ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่อง โปรแกรมออกรหัสประจําตัวนักศึก ษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับปริญญาตรี ครั้งนี้ ไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งสามารถดําเนินการจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารยทศพร
พิชัยยา รักษาการแทนผูอํานวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล และรัก ษาการแทนรอง
ผูอํานวยการฯ ทั้ง 3 ทาน ที่ไดใหคําปรึกษา ความรู ขอคิด ขอแนะนํา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาและ
ปรับปรุงใหโปรแกรมออกรหัสนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพมากกวาโปรแกรมเดิม
สามารถทํางานไดครอบคลุมความตองการของผูใช ซึ่งทําใหขอมูลที่ไดมีความสําคัญมากกวา
การกําหนดรหัสประจําตัวใหกับนักศึกษาใหมเพียงอยางเดียว คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณเปน
อยางสูง มา ณ โอกาสนี้ และ ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล ทุกทาน
ที่เปนกําลัง แรงใจ ใหคณะผูวิจัยมาโดยตลอด
สุดทายนี้คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการวิจัยเลมนี้คงเปนประโยชน
ตอหนวยงานและผูสนใจเพื่อนําไปศึกษา หรือใชงานตอไป
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โปรแกรมออกรหัสประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรี
เป น โปรแกรมที่ ส รางขึ้ นเพื่อ ใชอ อกรหัส ประจําตัว นั ก ศึก ษาทดแทนโปรแกรมออกรหัส เดิ ม
เพื่อ ใหก ารทํ างานสอดรั บ กั บ โปรแกรมระบบงานทะเบี ย นการศึก ษา(ใหม) โดยโปรแกรมนี้
สามารถผู ก โยงรหั ส ประจํ า ตั ว นั ก ศึก ษากับ ระบบฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รที่ มีค วามเป น ป จ จุ บั น
อีกทั้ง มีการผูกกับโครงการบางโครงการของคณะ เพื่อใหผูใชงานในฝายตางๆสามารถทราบ
ขอมูลในเชิงลึกของการเขาศึกษาในแตละประเภทการเขาศึกษาของนักศึกษารายคนไดอยาง
ชัดเจน และทําใหผูใชงาน(USER) สามารถถายโอนขอมูลไดโดยตรง จึงเกิดความสะดวกและ
ลดขอ ผิด พลาดในการโอนขอ มู ลลงสูฐ านทะเบีย นการศึก ษา (Optimus_Prime)

โปรแกรม

ยังสามารถใหผูใชงานกําหนดวันเขาศึกษาใหกับการออกรหัสนักศึกษาทั้งระบบกอนลงสูฐานได
ทําใหสํานักทะเบียนและประมวลผลมีฐานขอมูลการรับเขา(INPUT) ที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
เปนประโยชนตอการใชงานของฝายตาง ๆ ในสํานักทะเบียนและประมวลผล
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The program for issuing CMU undergraduates’ ID numbers was developed to
work harmoniously with the new registration system program. There were several
advantages by applying the new developed program. First of all, the program could link
a student ID number with the updated curriculum data-base system. In addition,
the program could link the ID number to some admission programs of each faculty.
This provided an advantage to the users that they could explicitly learn information
related to each admission program from which a student admitted. The developed
program also enabled the user to directly transfer data; consequently, it provided
convenience and reduced feasible mistakes in transferring data to the educational
registration data-base (Optimus-Prime). Moreover, the program enabled the user to
issue student ID numbers together with keying their admission dates before transferring
the data to the data-base. This provided the CMU registration office with more
completed input data-base and was beneficial to all sections in the office.

