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การวิ จ ั ย เรื่ องระบ บ เงิ น เดื อน /ค่ า จ้ า งบุ คล าก รส านั ก ท ะเบี ยน แล ะป ระม วล ผล
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความ
อนุ เคราะห์และสนับสนุ นเป็ นอย่างดี ยิ่งจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ทศพร พิชยั ยา ผูอ้ านวยการสานัก
ทะเบี ยนและประมวลผล ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา ความรู ้ ข้อคิด ข้อแนะนา และปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนกระทัง่ การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จเรี ยบร้ อยด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
และขอขอบคุณสานักทะเบียนฯ
ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุ มตั ิงบประมาณจากเงินรายได้
ปี งบประมาณ 2558 เพื่อสนับสนุนการวิจยั
ท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั หวังว่างานวิจยั ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อสานักทะเบียนแลประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะผูว้ จิ ยั
นางพิไลพร
นางเสาร์ แก้ว
นายพิเชฐ

วงศ์ภูงา
สว่างทิศ
จันทรเสนาวงค์

ข

ชื่ อเรื่ องการวิจัย
คณะผู้วจิ ัย

หน่ วยงาน

การพัฒนาโปรแกรมระบบเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากรสานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางพิไลพร วงศ์ภูงา
ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
นางเสาร์ แก้ว สว่างทิศ
หัวหน้าโครงการ
นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์
ผูว้ จิ ยั
สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบเงินเดื อน/ค่าจ้างบุคลากร สานัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลที่ ไ ด้จากการวิจยั คื อ มี โปรแกรมระบบเงิ นเดื อน/ค่ าจ้างบุ ค ลากร ส านัก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยโปรแกรมสามารถบันทึก แก้ไข ข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน
พิ เศษ รายจ่าย โอนข้อมู ล ให้ก ับ ธนาคาร และออกรายงานต่ างๆ อี ก ทั้งยังบันทึ กประวัติการปรั บ
เงิ นเดื อน เพื่อเป็ นข้อมู ลต่อผูบ้ ริ หารในการปรับ ค่าตอบแทนในอนาคต ทาให้การดาเนิ นงานของ
ส านัก ทะเบี ย นและประมวลผลเป็ นไปอย่างคล่ อ งตัว สะดวก รวดเร็ ว มี ค วามถู ก ต้องแม่ น ย า มี
ประสิ ทธิภาพ

Abstract
The objective of this research is to develop the salary and wages program at the CMU
registration office.
The outcome of the research was the existing salary and wages program that enabled its
user to save and edit any information regarding salaries, special compensations and expenses of the
registration office’s staffs. This developed program also helped the user to print out reports and to
transfer data to the connected banks. Moreover, the program automatically saved data regarding
salary or wages raises which would become helpful for the office’s administrators to determine
future raises.

