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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง พัฒนาระบบการให้บ ริ ก ารของสํา นักทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนและให้บริ การข้อมูลข่าวสารของงาน
ทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Notification and Information Service System) ในรู ปแบบ
ของ Notification ที่มีลกั ษณะโดดเด่นคือสามารถดึงดูดความสนใจและเข้าถึงผูร้ ับบริ การได้โดยตรง
ด้วยข้อความที่ส้ ัน กระชับ เข้าใจง่าย และน่าเชื่อถือ มีความทันสมัยตามยุคของเทคโนโลยี
ในการวิ จัย ในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้พ ฒ
ั นาระบบให้อยู่ใ นรู ป แบบของ Notification API ที่ เป็ น
ระบบกลางในการนําไปพัฒนาต่อยอดร่ วมกับโปรแกรมอื่ นๆ ของสํานักทะเบียนฯ ที่ตอ้ งการเพิ่ม
ช่องทางในการแจ้งเตือนหรื อส่ งข้อความประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบของ Notification ซึ่งสามารถแจ้ง
เตือนได้ท้ งั หมด 3 ช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนและให้บริ การข้อมูลข่าวสารในรู ปแบบของ Email,
Line Notify และ Application เมื่อทําการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน พบว่าระบบสามารถใช้งาน
ได้ง่าย การแสดงผลมีความถูกต้องและน่าสนใจ ผูใ้ ช้สามารถเปิ ดอ่านข้อความแจ้งเตือนและทําความ
เข้าใจได้ในทันที ลดต้นทุนในการให้บริ การและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
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ABSTRACT
This research develops a notification system service for Registration Office, Chiang Mai
University. In particular, the objective of this research is to develop a notification system and provide
information service for users of Registration Office, in the form of a notification with a distinctive
feature that is able to attract attention and directly reach the service recipient. With short,
easy-to-understand and credible messages with modern technology.
In this research, the researchers have developed a system in the form of a Notification API
that is a central system for further development with other applications with in Registration Office.
This system can notify all 3 channels, including notification and provide information services in the
form of Email, Line Notify and Application, simultaneously. After installed and tested, users found
out that the system is easy to use and the alert is accurate and compelling. The users can open and
read warning messages and understand immediately, reduce the cost of service and can be used for
real benefits.
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