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ช่ือเรื่องการวิจัย  ระบบลงทะเบียน/เพ่ิม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนดออนไลน 

คณะผูวิจัย  นางสาวเจษฎาภรณ       ชมเสารหัศ         หัวหนาโครงการ  

   นางสาวปวริศรา            บุญตันสา ผูวิจัย  

   นายอํานวย   โพธินาม  ผูวิจัย  

   นางสาวเสาวลักษณ  สมบูรณผล ผูวิจัย  

   นางธิดาวรรณ  คุณพันธ  ผูวิจัย  

   นางเสารแกว  สวางทิศ  ผูวิจัย  

   นายพิเชฐ  จันทรเสนาวงค ผูวิจัย  

นายสังเวียน  กุณา    ผูวิจัย  

นายนครินทร   แกวญานะ ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

หนวยงาน  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบลงทะเบียน/เพ่ิม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลัง

กําหนดในระยะเวลาของการยื่นเอกสาร ณ เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียน 

และประมวลผล ท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนักศึกษา

สามารถยื่นคํารองขอลงทะเบียน/เพ่ิม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนดผานระบบออนไลน และ

สามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลงทะเบียนหลังกําหนดผาน QR CODE  

ผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ มีระบบลงทะเบียน/เพ่ิม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด 

ท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลคําขอลงทะเบียนกระบวนวิชา ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของ

มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี), เพ่ิมกระบวนวิชา และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนด 

โดยนักศึกษาสงคําขอ และแนบไฟลเอกสารผานระบบออนไลน 

 2. โปรแกรมสามารถจัดเก็บไฟลเอกสาร เชน ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (มชท.42), ใบเพ่ิม

กระบวนวิชา (มชท.44), คําขอท่ัวไป และใบขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเรียกดู

ประวัติการทํารายการและไฟลเอกสารไดในภายหลัง 

 3. นักศึกษาสามารถชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลงทะเบียนหลังกําหนดผาน QR CODE 
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ซ่ึงการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวรองรับการปฏิบัติงานขอลงทะเบียนกระบวนวิชา ลงทะเบียน

เพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี), เพ่ิมกระบวนวิชา และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลัง

กําหนด ชวยอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา และประหยัดเวลา อีกท้ังยังชวยหลีกเลี่ยงความแออัดท่ี

สํานักทะเบียนและประมวลผล ตามหลักเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ของการแพร

ระบาดไวรัส COVID-19 ประกอบกับชวยลดข้ันตอนในการทํางานของเจาหนาท่ี ลดความผิดพลาดใน

การกรอกขอมูลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังจากนักศึกษาและเจาหนาท่ี โดยสามารถใชไฟลเอกสารแบบดิจิทัล และ

ลดปริมาณการใชกระดาษไดเปนอยางดี ดังนั้น จะเห็นไดวาจากการสรางโปรแกรมระบบลงทะเบียน/

เพ่ิม/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกําหนดออนไลน สามารถบรรลุวัตถุประสงคหลักของการดําเนินการ

วิจัย และจะเปนประโยชนตอสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสวนงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
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Abstract 
 

This research aimed to create the system of late course enrollment / course adding / 
section changing for undergraduate students and graduate students on submission the 
documents at Registration Counter Service period.  Students can submit for late course 
enrollment /  course adding /  section changing via internet and can pay the late enrollment 
tuition fees via QR CODE. 

The result from this research is the system of late course enrollment /  course adding 
/ section changing which has been developed to support the following operations, 

1.  Students can fill the information for the request form of the course enrollment, 
enrollment for the university services (Bachelor's degree), course adding and section changing 
by submitting the request form and attaching documents via internet. 
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2. The program can store document files such as late course enrollment request form 
(CMR 42) , late course adding request form (CMR 44) , general form and late section changing 
request form. So that staff can retrieve transaction history and document files later. 

3. Students can pay the late enrollment tuition fee via QR CODE. 
After developing of this program, we expect the program can support the practice of 

applying for the late course enrollment, late enrollment for the university services (Bachelor's 
degree) , late course adding and late section changing.  It facilitates students and saves time. 
According to the social distancing principle of the COVID- 19 virus epidemic, it also helps 
to avoid the crowd at the registration office.  In addition, it helps to reduce the production 
step, reduce errors caused by students and staff.  The document files can be used digitally 
as a way to reduce paper usage as well.  Therefore, this program is able to achieve the 
main objectives and will improve outcome of registration office and related organization in 
Chiang Mai University in future. 

 
  
 


