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บทคัดยอ 

 

       การวจัิยเรื่องนี้  มวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมออกเอกสารปรญิญาบัตร ใบแทน

ปรญิญาบัตร และใบปรญิญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ 

 ผลที่ไดจากการวิจัย คอื มีโปรแกรมออกเอกสารปริญญาบัตร ใบแทนปรญิญาบัตร 

และใบปรญิญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ

การดําเนนิงานออกเอกสารปรญิญาบัตรทัง้ภาษาไทย และปรญิญาบัตรสําหรับหลักสูตร

นานาชาต ิ โดยสามารถบันทกึขอมูลชวงเวลาการดํารงตําแหนงของอธกิารบด ี นายก 

สภามหาวทิยาลัย เลขานุการสภามหาวทิยาลัย คณบด ี และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําปรญิญาบัตร  สําเนาปรญิญาบัตร และใบแทน

ปรญิญาบัตร มกีารเพิ่มขอมูลการพมิพเลขทะเบยีนปรญิญาบัตรซึ่งระบุไวดานหนาปรญิญาบัตร 

เพื่อลดขัน้ตอนในการเขยีนเลขทะเบยีนปรญิญาบัตร ทัง้นี้ยังเพิม่ความสามารถของโปรแกรมให

สามารถจัดทําใบแทนปรญิญาบัตร และใบปรญิญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถ

รองรับการปฏบิัตงิานไดอยางครอบคลุมมากขึ้น ทําใหเกดิความสะดวกและลดขัน้ตอนในการ

ปฏบิัตงิาน  เปนประโยชนตอคณะ   สํานักทะเบยีนและประมวลผล  และมหาวิทยาลัยในการ

จัดการเกี่ยวกับงานออกเอกสารปรญิญาบัตร ใบแทนปรญิญาบัตร และใบปรญิญาบัตรฉบับ

ภาษาอังกฤษ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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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. 


