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กิตติกรรมประกาศ 

 
          การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาและ  

ผลการศึกษา เพื่ อการคาดว่ าจะส าเร็จการศึกษาของนั กศึ กษาระดับปริญญ าตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับ

ความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิ ชัยยา  

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  ที่ ได้กรุณาให้ค าปรึกษา  ความรู้  ข้อคิด  

ข้อแนะน า  และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ คุณกัมปนาท  สาณะเสน  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแปลเอกสาร

บทคัดย่องานวิจัย 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณส านักทะเบียนและประมวลผล  ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณจาก

เงินรายได้  ปีงบประมาณ  2560   เพื่อสนับสนุนการจัดท าวิจัย 

          สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนีค้งเป็นประโยชน์ส าหรับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ผูท้ี่สนใจศกึษาต่อไป  

 

                             คณะผู้วิจัย 

             นางหยาดนที     ปินตาโมงค์ 

          นางสาวทัศนยี์    อินทหมื่น 

          นางสาวชนัยพร  ชนะพูล 

          นายมงคล         ปินตาโมงค์ 

          นายพิเชฐ          จันทรเสนาวงค์
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ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชาและ  

ผลการศึกษา เพื่อการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

   นางหยาดนที      ปินตาโมงค์  หัวหนา้โครงการ  

   นางสาวทัศนยี์     อนิทหมื่น  ผู้วิจัย   

   นางสาวชนัยพร   ชนะพูล  ผู้วิจัย   

   นายมงคล          ปินตาโมงค์  ผู้วิจัย   

   นายพิเชฐ    จันทรเสนาวงค์  ผู้เขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

หน่วยงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยเรื่องนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กระบวนวิชาและผลการศึกษา เพื่อการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผลที่ ได้จากการวิจัย คือ มี โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกระบวนวิชา 

และผลการศกึษา   เพื่อการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  ทีไ่ด้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการด าเนินงาน ดังน้ี 

 1.  สามารถบันทึกข้อมูล  และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยู่ในเกณฑ์

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  

  2. สามารถตรวจสอบนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑค์าดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา

ไม่ครบตามเงื่อนไขและโครงสร้างของหลักสูตร 

  3. สามารถพิมพ์รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี       ที่อยู่ในเกณฑ์คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา  รายชื่อนักศึกษาที่เรียนไม่ครบหลักสูตร รายชื่อนักศึกษาที่มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่

ถึง 2.00 รายชื่อนักศึกษาที่เคยท าคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และสาเหตุที่ไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวท าให้สามารถแจ้งรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยู่

ในเกณฑ์คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้คณะในเบือ้งต้น   เพื่อให้คณะได้ตรวจสอบและแจ้งนักศึกษา

ให้มาด าเนินการคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ท าให้การ

ด าเนินงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา และการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น  อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อส านักทะเบียนและ

ประมวลผล คณะ ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
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Abstract 

  

 This research aimed to develop a program used for examining information that was 

relevant to the CMU undergraduates’ courses enrollment and their grades.  The outcomes 

information would, then, be applied in the work process of expectation of graduation. 

 The outcome of the research was the existing developed program, mentioned 

above, at the registration office.   The program was able to do the following tasks; 

1. Recording data and examining name lists of the undergraduates who qualified 

for the process  expectation of graduation 

2. Examining the qualified undergraduates who had not completed their courses 

due to their educational conditions and curriculum structures 

3. Printing out the name lists of qualified undergraduates, the undergraduates who 

had not yet completed their courses, the undergraduates whose GPA was 

lower than 2.00, and the undergraduates who had registered for expected 

graduation and the reasons for not graduated. 
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 The advantages of applying the new developed program included allowing the user 

to declare the names of the undergraduates, who qualified for the registration for expected 

graduation, to the faculties.  After examining, the faculties would inform the qualified 

undergraduates to come to the registration office for their expected graduation registration 

for each semester.  This would lead to efficiency at the job processes of expected 

graduation and graduation verification.  The program could also facilitate and reduce work 

processes to all personnel related.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


