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หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา 
ส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

บทคัดย่อ 

ดว้ยส านกัทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานหลกัท่ีให้บริการออกเอกสารส าคญัทาง
การศึกษาของนกัศึกษาทุกระดบัการศึกษา ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงันั้น เพื่อให้การให้บริการ
ออกเอกสารส าคญัทางการศึกษาต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกตอ้งและรวดเร็ว จึงควรมีการพฒันา
ระบบจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นระบบกลาง 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัโปรแกรมออกเอกสารส าคญัทางการศึกษาต่างๆ ส าหรับน ามาจดัพิมพ์
หรือจดัส่งเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บเอกสาร
ส าคญัทางการศึกษาไดร้วดเร็ว และมีความถูกตอ้ง โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อพฒันาระบบจดัการ
เอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับให้บริการผา่นเคาน์เตอร์
บริการงานทะเบียนนกัศึกษา และระบบขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน์  ขอบเขตการวิจยั 
ประกอบด้วย ระบบจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับเอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีให้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนนกัศึกษา และ



 

ระบบขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน์ในปัจจุบนั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบ
จดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน วิธีการ
ด าเนินการวจิยั  ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ดงัน้ี 
1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ เอกสารส าคญัทางการศึกษา ไดแ้ก่

1. ใบระเบียนถาวร (Official Transcript) (ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ)
2. หนงัสือรับรองสถานภาพการเป็นนกัศึกษา (ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ)
3. หนงัสือรับรองคุณวฒิุ (ใบแทนและฉบบัภาษาองักฤษ)
4. ใบปริญญาบตัร (ใบแทนและฉบบัภาษาองักฤษ)
5. หนงัสือรับรองตวัสะกดช่ือนามสกุล (ฉบบัภาษาองักฤษ)
6. หนงัสือรับรองการศึกษาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ฉบบัภาษาองักฤษ)
7. หนงัสือน าส่งใบระเบียนถาวร (ฉบบัภาษาองักฤษ)
8. หนงัสือรับรองรายละเอียดกระบวนวชิา (ฉบบัภาษาองักฤษ)
9. ใบ มชท.52 ใบสรุปผลการลงทะเบียน (ฉบบัภาษาไทย)
10. ใบ มชท.55 ใบแจง้ผลการศึกษารายบุคคล (ฉบบัภาษาไทย)

2) วธีิการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
รวบรวมขอ้มูลผ่านคณะท างานโครงการพฒันาระบบออกเอกสารส าคญัทางการศึกษา

ออนไลน์ 
3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล

1. ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอ้มูลรูปแบบการจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษา
2. ออกแบบระบบจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษา
3. พฒันาระบบจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษา
4. ทดสอบระบบการจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษา
5. ปรับปรุงแกไ้ขและน าระบบการจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษาไปประยุกต์ใชใ้นงาน

การออกเอกสารส าคญัทางการศึกษา

ผลการวจิยั พบวา่ ระบบจดัการเอกสารส าคญัทางการศึกษาท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบจัดการเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไดต้ามวตัถุประสงค์ คือ การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนนกัศึกษา 
และระบบขอเอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บเอกสาร
ส าคญัทางการศึกษาไดร้วดเร็ว และมีความถูกตอ้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 



 

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.     


