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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัต ถุประสงค เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมออกรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Oracle ภาษาท่ีใชในการพัฒนา คือ DELPHI เพ่ือ

สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ของฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผลท่ีไดจากการวิจัยคือ มีโปรแกรมออกรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี

ไดรับการพัฒนา  ดังตอไปนี้ 

1. ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีโปรแกรมออกรหัส

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหมท่ีพัฒนาแลว สําหรับออกรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ท่ีมีเง่ือนไขเพ่ิมมากข้ึน เชน แผนการศึกษา สาขาวิชา แขนงวิชา ออกรหัสโดยแยกรหัสตามคนไทยหรือตางชาติ 

และรองรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ผูใชงานสามารถแกไขหากพบขอผิดพลาด

ของขอมูลตาง ๆ ไดเอง และสามารถตรวจสอบความถูกตองของประกาศรหัสนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศ

การรับเขาศึกษา รวมถึงสามารถออกประกาศรหัส และใบเซ็นชื่อของนักศึกษาไดในทันที เพ่ือใหการบริหาร

จัดการขอมูลในฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษาไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผลสามารถดําเนินการสง

ประกาศออกรหัสนักศึกษา และขอมูลท่ีมีการออกรหัสนักศึกษาเรียบรอยแลว คืนไปยังบัณฑิตวิทยาลัยไดอยาง

รวดเร็ว และลดความผิดพลาด และเพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยนําขอมูลไปใชในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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Abstract 

 

The objective of this research is to develop a Chiang Mai University graduate students’ 

ID numbers issue program. The program was written in Oracle and using DELPHI database 

management program. It was designed and developed to support and improve work efficiency 

of the Graduate records section of Registration office, Chiang Mai University 

The result of the research is the program capable to manage a graduate students’ ID 

numbers issue program system for new graduate students, Chiang Mai University with following 

features. 

1. Graduate records section, Registration office has an improved graduate students’ ID 

numbers program for issuing graduate student code with more conditions, such as study plans, 

fields of study.  The code can be issued for Thai and foreign student base on nationality.           

It also supports international students’ ID numbers issuing for both regular and special 

programs.  Users can correct if they find any errors in the information themselves and can 

check the accuracy of the student ID numbers announcement according to the admission 

announcement.  It is capable to report the student ID numbers announcement and students 

name list immediately.  This will improve flexibility and efficiency of the work process for 

graduation record section. 

2. Graduate records section, Registration office can return student ID numbers 

announcement and student information quickly with less errors to Graduate School for their 

use.  

 

 




