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ชื่อเรื่องการวิจัย
คณะผู้วจิ ัย

หน่ วยงาน

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการสําเร็ จการศึกษานักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชยั ยา
ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
นางหยาดนที ปิ นตาโมงค์
หัวหน้าโครงการ
นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์
ผูว้ ิจยั
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการสําเร็ จการศึกษานักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลที่ได้จากการวิจยั คือ มีโปรแกรมตรวจสอบการสําเร็ จการศึกษานักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโปรแกรมสามารถบันทึกและตรวจสอบเงื่อนไขได้ดงั นี้ สามารถบันทึก
ข้อมูลและตรวจสอบกระบวนวิชาที่มีการเทียบแทนกัน บันทึกข้อมูลและตรวจสอบกระบวนวิชาที่
ไม่นาํ มาประมวลผลลําดับขั้น
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์
การแพทย์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์) ตรวจสอบเงื่อนไข
นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนหรื อลงทะเบียนใช้บริ การมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาที่จะสําเร็ จการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ครบตาม
เงื่อนไขและโครงสร้างของหลักสูตร
ตรวจสอบเงื่อนไขการไม่สาํ เร็ จการศึกษาและไม่ได้รับ
เกียรตินิยมเนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวทําให้สามารถแสดง
รายละเอียดของผูท้ ี่ไม่สาํ เร็ จการศึกษาได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น การดําเนินงานตรวจสอบการสําเร็ จ
และอํานวยความสะดวกให้แก่
การศึกษาเกิดประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว มีความถูกต้องแม่นยํา
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นประโยชน์ต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล คณะต่าง ๆ และส่ วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถสนับสนุนงานตรวจสอบการสําเร็ จการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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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.

