัรูปท่ี 4.46 

 
รูปท่ี 4.46 แสดงหนา้จอภาพแสดงผลสถานะนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 

1 

2 

4 

เลือกสถานะ 

3 
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 4.3.3 Report Display 
          1) รายงานหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.47 การออกแบบรายงานหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.47 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 แสดงส่วนของตราสัญลกัษณ์ และขอ้ความของช่ือระบบ 
 หมายเลข 2 ส่วนแสดงช่ือคณะบริหารธุรกิจ และ รหสันกัศึกษา ช่ือนกัศึกษา 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงรูปนกัศึกษา 
หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายช่ือกิจกรรมหลกัท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลการเขา้

ร่วมกิจกรรม จ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

1 3 2 

4 

6 

5 
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วนัท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรม และสรุปผลรวมจ านวนชัว่โมงท่ีนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมหลกัทั้งหมด พร้อมทั้งบอกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมวา่ผา่น
หรือไม่ผา่น ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงรายช่ือกิจกรรมเสริมท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลการเขา้
ร่วมกิจกรรม จ านวนชัว่โมงการเขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
วนัท่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรม และสรุปผลรวมจ านวนชัว่โมงท่ีนกัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมทั้งหมด พร้อมทั้งบอกผลการเขา้ร่วมกิจกรรมวา่ผา่น
หรือไม่ผา่น ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

หมายเลข 6 ส่วนแสดงความหมายของตวัอกัษรยอ่ของผลการเขา้ร่วมกิจกรรม แสดง
วนัเวลาท่ีออกหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม ลายมือช่ือ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจกร เป็นผูล้งนาม และ ท่ีอยูข่องหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ 

 จากการออกแบบการรายงานหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม  สามารถแสดงผล
การออกแบบรายงานหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม  ดงัรูปท่ี 4.48 
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รูปท่ี 4.48 แสดงผลการออกแบบรายงานหนงัสือรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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           2) รายงานสรุปผลกาจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และความสอดคลอ้งกบั
นโยบายดา้นต่างๆ 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.49 การออกแบบรายงานสรุปผลกาจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และความสอดคลอ้งกบั
นโยบายดา้นต่างๆ 

 จากรูปท่ี 4.49 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือรายงาน 

หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายละเอียดการจดักิจกรรม ซ่ึงจะแสดงช่ือกิจกรรมสรุปผลการ
จดักิจกรรม วนัท่ีจดักิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรม งบประมาณท่ีไดต้ั้งไว ้
งบประมาณท่ีใชจ้ริง จ  านวนผูเ้ขา้กิจกรรมท่ีไดต้ั้งเป้าไว ้จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมจริง และผลประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งกบันโยบาย 7 Qs ท่ีมีในกิจกรรมท่ี
จดัข้ึน 

1 

2 
4 

3 

5 
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หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายละเอียดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมศ. ท่ีมีในกิจกรมท่ี
จดัข้ึน 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงรายละเอียดสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา ท่ีมี
ในกิจกรมท่ีจดัข้ึน 

 จากการออกแบบจอภาพแสดงผลรายงานสรุปผลกาจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และ
ความสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นต่างๆ  สามารถแสดงผลรายงานสรุปผลกาจดักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา และความสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นต่างๆ  ดงัรูปท่ี 4.50 

 
รูปท่ี 4.50 แสดงผลการออกแบบรายงานสรุปผลกาจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และความสอดคลอ้ง

กบันโยบายดา้นต่างๆ 
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             3) รายงานสรุปการประเมิน 
  
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.51 การออกแบบรายงานสรุปผลประเมิน 
 จากรูปท่ี 4.51 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 

หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือรายงาน และช่ือกิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรม วนัท่ีจดั
กิจกรรม 

หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายละเอียดหลกัการและเหตุผลของการจดักิจกรรม 
หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายละเอียดวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม 
หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายละเอียดผลการสรุปการประเมิน จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม โดยแยกเป็นชายหญิง นกัศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และตน้ทุน
ต่อหวันกัศึกษา 

1 

2 

4 

3 

5 6 

7 
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หมายเลข 5 ส่วนแสดงรายละเอียดแต่ละหวัขอ้การประเมินของการจดักิจกรรม 
หมายเลข 6 ส่วนแสดงรายละเอียดผลการใหค้ะแนนประเมินความพึงพอใจของการ

จดักิจกรรม 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจดักิจกรรม 

 จากการออกแบบจอภาพแสดงผลรายงานสรุปการประเมิน  สามารถแสดงผลรายงาน
รายงานสรุปการประเมิน  ดงัรูปท่ี 4.52 
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รูปท่ี 4.52 แสดงผลการออกแบบรายงานสรุปการประเมิน 
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          4) รายงานประเภทกิจกรรม 
  
 
  

 
 
 
 

รูปท่ี 4.53 การออกแบบรายงานประเภทกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.53 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือรายงาน ช่วงระหวา่งวนัท่ีตอ้งการ 

หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายละเอียดสรุปประเภทกิจกรรมจะอยูใ่นรูปแบบกราฟแท่ง 
ซ่ึงจะแสดงผลรวมของประเภทกิจกรรมโดยคิดเป็นจ านวนร้อยละของ
ประเภทกิจกรรมทั้งหมด 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงช่ือประเภทกิจกรรม 
 จากการออกแบบจอภาพแสดงผลรายงานประเภทกิจกรรม  สามารถแสดงผลรายงาน
ประเภทกิจกรรม  ดงัรูปท่ี 4.54 

 
รูปท่ี 4.54 แสดงผลการออกแบบรายงานประเภทกิจกรรม   

1 

2 

3 
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          5) รายงานพฒันาทกัษะ 7 Qs 
  
 
  

 
 
 
 

รูปท่ี 4.55 การออกแบบรายงานประเภทกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.55 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี 
 หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือรายงาน ช่วงระหวา่งวนัท่ีตอ้งการ 

หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายละเอียดสรุปพฒันาทกัษะ 7 Qs จะอยูใ่นรูปแบบกราฟแท่ง 
ซ่ึงจะแสดงผลรวมของพฒันาทกัษะ 7 Qsโดยคิดเป็นจ านวนร้อยละของ
ทกัษะท่ีมีในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงช่ือทกัษะ 
 จากการออกแบบจอภาพแสดงผลรายงานพฒันาทกัษะ 7 Qs สามารถแสดงผลรายงาน
พฒันาทกัษะ 7 Qs ดงัรูปท่ี 4.56 

 
รูปท่ี 4.56 แสดงผลการออกแบบรายงานพฒันาทกัษะ 7 Qs 

1 

2 

3 


