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บทคัดย่อ
ด้วยสานักทะเบียนและประมวลผลเป็ นหน่ วยงานหลักที่ให้บริ การออกเอกสารสาคัญทาง
การศึกษาของนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การให้บริ การ
ออกเอกสารสาคัญทางการศึ กษาต่างๆ เป็ นไปด้วยความถู กต้องและรวดเร็ ว จึ งควรมี การพัฒนา
ระบบจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเป็ นระบบกลาง
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมออกเอกสารสาคัญทางการศึกษาต่างๆ สาหรับนามาจัดพิมพ์
หรื อจัดส่ งเอกสารทางการศึกษาในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับเอกสาร
สาคัญทางการศึกษาได้รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารสาคัญทางการศึกษาที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ สาหรับให้บริ การผ่านเคาน์เตอร์
บริ การงานทะเบียนนักศึกษา และระบบขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาออนไลน์ ขอบเขตการวิจยั
ประกอบด้วย ระบบจัดการเอกสารสาคัญทางการศึ ก ษาที่ อยู่ใ นรู ป แบบเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
สาหรับเอกสารสาคัญทางการศึ กษาที่ให้บริ การผ่านเคาน์เตอร์ บริ การงานทะเบียนนักศึกษา และ

ระบบขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาออนไลน์ในปั จจุบนั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ระบบ
จัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่อยู่ในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น วิธีการ
ดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 3 หัวข้อดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสารสาคัญทางการศึกษา ได้แก่
1. ใบระเบียนถาวร (Official Transcript) (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)
2. หนังสื อรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)
3. หนังสื อรับรองคุณวุฒิ (ใบแทนและฉบับภาษาอังกฤษ)
4. ใบปริ ญญาบัตร (ใบแทนและฉบับภาษาอังกฤษ)
5. หนังสื อรับรองตัวสะกดชื่อนามสกุล (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. หนังสื อรับรองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. หนังสื อนาส่ งใบระเบียนถาวร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
8. หนังสื อรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
9. ใบ มชท.52 ใบสรุ ปผลการลงทะเบียน (ฉบับภาษาไทย)
10. ใบ มชท.55 ใบแจ้งผลการศึกษารายบุคคล (ฉบับภาษาไทย)
2) วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
รวบรวมข้อมู ล ผ่านคณะท างานโครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึ กษา
ออนไลน์
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบการจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษา
2. ออกแบบระบบจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษา
4. ทดสอบระบบการจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษา
5. ปรับปรุ งแก้ไขและนาระบบการจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในงาน
การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ระบบจัดการเอกสารสาคัญทางการศึกษาที่อยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถใช้ง านระบบจัด การเอกสารส าคัญ ทางการศึ ก ษาในรู ป แบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ตามวัตถุประสงค์ คือ การให้บริ การผ่านเคาน์เตอร์ บริ การงานทะเบียนนักศึกษา
และระบบขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับเอกสาร
สาคัญทางการศึกษาได้รวดเร็ ว และมีความถูกต้อง และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ

Abstract
The Chiang Mai University Registration Office is the central division with one
of its obligations is to issue academic documents. Therefore, the development of
document management system into e-document is essential for the office to provide
accurate and rapid services. E-document is the central system that is able to link data
to the issuance program for printing or sending a document via email. The aim of this
research was to develop a document management system, e-document, to harmonize
with the document request services at the office counter and via online service system.
Delimitations in this research included the existed E-document system for counter
service and for online service. Tool was E-document system developed by the
researcher. Research processes included
1. Population and sample selections
1. Official transcript
2. Certificate of student status
3. Certification of degree completed
4. Diploma
5. Certification of name in English
6. Degree Verification
7. Letter of transcript authentication
8. Course description certification
9. Student course enrollment report
10. Grade report
2. Data gathering process
- Data were gathered from staffs who worked in the system development
project for issuing documents requested via online system.

3. Data gathering method
1. Study and gather data relating to document management patterns
2. System design
3. System Development
4. System examine
5. System revision and application
From the research, it found that E-document system was able to serve the
purposes of providing accurate and rapid service at the office counter service and
through online system.

