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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื ่องนี ้ เพื ่อให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื ่อสารถึงผู ้ใช้งาน

ระบบงานทะเบียนการศึกษา และพัฒนาระบบที่สามารถจัดการการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน

ระบบงานทะเบียนการศึกษากลุ่มตา่ง ๆ 

ผลที ่ได้จากการวิจัย คือการสื ่อสารกับผู ้ใช้งานระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานมีช่องรับทราบระยะเวลาดำเนนิการด้านงานทะเบียนการศกึษา

ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ภายในกระดานข้อมูลที่แสดงรวมและสิ่งที่ต้องดำเนินการ ติดตาม      
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และพิจารณา ในทุกระบบงานทะเบียนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และมีระบบที่สามารถจัดการการ

แจ้งเตือน เพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนการศึกษาทั้งหมด 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารถึงผู้ใช้งานระบบงาน

ทะเบียนการศึกษา และการพัฒนาระบบที่สามารถจัดการการแจ้งเตือน จะส่งผลให้ผู้ใช้งาน

ระบบงานทะเบียนการศึกษาดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ำหนด และสามารถลด

ข้อร้องเรียนและลดปริมาณคำร้องขอหลังกำหนดได้ 
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Abstract 

 

 This research aimed to improve the efficiency of communication within registration 

system user groups and develop a system that can handle notifications for each group of 

registration system users. 

         The outcome of this research is the communication within registration system user 

groups has more efficiency and user can reach more information about the period, things to 

do, and task to be track or give a consider in the registration systems. The outcome also is 

the systems that can handle notification for each group of the registration system. 
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However, researchers expect that communication efficiency improvement and 

notification handling in registration system users will result in more quantity of on-time action 

on the registration system and decrease error and complaints from each group of the 

registration system users 

 

 

 

  


