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กิจกรรมการฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะด้วยตนเอง 

ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอรข์ัน้สงู (99413) 

 
 ใหน้กัศกึษาอ่านกรณศีกึษาต่อไปนี้ แลว้ท ากจิกรรมที่ 1 และ 2 

 บรษิทั STOU-TEC จ ากดั ซึง่มชีื่อเตม็ว่า บรษิทั STOU Temporary Employment Corporation 
จ ากดั เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพื่อด าเนินธุรกจิจดัหางานใหแ้ก่หน่วยงาน องคก์ร และหา้งรา้นต่างๆ  
ทีต่้องการว่าจา้งพนักงานดา้น ICT (Information and Communication Technology)  ในช่วงทีม่งีานมาก
หรอืมงีานเร่งด่วน  โดยหน่วยงานเหล่านัน้จะแจง้ความจ านงเขา้มาพรอ้มรายละเอยีดขอ้มูลของต าแหน่งที่
เปิดรบั ในการให้บรกิารจดัหางานของบรษิทั STOU-TEC จ ากดันัน้ ผู้สนใจมาสมคัรในต าแหน่งที่เปิดรบั 
ผูส้มคัรจะต้องกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ใบสมคัรทีบ่รษิทั STOU-TEC จ ากดั จดัเตรยีมไวใ้ห ้ดงัแสดงใน
เอกสารที ่1: ใบสมคัรพนกังานดา้น ICT ของบรษิทัจดัหางาน STOU-TEC จ ากดั 

บรษิทั STOU-TEC จ ากดั จะรวบรวมขอ้มลูจากผูส้มคัรแต่ละราย (APPLICANT) ซึง่ประกอบดว้ย 
เลขประจ าตวัของผู้สมคัร (AP_ID) ชื่อ-สกุลของผู้สมคัร (AP_NAME) ที่อยู่ (AP_ADDRESS) เพศ 
(AP_SEX) วุฒกิารศกึษาชัน้สูงสุด (AP_ED) วชิาเอก (AP_MAJ) มาท าการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ต าแหน่งทีต่อ้งการสมคัรของผูส้มคัรแต่ละราย โดยผูส้มคัรแต่ละราย จะสามารถกรอกขอ้มลูไดด้งันี้ 

1. ผูส้มคัรแต่ละราย (APPLICANT) สามารถระบุคุณสมบตัิ/ความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(QUALIFICATION) ไดไ้มเ่กนิ 5 รายการ  

2. ในต าแหน่งทีเ่ปิดรบั (POSITION) แต่ละต าแหน่ง อาจจะมกีารก าหนดคุณสมบตัิ/ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง ไดม้ากกว่า 1 รายการ  

3. ผูส้มคัรแต่ละรายสามารถสมคัร (apply) ในต าแหน่งทีเ่ปิดรบัไดไ้มเ่กนิ 3 ต าแหน่ง  
 

เอกสารต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างใบสมคัรและข้อมลูพื้นฐานประกอบการกรอกใบสมคัร 
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แบบฟอรม์ใบสมคัรพนักงาน 

ใบสมคัรส าหรบังานด้าน ICT น้ี   ให้ผูส้มคัรกรอกรายละเอียดต่อไปน้ี 

เพ่ือท่ีบริษทั STOU-TEC จ ากดั  จะท าการคดัเลือกตามความเหมาะสม 

 

เลขประจ าตวัของผูส้มคัร  (AP_ID)  :       

ชื่อ-นามสกุล  (AP_NAME) :        

ทีอ่ยู ่ (AP_ADDRESS)  :        

เพศ  (AP_SEX) :           (ใหร้ะบ ุ F=Female หรอื  M=Male) 

วุฒกิารศกึษาชัน้สงูสุด  (AP_ED) :                  (เช่น  B.S., B.A., M.S., M.BA., M.A.) 

วชิาเอก  (AP_MAJ) :                                               

ความรูค้วามสามารถหรอืคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง  (QUAL_DESC)  

(ตอบไดไ้มเ่กนิ 5 รายการ  ในการกรอกขอ้มลูใหด้เูอกสารที่ 2: คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูส้มคัร) 

1.           

2.           

3.           

4.             

5.            

ต าแหน่งทีต่อ้งการสมคัร (POS_NAME)  :   

(ตอบไดไ้มเ่กนิ 3 ต าแหน่ง  ในการกรอกขอ้มลูใหด้เูอกสารที ่3: รายละเอยีดต าแหน่งทีเ่ปิดรบั)  

 1. _______________________________ 

 2. _______________________________ 

 3. _______________________________ 
 

 
เอกสารที1่: ใบสมคัรงานของบรษิทั STOU-TEC จ ากดั 
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รหสัคณุสมบติั (QUAL_CODE) ค าอธิบาย (QUAL_DESC) 
ASP Web_ASP 
C++ C++ 
DB2 Database Administrator,DB2     
DBA_OR Database Administrator,ORACLE 
GRP_DS Graphic Design 
JAVA JAVA 
MGT Management                     
NW Network  
SE_45         Secretarial work,45 words/min  
SE_60 Secretarial work,60 words/min 
SYS_1         System Analyst, Level 1         
SYS_2         System Analyst, Level 2         
VB Visual Basic 

 

เอกสารที ่2: คุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูส้มคัร 

 
รหสัต าแหน่ง (POS_ID) ช่ือต าแหน่ง (POS_NAME) 

PS001 Technical Programmer 
PS002 Web Developer              
PS003 General Manager           
PS004 ICT Specialist             
PS005 E-Business Analyst         
PS006 ICT Documentor             
PS007 Database Administrator     
PS008 PC Administrator           
PS009 Network Specialist         
PS010 ICT Manager 

 
เอกสารที ่3: รายละเอยีดต าแหน่งทีเ่ปิดรบั 
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กิจกรรมท่ี 1 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือออกแบบแบบฟอรม์ใบสมคัร 

 

ใหน้กัศกึษาใช ้Eclipse เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา (Java) เพื่อสรา้งแบบฟอรม์ใบสมคัรพนกังาน แสดงบน
หน้าจอใหม้รีปูแบบดงันี้ 
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กิจกรรมท่ี 2 

กรอกข้อมลูและแสดงผลข้อมลู 

 

ให้นักศึกษาใช้ Eclipse เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา (Java) เพื่อแสดงผลข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์ม 
ใบสมคัรทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1 ดงันี้ 

 

 

เมือ่กรอกขอ้มลู และกดปุ่มตกลง  จะแสดงขอ้ความดงัภาพต่อไปนี้ 
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  ใหน้กัศกึษาบนัทกึขอ้มลูลงในแผ่นซดี ีแลว้น าไปส่งในวนัทีเ่ขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ดงันี้ 

1. ไฟล ์Source code (.java) 
2. ไฟลท์ีผ่่านการคอมไพลแ์ลว้ ทีใ่ช ้run โปรแกรมนี้ 
3. หน้าจอทีก่รอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใบสมคัร 
4. หน้าจอผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการ run โปรแกรม 

 


