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บทคดัย่อ 
 

       การวิจยัเร่ืองน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาโปรแกรมตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษานกัศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั คือ มีโปรแกรมตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยโปรแกรมสามารถบนัทึกและตรวจสอบเง่ือนไขไดด้งัน้ี สามารถบนัทึก

ขอ้มูลและตรวจสอบกระบวนวิชาท่ีมีการเทียบแทนกนั บนัทึกขอ้มูลและตรวจสอบกระบวนวิชาท่ี

ไม่นาํมาประมวลผลลาํดบัขั้น สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์

การแพทย)์ และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย)์ ตรวจสอบเง่ือนไข

นกัศึกษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา แต่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนใชบ้ริการมหาวิทยาลยั

ในภาคการศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษา ตรวจสอบขอ้มูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ครบตาม

เง่ือนไขและโครงสร้างของหลกัสูตร ตรวจสอบเง่ือนไขการไม่สาํเร็จการศึกษาและไม่ไดรั้บ 

เกียรตินิยมเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษา ซ่ึงการพฒันาโปรแกรมดงักล่าวทาํใหส้ามารถแสดง

รายละเอียดของผูท่ี้ไม่สาํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึน การดาํเนินงานตรวจสอบการสาํเร็จ

การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นยาํ  และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูป้ฏิบติังานเป็นประโยชน์ต่อสาํนกัทะเบียนและประมวลผล คณะต่าง ๆ และส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถสนบัสนุนงานตรวจสอบการสาํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 

 The purpose of this research was to develop the application software to assist in approving 

the graduation of Chiang Mai University undergraduates process. 

 The outcome of this study was the “Program for Examining Graduation of the 

Undergraduates at Chiang Mai University.” The features of the program were as follows. 

 1) The program supports recording and examination of equivalent courses. 

 2) The program supports recording and examination of  the courses that were not 

calculated for Grade Point Average of the undergraduates in Bachelor of Science (Medical 

Science) program and in Bachelor of Science (Veterinary Science) program. 

 3) The program supports examination of the conditions of the undergraduates who expect 

to complete the degree but  did not register for classes or university services in the last semester 

before completing a degree. 

 4) The program supports examination of the course registration that does not fulfill the 

program of study. 

 5) The program supports examination of the conditions of failure to complete the degree 

and failure to obtain an honors bachelor’s degree due to disciplinary punishment.  

The development of the program was found to display more details of the undergraduates 

who failed to obtain a degree. The graduation examination, therefore, is more efficient and has 

higher rate of accuracy, providing more convenience to officer. Hence, the program can be 

beneficial to the Registration Office, faculties, and relating departments. 

 

 


