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หน่ วยงาน

การพัฒนาโปรแกรมการจัดทาตารางเรี ยนสาเร็ จรู ป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณนั บัณฑิตย์ ที่ปรึ กษาโครงการ
1..นางศิริพร มณี ทิพย์
หัวหน้าโครงการ
2.นายกิติศกั ดิ์ อัศววุฒิไกร
ผูว้ จิ ยั
3.นางพัทธนันท์ แก้วชุม
ผูว้ จิ ยั
4.นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์
ผูว้ จิ ยั
ฝ่ ายบริ หารหลักสู ตร ตารางสอนและตารางสอบ
สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปแกรมการจัดทาตารางเรี ยนสาเร็ จรู ปสาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการวิจยั พบว่าสานักทะเบียนและประมวลผลมีโปรแกรมจัดทาตารางเรี ยนสาเร็ จรู ป
สาหรั บนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ นจากเดิ ม ซึ่ งสามารถรองรั บ
เงื่อนไขและข้อมูลกระบวนวิชาที่ปรับเปลี่ยน รวมถึงการปรับเปลี่ ยนฐานข้อมูลกระบวนวิชาใหม่
เพื่อรองรั บสาขาวิชาและคณะใหม่ สามารถสารองข้อมูลที่ดาเนิ นการไว้ไ ด้ทุกปี การศึกษา และ
ยกเว้นการจัดตารางเรี ยนในบางกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมตั ิให้โอนหน่ วยกิตได้ โปรแกรมสามารถ
เลื อกทาการประมวลผลดาเนิ นการจัดตารางเรี ย นให้ทีละคณะหรื อสาขาวิชาและจัดตารางเรี ย น
เพิ่มเติม อีกทั้งสามารถออกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่ น แผนการศึกษา จานวนรับ
นักศึกษาในแต่ละกระบวนวิชาและตารางเรี ยนในแต่ละกลุ่ม จาแนกตามคณะและแผนการศึกษาเป็ น
ต้น ตารางเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ถูกจัด ตารางเรี ยนเรี ยบร้อยแล้วสามารถทาการโอนข้อมูลเข้า ฐานระบบ
กลางและข้อมูลจะถูกนาขึ้นระบบอินเตอร์ เน็ตเพื่อการลงทะเบียน Online ต่อไป
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Abstract
The purpose of this research was to develop a program for package timetable for the first
year students of Chiang Mai University.
In this result, the Registration Office has developed a program to generate the class
schedule for first year students of Chiang Mai University. The program supports the variable
conditions and data of courses. Users can add or modify new course information for additional
faculty. The generated timetables from this program can be backed up. The program can exclude
courses with transferred credits. Users have options for processing and scheduling classes for each
faculty or major, and scheduling additional classes. The program can report management
information e.g. Study plans, available seats and timetable with specific conditions. Class schedule
in package timetable can be transferred to the database for future use and exported for online
registration.

