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บทคัดย่อ 

 
 งานทะเบียนการศึกษา เป็นศูนยร์วมข้อมูลด้านงานทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา ของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ส านกัทะเบียนและประมวลผล มีหนา้ท่ีในดา้นงานทะเบียนการศึกษา จึงตอ้ง
มีการจดัเก็บขอ้มูลของนักศึกษาในฐานขอ้มูล ซ่ึงมีความส าคญัมาก ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา จนส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ระหนกัในความส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งยิ่ง จึงไดพ้ฒันาระบบงานทะเบียน 
เร่ือง ระบบสารสนเทศดา้นงานทะเบียนของนกัศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศดา้นงานทะเบียนของนกัศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต ให้ใชโ้ครงสร้าง
ฐานข้อมูลเดียวกับฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และสะดวกต่อการพัฒนา
ระบบงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล ขอบเขตการวจิยั ประกอบดว้ย 1. การจดัเตรียมขอ้มูล
เพื่อการลงทะเบียนล่วงหน้า 2. การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา 3. 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียน ฟังกช์ัน่ใชง้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบการลงทะเบียน
ซ ้ าซ้อน, ช่ือ-ช่ือกลาง-ช่ือสกุล, ตรวจสอบเลขท่ีบัตรประชาชน 4. ตรวจสอบ Prerequisite แบบ
เรียลไทม ์5. ประมวลผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหนา้ 6. ประมวลผลการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน 
กระบวนวิชา 7. พัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต รับข้อมูลการลงทะเบียน, ประกาศผลการ
ลงทะเบียน, การประกาศผลการเรียน, ตรวจสอบประวติัการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา 8. 
ประมวลผลค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเรียลไทม์ 9. โปรแกรมโอนยา้ยขอ้มูลระหว่างฐานขอ้มูล
กลางและฐานขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 10. การส่งผลการศึกษา ONLINE 11. โปรแกรมบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี ท่ีท างานสอดคลอ้งกบัระบบงานบนอินเทอร์เน็ต เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบ
สารสนเทศดา้นงานทะเบียนของนกัศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิธีการด าเนินการ
วจิยั โดยศึกษาและวิเคราะห์ระบบขอ้มูลในงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน ท าการออกแบบระบบฐานขอ้มูลและ
โปรแกรม พฒันาโปรแกรม ทดลองใชง้านและปรับปรุงให้ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วตัถุประสงค ์และจดัท าคู่มือการใชง้าน ตามล าดบั 
 
 ผลการวิจยั พบว่า ระบบสารสนเทศดา้นงานทะเบียนของนกัศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศดา้นงานทะเบียนของนกัศึกษาบนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานท่ี
ถูกตอ้งและรวดเร็ว เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน อีกทั้งยงัเพิ่มช่องทางการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ใหผู้ใ้ชง้านระบบงานทะเบียนไดส้ะดวกข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
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Abstract 
 

 The registration office of Chiang Mai University is the place that gathers all registrar 
information of CMU students.  The office is directly engaged in student registration process; 
therefore, collection of the students’ information since their first enrollment until graduation in 
the database is the essential task.   Recognizing the importance of the task, the researchers 
decided to develop CMU student registrar information system program on internet.  The purpose 
of this research is to develop the registrar information system program on internet in order to use 
the same database structure with central database which would ease the staffs in further 
development.  Research frameworks included: 

1. information layout for pre-registration,  
2. information layout for course adding-dropping,  
3. verification of registration correctness,  
4. checking prerequisite courses in real time,  
5. pre-registration assessment,  
6. courses adding-dropping assessment,  
7. program development on internet including receiving data of registration,       
    announcing registration results, announcing received grades, 
8. tuition fees assessment in real time,  
9. transferring program of data between the central database and database on the  

        internet, 
10. online grade announcement, and  
11. creating program on mobile devices.   
Tool used in this research were PHP computer language and MySQL database.  Research 

guidelines included studying and analyzing data system in related works, gathering and analyzing 
data to search for guidelines for technology development, designing database and program, trying 
out and improving the program, and after all creating manual books. 
 The research outcome was the student registrar information system on the internet 
equipped with accuracy and rapidness that met the needs of a user.  Moreover, this program on 
mobile devices provided convenience to the user. 


