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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพฒันาระบบการให้บริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบแจง้เตือนและให้บริการขอ้มูลข่าวสารของงาน

ทะเบียนการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (Notification and Information Service System) ในรูปแบบ

ของ Notification  ท่ีมีลกัษณะโดดเด่นคือสามารถดึงดูดความสนใจและเขา้ถึงผูรั้บบริการไดโ้ดยตรง 

ดว้ยขอ้ความท่ีสั้น กระชบั  เขา้ใจง่าย  และน่าเช่ือถือ  มีความทนัสมยัตามยคุของเทคโนโลย ี

ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิ้จัยได้พฒันาระบบให้อยู่ในรูปแบบของ Notification API  ท่ีเป็น

ระบบกลางในการนําไปพฒันาต่อยอดร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนๆ ของสํานักทะเบียนฯ  ท่ีตอ้งการเพิ่ม

ช่องทางในการแจง้เตือนหรือส่งขอ้ความประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบของ Notification  ซ่ึงสามารถแจง้

เตือนไดท้ั้งหมด 3 ช่องทาง ไดแ้ก่  การแจง้เตือนและให้บริการขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบของ Email,  

Line Notify  และ Application  เม่ือทาํการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน  พบว่าระบบสามารถใชง้าน

ไดง้่าย  การแสดงผลมีความถูกตอ้งและน่าสนใจ  ผูใ้ชส้ามารถเปิดอ่านขอ้ความแจง้เตือนและทาํความ

เขา้ใจไดใ้นทนัที  ลดตน้ทุนในการใหบ้ริการและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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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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