
 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ต้ังอยู ณ เลขท่ี 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 
โดยมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ ใชระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย 
โดยมีหนวยงานท่ีใหบริการดานหลักสูตร เรียกวา สํานักวิชา หนวยงานสนับสนุน ไดแก สํานักงาน
บริหารกลาง ประกอบดวย สวนการเงินและบัญชี สวนพัสดุ สวนการเจาหนาท่ี สวนสารบรรณ 
อํานวยการและนิติการ สวนนโยบายและแผน สวนประชาสัมพันธ สวนอาคารสถานที่ สํานักงาน
วิชาการ ประกอบดวย สวนทะเบียนและประมวลผล สวนบริการงานวิจัย สวนประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร สวนพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ สวนพัฒนานักศึกษา 
สวนประสานงานบัณฑิตศึกษา สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา และสวนรับนักศึกษา และ
ศูนยบริการตางๆ ไดแก ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยบริการวิชาการ และศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
เปนตน มีนักศึกษาทุกระดับรวมทั้งสิ้น 7,111 คน บุคลากรสายวิชาการ 285 คน สายปฏิบัติการ 
511 คน และผูบริหาร 32 คน  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีสภามหาวิทยาลัยเปนสภาสูงสุด มีคณะกรรมการ
บริหารงาน ประกอบดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหนวย
ตรวจสอบภายในเปนหนวยควบคุมและตรวจสอบการทํางานภายในมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปน
ผูบริหารสูงสุด โดยมีท่ีปรึกษาอธิการบดีเปนท่ีปรึกษา มีสภาวิชาการเปนสภาพิจารณา กล่ันกรอง 
ตัดสิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีกํากับดูแลหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางการ
บริหารงานดังรูปท่ี 1.1 
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รูปท่ี 1.1 โครงสรางการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

ดวยสวนทะเบียนและประมวลผล สังกัดสํานักงานวิชาการ มีภารกิจหลักในการใหบริการ
ดานการศึกษา อันไดแก การวางระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา การข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม การจัดทําระเบียนประวัตินักศึกษา การจัดทําตารางสอนตารางสอบ การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบขอมูลการสําเร็จการศึกษา การข้ึนทะเบียน
บัณฑิต การออกใบปริญญาบัตร การออกหนังสือสําคัญทางการศึกษา ซ่ึงหนึ่งในภาระหนาท่ีหลัก
คือการจัดการลงทะเบียนเรียน  

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับ ทุกช้ันป จะดําเนินการผานอินเทอรเน็ต ตาม
ปฏิทินการศึกษา ในรายวิชาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด ซ่ึงปจจุบันผูศึกษาไดพบปญหา
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อันเกิดจากการลงทะเบียนเรียนดวยระบบดังกลาว สําหรับนักศึกษาที่ไมเรียนตามแผนการศึกษาท่ี
กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ
หลัก ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการสอบวัด
ระดับความรูพื ้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  และมีการจัดรายวิชาปรับความรูพื ้นฐาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาที่มีคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษในระดับตางๆ รวมท้ังส้ิน 15 
หนวยกิต โดยแบงออกเปน 2 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 จํานวน 9 หนวยกิต และ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 จํานวน 6 หนวยกิต ซ่ึงนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ
ดีมาก จะไดรับยกเวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานดังกลาว แตนักศึกษาที่สอบเขา
มาศึกษายังมหาวิทยาลัยสวนใหญมีพื้นฐานภาษาอังกฤษออนมาก จึงตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในปการศึกษาแรก ทําใหนักศึกษาแตละคนมีแผนการศึกษาที่แตกตาง
กัน และถาหากนักศึกษาไมสามารถสอบผานรายวิชาปรับพื้นฐานในปการศึกษาแรกได ก็จะมี
ผลกระทบตอแผนการเรียนในช้ันปถัดไป อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาท่ีพนสถานภาพ
การเปนนักศึกษากลับเขาศึกษาใหม และใหมีการเทียบโอนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลวได ทําให
นักศึกษากลุมนี้ตองจัดแผนการเรียนใหกับตนเองใหมเชนกัน เนื่องจากมีรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติให
เทียบโอนรายวิชาได และไมตองลงทะเบียนเรียนซํ้าอีก รวมถึงนักศึกษายายสาขาวิชา ซ่ึงตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย รายวิชาท่ีนักศึกษาเหลานี้เคยลงทะเบียนเรียนและสอบผานแลวจะถูกโอนยาย
มายังหลักสูตรใหมท้ังหมด ทําใหนักศึกษาเหลานี้ตองจัดแผนการเรียนใหม และอีกกลุมหนึ่งคือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัย ตองลงทะเบียนเรียนซํ้า ทําใหนักศึกษา
ดังกลาวเรียนไมเปนไปตามแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 วิธีการจัดการกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไมไดเรียนตามแผนการศึกษาของ
นักศึกษาดังกลาวนั้น นักศึกษาสามารถยื่นคํารองแสดงความจํานงขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอก
แผนการศึกษาได ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนประจํา
รายวิชาท่ีสวนทะเบียนและประมวลผลกอน แลวเจาหนาท่ีสวนทะเบียนและประมวลผลทําการบันทึก
เพื่อกันท่ีนั่งสํารองใหกับนักศึกษา จากน้ันนักศึกษาจึงสามารถทําการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ
ได ผูศึกษาไดพบปญหาอันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว ไดแก ข้ันตอนการดําเนินการเกี่ยวกับคํารอง
ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการศึกษายุงยากและมีความซับซอน ทําใหนักศึกษาและ
อาจารยสับสน ประกอบกับระยะเวลาในการดําเนินการกระช้ันชิด ทําใหเกิดปญหาในการ
ตรวจสอบคํารองไมสมบูรณ และคํารองของนักศึกษาท่ีมีปริมาณมากข้ึนทุกภาคการศึกษา ซ่ึงใน
อนาคตจํานวนคํารองจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย จากสถิติท่ี
ผานมาพบวามีนักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการศึกษา ในปการศึกษา 
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2549 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2550 รวมท้ังส้ิน 7,263 ราย โดยแบงเปนปการศึกษา 
2549 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 1,927 ราย และภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 2,170 ราย และปการศึกษา 
2550 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 3,166 ราย 

ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชานอกแผนการศึกษายังสรางความยุงยากในการ
ลงทะเบียนเรียน เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินการที่ยุงยาก ซับซอน ทําใหนักศึกษาบางสวนท่ีไม
เขาใจข้ันตอนการยื่นคํารอง เม่ือยื่นคํารองแลวมิไดทํารายการลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ตอีกคร้ัง 
ทําใหไมมีผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะมาทักทวงหลังจากส้ินสุดกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนไปแลว ซ่ึงตองดําเนินการขอลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด และหากนักศึกษามา
ทักทวงลาชาก็จะมีผลกับการสอบของนักศึกษาเนื่องจากไมมีรายชื่อในหองสอบ อีกท้ังในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถควบคุมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในแตละรายวิชาได ทําใหอาจารยผูสอนไมสามารถจัดหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาได 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความตองการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนลวงหนาผานอินเทอรเน็ต  
เพื่อชวยแกปญหาขางตน ซ่ึงจะชวยใหลดข้ันตอนในการใหบริการเกี่ยวกับการรับคํารองและบันทึก
ขอมูล ทําใหผูสอนสามารถทราบจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะลงทะเบียนเรียนไดลวงหนา เพื่อ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังเปนการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงใหสมบูรณมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  จังหวัด

เชียงราย 
 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1) ไดระบบลงทะเบียนลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซ่ึงจะทํา

ใหระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สมบูรณยิ่งข้ึน 
2) ไดขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาลวงหนา เพื่อใชเปนขอมูลใน

การจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา 
3) ลดข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนทําใหนักศึกษาไดรับการบริการที่มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

1.4 แผนการดาํเนนิงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนการดาํเนนิการ  

1) ศึกษาระบบการลงทะเบียนเรียน 
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2) ศึกษาความตองการของผูใชระบบ 
3) วิเคราะหระบบลงทะเบียนลวงหนา  
4) ออกแบบระบบลงทะเบียนลวงหนา ในสวนของการไหลของขอมูล หนาจอติดตอ

กับผูใช และฐานขอมูล 
5) พัฒนาโปรแกรม  
6) ทดสอบและประเมินผลโปรแกรม 
7) แกไขและติดต้ังโปรแกรม 
8) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระ   

1.4.2 ขอบเขต 
ผู ศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาระบบลงทะเบียนลวงหนาผานระบบ

อินเทอรเน็ตของระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยแบงขอบเขตการศึกษาออกเปน 5 สวน ไดแก การเลือก
รายวิชา การอนุญาตใหลงทะเบียนเรียน การสุมจํานวนรับ การออกรายงาน และการคํานวณคาใชจาย 
ซ่ึงแตละสวนมีการทํางาน ดังนี้ 

1) การเลือกรายวิชา สําหรับใชในการเพิ่ม ลบ แกไข ตรวจสอบ รายวิชาท่ีตองการ
ลงทะเบียนเรียนได 

2) การอนุญาตใหลงทะเบียนเรียน เม่ือนักศึกษาไดเลือกรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนเรยีน
แลว ระบบจะรายงานผลการเลือกการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษา 
เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและทําการอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได 

3) การสุมจํานวนรับ เปนระบบที่ใชสุมเลือกนักศึกษาตามจํานวนท่ีสามารถรับไดในแตละ
รายวิชา  

4) การออกรายงาน เปนระบบท่ีชวยสรางรายงานท้ังหมด สําหรับนักศึกษา อาจารยท่ี
ปรึกษา อาจารยผูสอน และเจาหนาท่ี 

5) การคํานวณคาใชจาย เปนระบบที่ใชสําหรับคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนแลว ระบบนี้จะดึงคาใชจายในแตละหลักสูตรมา
จากฐานขอมูลคาใชจาย มาคํานวณคาใชจายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) การสัมภาษณความตองการของผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  
2) การศึกษาจาก Systems Document ระบบการลงทะเบียนเรียนปจจุบันของมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง และระบบลงทะเบียนลวงหนาของสถาบันการศึกษาตางๆ  
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3) การพัฒนาระบบลงทะเบียนลวงหนา ทดสอบและประเมินผลการใชระบบดวย
แบบสอบถาม 
 

1.4.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1) ฮารดแวร  

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตน CPU Intel Pentium, RAM  256MB  
(2) เคร่ืองพิมพ Laser Printer 

2) ซอฟตแวร 
(1) ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
(2) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล  Microsoft Access 
(3) ซอฟตแวรสรางเว็บไซต ไดแก Active Server Page (ASP), Dreamweaver 
(4) ซอฟตแวรสนับสนุนอ่ืนๆ ไดแก Microsoft Office (Word, Excel,  Power Point), 

Adobe PhotoShop  
 
1.5 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล  

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สวนทะเบียนและประมวลผล ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา และศูนยบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 


