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กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาโปรแกรมตรวจสอบเกี ย รติ บั ต รรางวั ล เรี ย นดี สามารถ
ดําเนินการจนประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหและสนับสนุน
เป น อย างดียิ่ งจาก ผูช ว ยศาสตราจารย ท ศพร พิ ชัย ยา ผูอํ านวยการสํ า นั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล ที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษา ความรู ข อ คิ ด ข อ แนะนํ า และปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุ ณ คุ ณ กั ม ปนาท สาณะเสน ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ใ นการแปลเอกสาร
บทคัดยองานวิจัย
ขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกคนที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้
และขอขอบคุณสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ใหความอนุเคราะหอนุมัติงบประมาณ
จากเงินรายได ปงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนการจัดทําวิจัย
สุดทายนี้ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้คงเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจศึกษาตอไป
คณะผูวิจัย
นายมงคล ปนตาโมงค
นางสาวอําไพ อภิรมย
นางธนัษฎา เจริญรักษ
นางหยาดนที ปนตาโมงค
นายธนสาร เมืองสุข

ข

ชื่อเรื่องการวิจัย
คณะผูวิจัย

หนวยงาน

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
ผูชวยศาสตราจารยทศพร พิชัยยา
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
นายมงคล
ปนตาโมงค
หัวหนาโครงการ
นางสาวอําไพ อภิรมย
ผูวิจัย
นางธนัษฎา เจริญรักษ
ผูวิจัย
นางหยาดนที ปนตาโมงค
ผูวิจัย
นายธนสาร เมืองสุข
ผูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบผูไดรับเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีประจําป ออกใบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี และรายชื่อผูไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอด
หลักสูตร
ผลที่ไดจากการวิจัย คือ มีโปรแกรมตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีไ่ ดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินงาน ดังนี้
1. การบันทึกขอมูลและตรวจสอบผูที่มีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ตามเงื่อนไข
ของการนับจํานวนหนวยกิตนอยกวา 30 หนวยกิตตามแผนการศึกษา
2. สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไมไดรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําป
3. สามารถพิ ม พ ร ายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ เกี ย รติ บั ต รรางวั ล เรี ย นดี ป ระจํ า ป แ ละ
ตลอดหลักสูตร โดยจัดเรียงรายชื่อตามอาจารยที่ปรึกษา เพื่อความสะดวกของคณะในการ
ตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี
ซึ่ ง การพั ฒ นาโปรแกรมดั ง กล า วทํ า ให ส ามารถตรวจสอบรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ
เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ไดอยางครอบคลุมถูกตองตามเงื่อนไขของการไดรับเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีมากขึ้น การดําเนินงานตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มี ค วามถู ก ต อ งแม น ยํ า
และอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เป น ประโยชน ต อ
สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะตาง ๆ และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถสนับสนุนงาน
ตรวจสอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
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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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