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กติตกิรรมประกาศ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี สามารถ

ดําเนินการจนประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหและสนับสนุน

เปนอยางดียิ่งจาก   ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา  ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล  ที่ ไดกรุณาใหคําปรึกษา  ความรู  ขอคิด  ขอแนะนํา  และปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ คุณกัมปนาท  สาณะเสน  ที่ใหความอนุเคราะหในการแปลเอกสาร

บทคัดยองานวิจัย 

ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกคนที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลอืในการทําวจัิยครั้งนี้ 

 และขอขอบคุณสํานักทะเบียนและประมวลผล  ที่ใหความอนุเคราะหอนุมัติงบประมาณ

จากเงินรายได  ปงบประมาณ  2559   เพื่อสนับสนุนการจัดทําวิจัย 

              สุดทายนี้ผูวจัิยหวังวางานวจัิยฉบับนี้คงเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ   

และผูที่สนใจศกึษาตอไป 

 

                               คณะผูวจัิย 

           นายมงคล ปนตาโมงค  

        นางสาวอําไพ อภริมย 

        นางธนัษฎา เจรญิรักษ 

        นางหยาดนท ีปนตาโมงค

        นายธนสาร เมอืงสุข  
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ชื่อเรื่องการวจัิย การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดี  

คณะผูวจัิย ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พชัิยยา   ที่ปรกึษาโครงการวจัิย 

   นายมงคล       ปนตาโมงค  หัวหนาโครงการ 

   นางสาวอําไพ   อภิรมย   ผูวจัิย   

   นางธนัษฎา      เจรญิรักษ  ผูวจัิย   

   นางหยาดนท ี   ปนตาโมงค  ผูวจัิย   

   นายธนสาร  เมอืงสุข            ผูเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

หนวยงาน  สํานักทะเบยีนและประมวลผล   มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
 

บทคัดยอ 

 

       การวจัิยเรื่องนี้  มวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบผูไดรับเกียรติบัตรรางวัล

เรียนดีประจําป ออกใบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี และรายช่ือผูไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอด

หลักสูตร 

 ผลที่ไดจากการวจัิย คอื มโีปรแกรมตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนด ีนักศกึษาระดับ 

ปรญิญาตรี มหาวทิยาลัยเชียงใหม  ทีไ่ดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการดําเนนิงาน ดังนี้ 

 1. การบันทึกขอมูลและตรวจสอบผูที่มีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ตามเงื่อนไข

ของการนับจํานวนหนวยกตินอยกวา 30 หนวยกติตามแผนการศกึษา       

 2. สามารถตรวจสอบรายช่ือนักศกึษาที่ไมไดรับเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดปีระจําป   

 3. สามารถพิมพรายช่ือนักศึกษาที่ได รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปและ 

ตลอดหลักสูตร โดยจัดเรียงรายช่ือตามอาจารยที่ปรึกษา เพื่อความสะดวกของคณะในการ

ตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนด ี 

 ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวทําใหสามารถตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับ 

เกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดี ไดอยางครอบคลุมถูกตองตามเงื่อนไขของการไดรับเกียรติบัตรรางวัล

เรียนดีมากขึ้น การดําเนินงานตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

มีความถูกตองแมนยํา และอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน เปนประโยชนตอ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะตาง ๆ และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถสนับสนุนงาน

ตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดไีดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to develop the program designed to examine 

which  Chiang Mai University students were qualified for Academic Achievement Certificate 

and  which were qualified for Academic Achievement Medal throughout the curriculum. 

The outcome of this research was the program that could examine the  Chiang Mai 

University undergraduates who were qualified for Academic Achievement Certificate.  This 

Program was developed to support the following working process; 

1. Entering data and examining those who were qualified for the certificate under 

the condition of which his/her credit hours must be less than 30 according to 

his/her curriculum plan, 

2. Examining the names of the students who were not qualified for the  Annual 

Academic Achievement Certificate, 

3. Printing out the names of the students who were qualified for the Annual 

Academic Achievement Certificate and the names of who were qualified for 

Academic Achievement Medal throughout the curriculum.  To facilitate the 

faculties, the names list was arranged by the supervisor’s names. 

The development of the program enabled the office staff to comprehensively and 

accurately examine the names of the students who were qualified for the certificate.  The 

program also helped create the more effective, rapid, and accurate working process in 

examining Academic Achievement Certificate.  Moreover, it provided convenience to the 

registration office and every other concerned faculties and institutes.  
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สารบาญ   

หนา 

กติตกิรรมประกาศ         ก 

บทคัดยอภาษาไทย         ข 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ค 

สารบาญภาพ          จ 

สารบาญตาราง          ฉ 

บทที่ 1 บทนํา          1 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      1 

วัตถุประสงคของการวจัิย       1 

ขอบเขตการวจัิย         1 

นยิามศัพทเฉพาะ        2 

ประโยชนที่ไดรับจากการวจัิย       3 

บทที่ 2 เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ       4 

บทที่ 3 วธิดีําเนนิการวจัิย                15 

บทที่ 4 ผลการวจัิย                     28 

 หนาจอหลักของโปรแกรมตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนด ี                        28 

 เมนูแฟมขอมูล                                                                                  29 

 เมนูเกยีรตบิัตร                                                                                  37 

 เมนูรายงาน                                                                                      46 

 เมนูขอมูลระบบ                                                                                 56 

 เมนู Exit                                                                                          59   

บทที่ 5 สรุปผลการวจัิยและขอเสนอแนะ                        60 

 สรุปผลการวจัิย                 60 

 อภปิรายผลการวจัิย                61 

 ขอเสนอแนะ                 61 

บรรณานุกรม                  62 

ภาคผนวก                  63 

-  แบบเสนอหัวขอโครงการวจัิย 
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สารบาญภาพ 
 

 

ภาพท่ี  หนา 

1 โครงสรางของโปรแกรมตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรียนดี 16 

2 โครงสรางของระบบงานแฟมขอมูล 16 

3 โครงสรางของระบบงานเกียรตบิัตร 17 

4 โครงสรางของระบบงานรายงาน 17 

5 โครงสรางของระบบงานขอมูลระบบ 18 
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สารบาญตาราง 
 

 

ตารางท่ี  หนา 

1 แฟมขอมูลรายช่ือนักศกึษาที่ไดรับเกยีรตบิัตรรางวัลเรียนด ี ตลอดหลักสูตร 

เหรยีญทอง (Excel_1) 

19 

2 แฟมขอมูลรายช่ือนักศกึษาที่ไดรับเกยีรตบิัตรรางวัลเรียนด ี ตลอดหลักสูตร 

เหรยีญเงนิ (Excel_2) 

20 

3 แฟมขอมูลรายช่ือนักศกึษาที่ไดรับเกยีรตบิัตรรางวัลเรียนดปีระจําป  

เหรยีญทองแดง (Excel_3) 

21 

4 แฟมขอมูลตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเกียรติบัตรเรยีนดปีระจําป  

เหรยีญทองแดงที่ไดรับลําดับขัน้ วาง (Excel_3_no_grade) 

22 

5 แฟมขอมูลตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเกียรติบัตรเรยีนดปีระจําป  

เหรยีญทองแดงที่ไดรับลําดับขัน้ P ขามเทอมในปการศึกษา  (Grade_p_chk) 

23 

6 แฟมขอมูลสวนของรายละเอยีดระเบยีนผลการเรยีนในการตรวจสอบ

เกยีรตบิัตรเรยีนดปีระจําป เหรยีญทองแดง ตามเงื่อนไขลงทะเบยีน 

นอยกวา 30 หนวยกติ (Excel_3_courseno_detail) 

24 

7 แฟมขอมูลสวนของรายละเอยีดคาลําดับขัน้เฉลี่ยผลการเรยีนในการ

ตรวจสอบเกยีรตบิัตรเรยีนดปีระจําปเหรยีญทองแดง  ตามเงื่อนไข

ลงทะเบยีนนอยกวา 30 หนวยกติ (Excel_3_gpa_detail) 

25 

8 แฟมขอมูลรายละเอยีดกระบวนวิชาเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดปีระจําป 

เหรยีญทองแดง ที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ้ํา (Excel_3_Regrade) 

25 

9 แฟมขอมูลเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบเกยีรตบิัตรรางวัลเรยีนดปีระจําป เหรยีญ

ทองแดง กรณีหนวยกตินอยกวา 30 หนวยกติ Excellent_condition 

26 
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