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“คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ

ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ส าหรับผู้ดูแลระบบ” เล่มนี้ ผู้เขียน
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบต่างๆ ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งปัจจุบันฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน
จริงในการพัฒนาระบบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ ได้ทราบและ
เข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์) 
หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(นางสาวรัชนี พลแสน) นางสาวธนัญญา เฉลยผล และนายกันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้ 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชวนิจ วงศ์จรรยา 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

กิจกรรมการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และกิจกรรมการ 
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา (คงเหลือชุดวิชา
ส าหรับการลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 1) ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเข้ารับการอบรมตามวันที่และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ส่วนการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาเร็ว
ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
สามารถเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ได้ ตามวันที่และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยมี
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดอบรมทั้ง 2 กิจกรรม
ดังกล่าว ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดอบรมทั้งในภาคต้นและภาคปลาย และมีจ านวนนักศึกษาที่มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรมในแต่ละภาคการศึกษา 4,000 ถึง 5,000 คน ท าให้การจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม มีจ านวนมาก โดยขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรมนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนงานการจัดอบรม เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน
การส่งจดหมายแจ้งการอบรมให้นักศึกษาและน าไปใช้ในกระบวนงานอื่นๆ ของการจัดอบรม 

ก่อนปี พ.ศ. 2552 รูปแบบการแจ้งข้อมูลการอบรมให้นักศึกษาจะด าเนินการโดยการส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์และการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งการส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้นพบ
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดส่ง ท าให้นักศึกษาบางรายได้รับเอกสารล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสาร 
สาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีการสอบถามข้อมูลการอบรมทางโทรศัพท์จากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก  
ในแต่ละวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งจากงานประจ าในการตอบ
ค าถามนักศึกษาทางโทรศัพท์เพ่ือรองรับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนงานการจัดอบรม ตั้งแตก่ารจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ 
_______________________ 
1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564, น.11  
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เข้ารับการอบรมนั้น ไม่มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ต่างๆ เช่น การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษา
แยกตามห้องเรียน ล้วนแล้วแต่ด าเนินการด้วยวิธีการทางเอกสารทั้งสิ้น ท าให้การปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก 
มีความยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน ด้วย
การคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจากสภาพปัญหา รายละเอียดของงาน และความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้เขียนจึงปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
จากนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 1 และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ขึ้นในรูปแบบ Web 
application เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ โดย
เริ่มเปิดใช้งานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และ ภาคต้น ปีการศึกษา 
2555 ตามล าดับเป็นต้นมา ซึ่งมีการปรับปรุงการใช้งานของระบบให้รองรับกับผู้ใช้บริการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แสดงได้ดังตารางที ่1.1 และ 1.2 
 
ตารางที่ 1.1 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งาน 
พ.ศ. 2552 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเข้ารับ

การอบรม และการตอบรับเข้าอบรมจากนักศึกษา 
นักศึกษา อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการอบรมใน
รูปแบบไฟล์ PDF 

นักศึกษา 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตอบแบบส ารวจและการแสดงผลส ารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 

นักศึกษา อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 

 
 
_______________________ 
1 เป็นระบบสารสนเทศท่ีเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด   
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ตารางที่ 1.1 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน (ต่อ) 

ปี พ.ศ. รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งาน 
พ.ศ. 2553 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ 

Excel 
เจ้าหน้าท่ี 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับค าถามที่พบบ่อย และ ค าแนะน าในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษา 

 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา1 และวิทยากร
ประจ ากลุ่ม2 ในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงวันท่ีอบรม 

อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2554 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา3 ทุกชุดวิชาที่
จัดอบรม 

อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2555 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการเลื่อนช่วงวันท่ีอบรมให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี 
 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีเลื่อนช่วง

วันท่ีอบรมในรูปแบบไฟล์ Excel 
เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2556 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ีกองกลาง4 ที่
ต้องปฏิบัติงานในแต่ละช่วงวันท่ีอบรม 

เจ้าหน้าท่ี 

 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรบัการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา1 และ
วิทยากรประจ ากลุม่2 โดยเพิม่การแสดงข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าท่ีกองกลาง4 ใน
แต่ละช่วงวันท่ีอบรม 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2557 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาท่ีมาเขา้รับการ
อบรม (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

 
 
_______________________ 
1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมในแต่ละชุดวิชา 

แต่ละช่วงวันที่อบรม 
2 จ านวนวิทยากรประจ ากลุ่มที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงวันที่อบรม โดยค านวณจาก

จ านวนนักศึกษาในสัดส่วนนักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 คน 
3 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และนักศึกษาที่ได้รับก าหนดวันที่อบรมแล้ว ทุก

ชุดวิชาที่จัดอบรม 
4 จ านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละ

ช่วงวันที่อบรม  
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ตารางที่ 1.1 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน (ต่อ) 

ปี พ.ศ. รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งาน 
พ.ศ. 2558 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรบัการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเข้า

รับการอบรม โดยเพิ่มการแสดงขอ้มูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการใช้งาน
เครือข่ายไรส้าย (wi-fi) ของมหาวิทยาลัยฯ 

นักศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาท่ีมาเขา้รับการ
อบรม (Web Application) น ามาใช้งานแทน (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Web Application) น ามาใช้งาน
แทน (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2560 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ (สถานท่ีติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส) ของนักศึกษา 

นักศึกษา 

- ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรบัการรับรายงานตัวนักศึกษาท่ีมาเข้ารับการ
อบรม โดยเพิ่มการจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2563 - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
รูปแบบการอบรมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การแสดงผลข้อมลูสถานท่ี
อบรม วันท่ีอบรม เป็นต้น 
ตัวอย่าง ช่ือสถานท่ีอบรม เปลีย่นเป็น รูปแบบการอบรม (ท ากจิกรรมทดแทน 
อบรมในรูปแบบออนไลน์) วันท่ีอบรม เปลี่ยนเป็น ก าหนดส่งกิจกรรมทดแทน 
หรือ ก าหนดวันท่ีอบรมในรูปแบบออนไลน ์

นักศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 

 - ปิดการใช้งานช่ัวคราวส าหรับเมนูท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากไม่มีการจัด
อบรมในรูปแบบเผิชญหน้า อันเนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
เมนูส าหรับการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ (สถานท่ีตดิต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
และอีเมล์แอดเดรส) ของนักศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปจดัพิมพ์หนังสือท าเนียบรุ่น 
เมนูค าถามท่ีพบบ่อย 
เมนูส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา 
เมนูส าหรับการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา 
เมนูส าหรับการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
เมนูส าหรับการรับรายงานตัวนักศกึษา 

- 
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ตารางที่ 1.2 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 จากปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งาน 
พ.ศ. 2555 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเข้ารับ

การอบรม และบันทึกการตอบรับเข้าอบรมจากนักศึกษา 
นักศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการอบรมใน
รูปแบบไฟล์ PDF 

นักศึกษา 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับค าถามที่พบบ่อย และ ค าแนะน าในการ
อบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา 

นักศึกษา 

พ.ศ. 2557 
 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา และ จ านวนนักศึกษาท่ีตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา 

เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาท่ีมาเขา้รับการ
อบรม (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2558 - พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาท่ีมาเขา้รับการ
อบรม (Web Application) น ามาใช้งานแทน (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

- พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Web Application) น ามาใช้งาน
แทน (Windows Application) 

เจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. 2563 - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
รูปแบบการอบรมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การแสดงผลข้อมลูสถานท่ี
อบรม วันท่ีอบรม เป็นต้น 
ตัวอย่าง 
ช่ือสถานท่ีอบรม เปลีย่นเป็น รูปแบบการอบรม (ท ากิจกรรมทดแทน อบรมใน
รูปแบบออนไลน์ เป็นต้น) 
วันท่ีอบรม เปลี่ยนเป็น ก าหนดส่งกิจกรรมทดแทน หรือ ก าหนดวันที่อบรมใน
รูปแบบออนไลน ์

นักศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 

- ปิดการใช้งานช่ัวคราวส าหรับเมนูท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากไม่มีการจัด
อบรมในรูปแบบเผิชญหน้า อันเนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
เมนูค าถามท่ีพบบ่อย และ ค าแนะน าในการอบรมเขม้ (พิเศษ) ชุดวิชา 
เมนูส าหรับการรับรายงานตัวนักศกึษา 

- 
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ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จึงถือได้ว่าเป็นระบบสารสนเทศที่ส าคัญที่เป็นช่องทางใน
การให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนงานการจัดอบรมภายในฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การพัฒนาระบบ และรายละเอียดของการพัฒนาระบบ รวมทั้งการเตรียมระบบเพ่ือใช้งานบนเครื่อง
แม่ข่าย (Server) หากผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ จะไม่สามารถดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอด
ระบบได้ 

ดังนั้น การจัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ส าหรับผู้ดูแลระบบ” 
เล่มนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธี และองค์ประกอบของ
การพัฒนาระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาท าความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุน
ให้บุคคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

2.1 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

2.2 เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเป็นแนวทางการศึกษาส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลรักษาระบบได้ทราบและเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอด
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ได้ 

 
3. ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
  

รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ ดังนี้ 
3.1 การเตรียมเครื่องมือส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
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3.2 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

3.3 การน าไฟล์งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 

4. นิยำมศพัท์เฉพำะ 
 

นิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ มีดังนี้ 
4.1 กำรอบรมเข้มชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ (ระดับปริญญำตรี) หมายถึง การอบรม

เชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้ส าเร็จ
การศึกษา (คงเหลือชุดวิชาส าหรับการลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร) ต้อง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเข้ารับการ
อบรมตามวันที่และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยเนื้อหาส าหรับการอบรมเป็นการบูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

4.2 กำรอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชำ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมนั้น ต้อง
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดทั้ง 3 ข้อ1 ดังนี้ 

1) นักศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ได้ ต้องเหลือชุดวิชาที่ศึกษาตาม
 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายที่จะส าเร็จ
 การศึกษาหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพนักศึกษาตาม
 หลักสูตร และ 

2) ชุดวิชาที่จะจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ต้องเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหายาก และชุดวิชา
 นั้นนักศึกษาต้องสอบไม่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา ต้อง
 ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 
 

_______________________ 
1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) พ.ศ. 2558  
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3) ให้จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ส าหรับชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น และ
 นักศึกษาที่จะเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ได้ต้องสอบไม่ผ่านชุดวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
 ภาคการศึกษา และสอบผ่านภาคปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการ
 อบรมเข้ม (พิเศษ) 

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจเข้ารับการอบรมได้ตามความสมัครใจ (ไม่ใช่กิจกรรมภาคบังคับ) โดยรูปแบบการอบรมจะมุ่งเน้น
การทบทวนเนื้อหาสาระส าคัญทั้งหมดของชุดวิชาและมีการสอบวัดผลในวันสุดท้ายของการอบรม 

4.3 ระบบสำรสนเทศงำนอบรมเข้มชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ (ระดับปริญญำตรี) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นส าหรับการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แก่ผู้ใช้งาน โดย
ให้บริการในรูปแบบ Web application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

4.4 ระบบสำรสนเทศงำนอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชำ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นส าหรับการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช แก่ผู้ใช้งาน โดยให้บริการในรูปแบบ Web application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) 

4.5 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา ให้ท างานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งานและสามารถให้บริการด้าน
ข้อมูลการอบรมแก่ผู้ใช้งานได้ 

4.6 ผู้ใช้งำน หมายถึง ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4.7 นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) รวมทั้ง นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

4.8 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสบกำรณ์วิชำชีพ หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กระบวนงานในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)  และ อบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา 
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4.9 อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนงานในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

4.10 เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรม ส านักทะเบียนและวัดผล ศูนย์สารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนงานในการจัดอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำคู่มือ 
 

5.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบ
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ สามารถใช้ข้อมูลจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานนี้เป็นแนวทางการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบต่างๆ ของการ
พัฒนาระบบและน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้ 



บทท่ี 2 

การวิเคราะห์งาน 
 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

“มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช” จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 เมื่อครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” 
และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสาม
องค์ น ามาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัย (https://www.stou.ac.th/main/history.html สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564) 

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้มีการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
เพ่ือสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาและวิชาการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนในระบบการศึกษาทางไกลที่ไม่มีชั้นเรียนตามปกติ ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการ
สอนในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยส่งให้ทางไปรษณีย์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) วิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ วิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
(ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น.7) 
 

1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสาขาวิชา ส านัก 

และสถาบัน โดยสาขาวิชาถูกจัดให้เป็นหน่วยงานสายวิชาการ ส่วนส านักและสถาบันถูกจัดให้เป็น
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1.1.1 หน่วยงานสายวิชาการ 
หน่วยงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย

สาขาวิชา (ฐานะเทียบเท่าคณะ) จ านวน 12 สาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
4) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
7) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
8) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
9) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
10) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
1.1.2 หน่วยงานสายสนับสนนุวิชาการ 

หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกอบด้วยส านัก จ านวน 10 ส านัก และสถาบัน (ฐานะเทียบเท่าส านัก) จ านวน 1 สถาบัน ดังนี้ 

 
1) ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้ 

1.1) กองกลาง 
1.2) กองคลัง 
1.3) กองแผนงาน 
1.4) กองพัสดุ 
1.5) กองทรัพยากรบุคคล 
1.6) กองกฎหมาย 
1.7) กองอาคารสถานที่ 
1.8) ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.9) ศูนย์สารสนเทศ 
1.10) ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 
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1.11) สถานวิเทศสัมพันธ์ 
1.12) สถานวิจัยสถาบัน 
1.13) สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล 
1.14) สถานสื่อสารองค์กร 
1.15) สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 
1.16) หน่วยเลขานุการกิจ 

2) ส านักทะเบียนและวัดผล 
3) ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
4) ส านักบริการการศึกษา 
5) ส านักวิชาการ 
6) ส านักบรรณสารสนเทศ 
7) ส านักพิมพ์ 
8) ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
9) ส านักคอมพิวเตอร์ 
10) ส านักบัณฑิตศึกษา 
11) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แสดงได้ดังภาพ
ที ่2.1 
 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 (ที่มา : https://www.stou.ac.th/main/file/โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย.pdf 
 สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)  
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1.2 โครงสร้างการจัดสายงานบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดสายงานบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย ดังต่อไปนี้ 
1) ฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป 
4) ฝ่ายบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ 
5) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 

2. โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิชาการ 
 
ส านักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับส านักงานอธิการบดี ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักบริการ

การศึกษา และส านักทะเบียนและวัดผล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานอธิการบดีและส านัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2522 และแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง 
“การแบ่งส่วนราชการในส านักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย (รัชนี พลแสน, 2557, น.4-6) 

สถานที่ท าการระยะแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ถนนสุโขทัย (มกราคม 2521 - พฤษภาคม 2522) ต่อมาได้ย้ายที่ท าการไปอยู่ที่ต่างๆ ดังนี้ 

- อาคารบริษัทเดินอากาศไทย จ ากัด (ชั้น 6) ถนนหลานหลวง  
 (พฤษภาคม 2522 - เมษายน 2523) 
- อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  
 (เมษายน - มิถุนายน 2523) 
- อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา 
 (มิถุนายน 2523 - เมษายน 2524) 
- อาคารสิริภิญโญ ชั้น 5 ถนนศรีอยุธยา 
 (10 เมษายน 2524 - ธันวาคม 2527) และ 
- อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ  
 อ าเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (ธันวาคม 2527 - ปัจจุบัน) 
(10 ปี มสธ. 2531: น.26-28)  
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ในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 - 2526 งานในหน้าที่รับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ คือ งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ เลขานุการกิจสาขาวิชา และงานประสานงานเพ่ือ
สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ งานเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งสาขาวิชาต่างๆ งาน
จัดท าคู่มือนักศึกษาและหลักสูตรสาขาวิชา และงานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา 

พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้โอนงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต (เป็นกิจกรรม
ภาคบังคับของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) และ
งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (เป็นกิจกรรมส าคัญส่วนหนึ่งในการเรียนชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ) จากส านักบริการการศึกษามาให้ฝ่ายวิจัย ส านักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2527 ส านักวิชาการได้แยกภาระงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตและ
งาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกจากฝ่ายวิจัยและจัดตั้งหน่วยงานชื่อ 
“งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ” อยู่ในส านักงานเลขานุการ ส านัก
วิชาการ และในปีเดียวกันนั้นมหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้จัดตั้งงานฝึกอบรมขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ในส านักวิชาการ โดยให้มีหน้าที่ในการเตรียมงานด้านการฝึกอบรมเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งใน พ.ศ. 
2532 มหาวิทยาลัยได้แยกงานฝึกอบรมออกจากส านักวิชาการ และยกฐานะเป็นส านักการศึกษา
ต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อ “งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์
วิชาชีพ” เป็น “ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ” และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในส านักวิชาการตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 569/2534 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2534 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมเข้ม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุก ๆ สาขาวิชา และเพ่ือความเหมาะสมต่อมา
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ” 

ต่อมาภาระงานและปริมาณงานเกี่ยวกับด้านเลขานุการของสาขาวิชาต่าง ๆ มีมากขึ้นและ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปเป็นการเฉพาะ ส านักวิชาการจึงได้จัดตั้งฝ่ายเลขานุการกิจ
เป็นการภายในเพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจกิตติ
เมธี และงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชาต่างๆ อนึ่ง ฝ่ายดังกล่าวได้ถูกยุบรวมเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดส านักงานเลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชาการครั้งที่ 6/2543 วันที่ 
25 ธันวาคม 2543 

พ.ศ. 2535 ได้แยกฝ่ายวิจัยออกจากส านักวิชาการ และยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจในด้านประสาน

กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
เลขานุการกิจ-กิตติเมธี รวมทั้งงานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้มีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่รองรับงานดังกล่าว ส านักวิชาการจึงได้ตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นการภายในอีกหนึ่งฝ่าย 
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พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งส านักบัณฑิตศึกษาขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 
และได้แยกออกจากส านักวิชาการไปพร้อมทั้งงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานกิตติเมธี และ
เมื่องานประกันคุณภาพการศึกษามีภาระงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ก าหนดให้มีศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 จึงโอนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ส านักวิชาการด าเนินการ ไปขึ้นกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว 

พ.ศ. 2546 ส านักวิชาการมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงาน
เลขานุการ และฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ยังได้รับโอนงานกิตติเมธีจากส านักบัณฑิตศึกษากลับมาที่
ส านักงานเลขานุการและโอนงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลับมาที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน ส านักวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
6/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 

พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ได้ย้ายไปสังกัดสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2563 ส านักวิชาการจึงมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ประกอบด้วย ส านักงาน
เลขานุการ และฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายต ารา ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น.7-9) 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิชาการ 

ส านักวิชาการมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) ส านักงานเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานอ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการกิจ
สภาวิชาการ และงานเลขานุการกิจสาขาวิชา และงานกิตติเมธี 

2) ฝ่ายต ารา 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ ขออนุญาตใช้

ลิขสิทธิ์ทางวิชาการ งานจัดท าวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา และงาน
ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ  
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3) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร งานประเมินหลักสูตร งาน

ปรับปรุงหลักสูตร งานเอกสารหลักสูตร งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง ประเมินหลักสูตร 
ตรวจสอบ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักสูตร รับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ รวบรวม สรุป
ข้อมูล วิเคราะห์/วิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร และงานคลังหน่วยกิตหลักสูตร 

4) ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา และงาน
ประเมินผลและพัฒนาการอบรม 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานของส านักวิชาการ แสดงได้ดัง
ภาพที ่2.2 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานของส านักวิชาการ 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

3. โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อ "งานโครงการเสริม
ประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ" อยู่ในงานส านักงานเลขานุการ ส านักวิชาการ ต่อมาในปี 
พ.ศ.2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ" โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในส านัก
วิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 569/2534 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมเข้มนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ของทุก ๆ สาขาวิชา และเปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ" เป็น
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หน่วยงานภายในระดับฝ่าย สังกัดส านักวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ 
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2544  
( https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaain
fo/oaa/dept/dept05/index.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564) 
 

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) การจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา การพัฒนาสื่อการอบรมและข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การจัดเตรียมเอกสาร
การสอนชุดวิชา เอกสารกิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ สิ่งของต่างๆ และการประสานงานด้าน
สถานที่ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรมระหว่างการอบรม  รวมทั้งการประเมินผลการ
อบรมจากนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม 

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
1) งานบริหารการอบรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับสาขาวิชา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา การจัดท า
ค าสั่งให้บุคลากรปฏิบัติราชการในการอบรม การประสานงานด้านสถานที่อบรมและสถานที่พักของ
นักศึกษาและวิทยากร การจัดท าเงินยืมส ารองจ่ายเพ่ือใช้ในการอบรม การจัดส่งจดหมายแจ้งข้อมูล
การอบรมให้นักศึกษา รวมทั้งให้บริการตอบค าถามนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการอบรม 

2) งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสื่อการอบรมและ
ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ Web application ข้อมูลนักศึกษาใน
รูปแบบรายงานต่างๆ เป็นต้น การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมประกอบการ
อบรม การจัดท าคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดเตรียม วัสดุและสิ่งของต่างๆ 
ส าหรับใช้ในงานอบรม การบริหารจัดการคลังเอกสารกิจกรรมและคลังวัสดุ รวมทั้งการประสานงาน
ด้านสถานที ่เจ้าหน้าที่ และอุปกรณส์ าหรับการท ากิจกรรมระหว่างการอบรม 

3) งานประเมินผลและพัฒนาการอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกผลประเมินการจัด
อบรมจากนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม วิเคราะห์ และประมวลผลการประเมินเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
การอบรม รวมทั้งรายงานผลการประเมินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ แสดงได้ดัง
ภาพที ่2.3 

 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

3.2 จ านวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
 จ านวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดัง

ตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง/ระดับ ต าแหน่งงาน จ านวน (อัตรา) 
ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่าย 1 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน 2 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได ้ นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 3 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 1 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 2 

พนักงานธุรการ ผู้ปฏิบัติงาน 1 
รวม 11 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  



20 

 

4. โครงสร้างและอัตราก าลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 
 
ปัจจุบันงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษามีบุคลากรในสังกัด จ านวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้า

งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงาน 2 อัตรา 
 

โครงสร้างและอัตราก าลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดง
ได้ดังภาพที ่2.4 

 

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

จ านวนบุคลากรของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 อัตราก าลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง/ระดับ ต าแหน่งงาน จ านวน (อัตรา) 
พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน 1 
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 1 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 1 

รวม 3 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  



21 

 

5. บทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 
 

ก่อนปี พ.ศ. 2552 บทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ไม่ได้ก าหนดหน้าที่
งานการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม รวมทั้ง การจัดท าและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม ต่อมาภายหลังผู้ เขียนได้เห็นสภาพปัญหาจากการปฏิบัติงานใน
กระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ)  
ชุดวิชา ที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางเอกสาร (Manual) เป็นหลัก จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ผู้เขียนได้พัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งระบบ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งหลังจากเริ่มใช้ระบบสารสนเทศท้ัง 2 ระบบในการปฏิบัติงานจริง จึงต้องมีการ
พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบเรื่อยมา ดังนั้น จึงมีการเพ่ิมหน้าที่งานการออกแบบ พัฒนา 
ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม รวมทั้ง การจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม 
รวมอยู่ในบทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่งานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น โดยบทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีดังนี้ 

1) การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม เพ่ือให้บริการ
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

2) การจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม 
2.1) สอบถามข้อมูล (Query) และส่งออก (Export) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการ

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากฐานข้อมูล
ของส านักทะเบียนและวัดผล 

2.2) จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3) การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม 
3.1) ประสานงานกับส านักบริการการศึกษาในการเบิกเอกสารการสอนชุดวิชาส าหรับ

ใช้ในงานอบรม 
3.2) ประสานงานกับสาขาวิชาและส านักพิมพ์ในการจัดท าเอกสารกิจกรรม (กิจกรรม

วิชาชีพเฉพาะสาขาและกิจกรรมกลาง) ส าหรับใช้ในงานอบรม 
3.3) จัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมส าหรับใช้ระหว่างการอบรม 
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3.4) บริหารจัดการคลังเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม 
4) การจัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรรม วัสดุ และสิ่งของต่างๆ 

4.1) ประสานงานกับส านักงานเลขานุการเพ่ือจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ ส าหรับใช้ในงาน
อบรม 

4.2) จัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรม วัสดุ สิ่งของต่างๆ ส าหรับใช้ระหว่างการอบรม 
4.3) บริหารจัดการคลังวัสดุ 

5) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ขออนุญาต
ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมระหว่างการอบรมส าหรับนักศึกษาและวิทยากร 

 
6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียนในงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียนในงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีดังนี้ 
1) การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลการอบรม รวมทั้ง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนงานการจัดอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

2) การจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม 
2.1) สอบถามข้อมูล (Query) และส่งออก (Export) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการ

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากฐานข้อมูล
ของส านักทะเบียนและวัดผล 

2.2) จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการท างานร่วมกับ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

3) การประสานงานกับส านักทะเบียนและวัดผล จัดท าข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) และจัดท าแบบขออนุมัติใช้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งข้อมูลการอบรมถึงนักศึกษา 

4) การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม 
4.1) ประสานงานกับส านักบริการการศึกษา จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเบิกเอกสาร

การสอนชุดวิชาส าหรับใช้ในงานอบรม 
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4.2) ประสานงานกับสาขาวิชา รับ-ส่งต้นฉบับเอกสารกิจกรรม (กิจกรรมวิชาชีพ
เฉพาะสาขา) เพ่ือน าต้นฉบับมาส าเนาเอกสารส าหรับใช้ในงานอบรม 

4.3) ประสานงานกับส านักพิมพ์ สั่งผลิตเอกสารกิจกรรม (กิจกรรมกลาง) ส าหรับใช้
ในงานอบรม 

4.4) จัดท าใบจ่ายเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมเพ่ือควบคุมการ 
เบิก-จ่ายเอกสาร และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
ส าหรับให้นักศึกษาและวิทยากรใช้ในการอบรมแต่ละครั้ง 

4.5) บริหารจัดการคลังเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม 
5) การจัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรรม วัสดุและสิ่งของต่างๆ 

5.1) ประสานงานกับส านักงานเลขานุการ จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
สิ่งของต่างๆ ส าหรับใช้ในงานอบรม 

5.2) จัดท าใบจ่ายวัสดุเพ่ือควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดเตรียมวัสดุส าหรับให้นักศึกษาและวิทยากรใช้ในการอบรมแต่ละครั้ง 

5.3) บริหารจัดการคลังวัสดุ 
6) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ จัดท า

บันทึกข้อความ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
ระหว่างการอบรมส าหรับนักศีกษาและวิทยากร 

7) งานอ่ืนๆ / งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
7.1) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในส านักวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จและถูกน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในส านักวิชาการ ได้แก่ 

- ระบบ Download เอกสารผลประเมินและค าสั่งปฏิบัติราชการในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาให้แก่งานบริหารการอบรมนักศึกษา และงานประเมินผลและพัฒนา
งานอบรม ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
พัฒนาให้แกง่านเลขานุการกิจสภาวิชาการ ส านักงานเลขานุการ ส านักวิชาการ 

7.2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองกลางในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ    )ระดับปริญญาตรี  ( มีหน้าที่รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลังส าหรับใช้เป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองกลาง การจัดท าเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม การ
จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการอบรม การรับรายงานตัว
นักศึกษาและจัดท าบัญชีรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียนกลุ่มย่อย การประสานงานและให้บริการ
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วิทยากรและนักศึกษาระหว่างการอบรม การจัดเก็บ ตรวจนับเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่คงเหลือจาก
การใช้งานส่งคืนคลังเอกสารกิจกรรมและคลังวัสดุของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ การจัดท าเอกสาร
สรุปข้อมูลการอบรม การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองกลางหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม และน าหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกลาง 
และสัญญายืมเงินทดรองจ่าย ยื่นต่อกองคลังพร้อมเงินที่เหลือ )ถ้ามี (เพ่ือชดใช้เงินยืม  

7.3) ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยรับผิดชอบในส่วนงานทะเบียน
บัณฑิต 

7.4) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง/ผู้ประสานงานการสอบ ในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการสอบ ในภาคไล่และภาคซ่อม ทั้งสนามสอบปกติและสนามสอบในเรือนจ า 

7.5) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักวิชาการ (ผู้แทนฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ) 



บทท่ี 3 

องค์ประกอบของระบบงาน 
 
 

ก่อนปี พ.ศ. 2552 กระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ด าเนินการโดยฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางเอกสาร (Manual) เป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ จึงท าให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก มีความ
ยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษามีเพียง 2 
ช่องทางคือการส่งเอกสารแจ้งการอบรมทางไปรษณีย์และการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ส่งผลให้นักศึกษา
บางรายได้รับเอกสารแจ้งการอบรมล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสาร จากปัญหาการจัดส่งของไปรษณีย์ 
หลังจากได้เห็นสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพและเพ่ิมช่องการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ผู้เขียนได้น าวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) มาเป็นตัวแบบในการด าเนินการ เนื่องจากวงจรการ
พัฒนาระบบเป็นตัวแบบที่มีการก าหนดขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ (Systematic) 
ชัดเจน (Well-defined) และมีประสิทธิภาพ (Cost-effective) วงจรการพัฒนาระบบถือได้ว่าเป็น
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศตั้งแต่การคิดริเริ่ม (Conception) จนกระทั่งน าไปใช้งาน 
(Implementation) นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เหตุผลอ่ืนๆ ที่มีการน าวงจรการพัฒนา
ระบบไปใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังนี ้

- ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาระบบ 
- มีโครงสร้างของกรอบการด าเนินการที่ชัดเจน 
- มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรล่วงหน้า 
- ช่วยด้านการจัดการให้สามารถติดตามความคืบหน้าของระบบ 
(B. B. Agarwal, S. P. Tayal, M. Gupta, 2010, น.29)  
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ผู้เขียนได้น าขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบมาใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ การท าความ
เข้าใจปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง
องค์ประกอบของระบบงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบตามข้ันตอนดังกล่าว 

ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ผู้เขียนพัฒนานั้น ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web application 
ตามสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ ภาพรวมขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) แสดงได้
ดังภาพที่ 3.1 
 

    
 

 

ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) ของระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
 

ผู้เขียนได้น าขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  

ฝ่ังเคร่ืองลูกข่าย (Client side) ฝ่ังเคร่ืองแม่ข่าย (Server side) 

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เว็บแม่ข่าย 
(Web Server) 

ฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 
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1. การท าความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
การท าความเข้าใจปัญหาเป็นกระบวนการในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน

การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เพ่ือ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและท าความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study) 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเป็นกระบวนการในการศึกษารายละเอียด

จากสภาพปัญหาในข้อ 1. การท าความเข้าใจปัญหา และพิจารณาว่าจะสามารถน าระบบสารสนเทศมา
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไร และศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับ
นโยบายของหน่วยงานว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นชอบกับการน าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเตรียมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโปรแกรม (Programming) และเตรียมเครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 การศึกษาภาษาโปรแกรม /เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่ง 
การศึกษาภาษาโปรแกรม /เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่งเป็นการศึกษาข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของมหาวิทยาลัยฯ ว่าสนับสนุน 
Application ในรูปแบบใดบ้าง เพ่ือให้ทราบขอบเขตในการพิจารณาเลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่ง โดยพิจารณาเลือกจากความสะดวกหรือความยุ่งยากซับซ้อนของการน ามา
ประยุกต์ใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สามารถท างานร่วมกันได้ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ชุดค าสั่ง กรณีของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา นั้น ผู้เขียนเลือกใช้เทคโนโลยี ASP (Active 
Server Page) ในการพัฒนาชุดค าสั่ง และใช้ Microsoft Access เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก
เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) มีรูปแบบการน ามาประยุกต์ใช้งานที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน 
Microsoft Office ไม่ต้องหามาติดตั้งเพ่ิมเติม จากนั้นจึงศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการ
เขียนภาษาโปรแกรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุดค าสั่งได้ 

2.2 การศึกษาภาษาท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
การศึกษาภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเป็นการศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และ

กฎเกณฑ์ในการเขียนภาษา SQL (Structured Query Language) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเขียนค าสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลท างานกับข้อมูลตามที่ต้องการได้ 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมื่อในการพัฒนาชุดค าสั่ง 
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2.4 การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager เป็นการติดตั้งเครื่องมือลง

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเพ่ือตั้งค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็นเว็บแม่ข่าย (Web 
server) ส าหรับใช้ทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศ 

2.5 การติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
การติดตั้งโปรแกรม FileZilla เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

ผู้เขียนเพ่ือใช้ในการน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่อง
แม่ข่าย (Server) 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยการศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งสอบถามและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณว์ิชาชีพ สังเกตจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และรับข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาท าการศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบระบบ (System Design) ให้ได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

4. การออกแบบระบบ (System Design) 
การออกแบบระบบเป็นกระบวนการในการน ารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ

ในข้อ 3. การวิเคราะห์ระบบ มาท าการออกแบบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ทั้งในส่วน
ของการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูล (Database Design) การออกแบบเมนูการใช้งาน
และขั้นตอนการท างานของระบบ และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design) 
โดยค านึงถึงความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน ขอบเขตการท างานของระบบ และความสะดวกในการใช้
งานของผู้ใช้งาน 

5. การพัฒนาระบบ (System Development) 
การพัฒนาระบบเป็นกระบวนการในการน ารายละเอียดที่ได้จากการออกแบบระบบใน

ข้อ 4. การออกแบบระบบ มาพัฒนาเป็นเมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดย
ใช้เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) และใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุดค าสั่ง  
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6. การทดสอบระบบ (System Testing) 
การทดสอบระบบเป็นกระบวนการในการทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงาน

อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา ตามฟังก์ชันการท างานในแต่ละฟังก์ชัน (Unit test) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการ
ท างาน และทดสอบการท างานของระบบในภาพรวม (Integration test) ตามเมนูการใช้งานและ
ฟังก์ชันการท างานทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบการท างานของฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์กันว่าสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการท างานของระบบและความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

7. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 
การติดตั้งระบบเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้ท าการทดสอบการท างานของระบบ

สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากขั้นตอนในข้อ 6. การทดสอบระบบ เมื่อเห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถท างาน
ได้อย่างถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาด (Error) ระหว่างการใช้งาน จึงน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศ
ทั้ง 2 ระบบดังกล่าว จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือให้บริการแก่
ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

8. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
การบ ารุงรักษาระบบเป็นกระบวนการในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้
ท างานได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งาน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ในการปฏิบัติงานจริง และน ามา
แก้ไข/ปรับปรุงการท างานของระบบ เพ่ือให้รองรับต่อการท างานและความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน
มากที่สุด 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 3.2  
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ภาพที่ 3.2 ผังงานแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรม เข้ม
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวชิา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study) 

1. การท าความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

4. การออกแบบระบบ (System Design) 

5. การพัฒนาระบบ (System Development) 

6. การทดสอบระบบ (System Testing) 

7. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 

8. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 
 

ในบทที่ 3 ผู้เขียนได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานส าหรับการพัฒนาระบบอย่าง
ละเอียด 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิานส าหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
 
ผู้เขียนได้น าขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 

SDLC) มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
1. การท าความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 

มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ผู้เขียนรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากนั้นจึงค้นหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือท า
ความเข้าใจ โดยพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
ในกระบวนงานการจัดอบรมตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมนั้น ไม่มี
ระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การพิมพ์
รายชื่อนักศึกษาลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ล้วนแล้วแต่ด าเนินการด้วยวิธีการทางเอกสารทั้งสิ้น ท า
ให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด 
การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก มีความยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากช่อง
ทางการแจ้งข้อมูลการอบรมถึงนักศึกษาที่มีเพียง 2 ช่องทาง คือ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์และการ
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งการส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้นในบางครั้งมีความล่าช้าในการจัดส่ง จึงท าให้
นักศึกษาบางรายได้รับเอกสารล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสาร 
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2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study) 
มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนศึกษารายละเอียดจากสภาพปัญหาในข้อ 1. การท าความเข้าใจ

ปัญหา และพิจารณาว่าจะสามารถน าระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ได้หรือไม่อย่างไร ซ่ึงจากการประเมินในเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าหากมีการน าระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ จะช่วยให้การจัดเตรียมข้อมูล
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลจะเปลี่ยนจากรูปแบบเอกสารเป็น
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data) ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนงานต่างๆ ของการจัด
อบรมได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น ในส่วนของช่องทางการแจ้งข้อมูลการอบรมให้
นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคลก็จะมีช่องทางเพ่ิมขึ้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน โดยปรึกษาหารือ
และขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ในการคิดริเริ่มที่จะน าระบบสารสนเทศมาใช้งานเพ่ือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ด้วยการคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจากสภาพปัญหา รายละเอียดของงาน และ
ความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวผู้เขียนจึงด าเนินการพิจารณา
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) 
ของมหาวิทยาลัยฯ ว่ารองรับหรือสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและน ามาใช้งานหรือไม่ ซึ่ง
พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
เครือข่ายและเทคโนโลยี พร้อมที่จะรองรับหรือสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและน ามาใช้งาน 
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 
และ สนับสนุน Application ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) หรือ Application ที่
พัฒนาด้วยภาษา PHP (Personal Home Page) ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Application 
เพ่ือใช้งานภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเลือกใช้ภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน 
เช่น เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) เทคโนโลยี ASP.NET หรือ ภาษาโปรแกรม PHP เป็นต้น 
จากนั้นผู้เขียนจึงเตรียมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโปรแกรม (Programming) และเตรียมเครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การศึกษาภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่ง 
ศึกษาข้อมูลของภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีแต่ละประเภท และพิจารณาเพ่ือ

เลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่ง 
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ข้อมูลสรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม/
เทคโนโลยีแต่ละประเภท แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยี
 แต่ละประเภท 
ภาษาโปรแกรม/ 

เทคโนโลย ี
ความสะดวกหรือความยุ่งยากซับซ้อน 

ของการน ามาประยุกต์ใช้งาน 
ระบบจัดการฐานข้อมลูที่
สามารถท างานร่วมกันได ้

เครื่องมือท่ีใช้ในการ 
พัฒนาชุดค าสั่ง 

ASP - ใช้ภาษาโปรแกรมแบบ Script 
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server) 
เพื่อใช้ในการประมวลผล 
- ต้องติดตั้ง .NET Framework เพื่อใช้
ในการท างานกับชุดค าสั่ง 
- หลังจากพัฒนาชุดค าสั่งเสร็จและน ามา
จัดเก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว
สามารถท างานในรูปแบบ Web 
application ได้ทันที 

เหมาะสมกับระบบจดัการ
ฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไมโครซอฟท์ 
เช่น  
- Microsoft Access 
- Microsoft SQL Server 

- Macromedia 
Dreamweaver 
- โปรแกรม Text 
Editor เช่น 
EditPlus Notepad 
เป็นต้น 

ASP.NET - ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object 
Oriented Programming) 
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server) 
เพื่อใช้ในการประมวลผล 
- ต้องติดตั้ง .NET Framework เพื่อใช้
ในการท างานกับชุดค าสั่ง 
- หลังจากพัฒนาชุดค าสั่งเสร็จแลว้ต้อง
แปล (Compile) ชุดค าสั่ง และ
ก าหนดค่า (Configuration) ในเครื่อง
แม่ข่าย (Server) ให้กับชุดค าสั่งกอ่น จึง
จะสามารถท างานในรูปแบบ Web 
application ได ้

เหมาะสมกับระบบจดัการ
ฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไมโครซอฟท์ 
เช่น  
- Microsoft Access 
- Microsoft SQL Server 

- Microsoft Visual 
Studio .NET 
- Microsoft Visual 
Studio 

PHP - ใช้ภาษาโปรแกรมแบบ Script 
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server) 
เพื่อใช้ในการประมวลผล 
- หลังจากพัฒนาชุดค าสั่งเสร็จและน ามา
จัดเก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว
สามารถท างานในรูปแบบ Web 
application ได้ทันที 

เหมาะสมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูล 
MySQL 

- Macromedia 
Dreamweaver 
- โปรแกรม Text 
Editor เช่น 
EditPlus Notepad 
เป็นต้น 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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กรณีของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) นั้น ผู้เขียนเลือกใช้เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) ในการพัฒนา
ชุดค าสั่ง และใช้ Microsoft Access เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากเทคโนโลยี ASP (Active 
Server Page) มีรูปแบบการน ามาประยุกต์ใช้งานที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งสามารถท างาน
ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office 
ไม่ต้องหามาติดตั้งเพ่ิมเติม และเลือกใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาชุดค าสั่งเนื่องจากติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 

หลังจากผู้เขียนพิจารณาเลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาชุดค าสั่งได้แล้ว จึงศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการเขียนภาษาโปรแกรม เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุดค าสั่งให้ระบบท างานตามที่ต้องการได้ 

2.2 การศึกษาภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
ศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการเขียนภาษา SQL (Structured 

Query Language) ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เขียนค าสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลท างานกับข้อมูลตามที่ต้องการได้ เช่น 

- select [ชื่อคอลัมน์] from [ชื่อตารางข้อมูล] เป็นค าสั่งเพื่อสอบถามข้อมูล 
(Query) จากตารางข้อมูลที่ก าหนด 

- insert into [ชื่อตารางข้อมูล] values ([ค่าข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในคอลัมน์ที่ 
1],…,[ค่าข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมในคอลัมน์ที่ n]) เป็นค าสั่งเพื่อเพ่ิมข้อมูล (Insert) เข้าสู่ตารางข้อมูลที่
ก าหนด 

- update [ชื่อตารางข้อมูล] set [ชื่อคอลัมน์] = [ค่าข้อมูลที่ต้องการ
ปรับปรุง] เป็นค าสั่งเพ่ือปรับปรุงข้อมูล (Update) ในตารางข้อมูลที่ก าหนด 

- delete from [ชื่อตารางข้อมูล] เป็นค าสั่งเพื่อลบข้อมูล (Delete) จาก
ตารางข้อมูลที่ก าหนด เป็นต้น 

2.3 การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
ติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เพ่ือใช้เป็นเครื่องมื่อในการ

พัฒนาชุดค าสั่ง โดยมีข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 ไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิก (Double click) ที่ไฟล์หรือคลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้น
เลือก Rus as Administrator แสดงได้ดังภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2 การเปิดไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 

 
ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Next เพ่ือเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดัง

ภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 การเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “I accept the 
term in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4 การยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม และกดที่กล่อง
ส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ “Create Shortcut on Desktop (for All Users)” 
เพ่ือสร้างทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Next 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.5 

 
ภาพที่ 4.5 การเลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม และการสร้างทางลัดการใช้โปรแกรม 
 Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 6 กดที่กล่องส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) ทั้งหมด เพ่ือ
ก าหนดค่าเริ่มต้นให้โปรแกรมเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาชุดค าสั่งส าหรับภาษาโปรแกรมที่เลือก จากนั้นกด
ปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 การก าหนดให้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
 ชุดค าสั่งส าหรับภาษาโปรแกรมที่เลือก 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม Install เพ่ือเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.7-4.8 

 
ภาพที่ 4.7 การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.8 ความคืบหน้าของการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 

 
ขั้นตอนที่ 8 กดปุ่ม Finish เพ่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม โดยหลังจากติดตั้ง

โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และแฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรมจะปรากฏตามที่อยู่ (Directory) ในการ
ติดตั้งโปรแกรมที่เลือกในขั้นตอนที่ 5) แสดงได้ดังภาพที่ 4.9-4.11 

 
ภาพที่ 4.9 การเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.10 ทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจาก
 เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.11 แฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 9 ทดลองเปิดโปรแกรมหลังจากติดตั้งส าเร็จ แสดงได้ดังภาพที่ 4.12 

 
ภาพที่ 4.12 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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2.4 การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
ติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager เพ่ือตั้งค่าให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็นเว็บแม่ข่าย (Web server) ส าหรับใช้ทดสอบการท างานของระบบ โดยมี
ขั้นตอนการติดตั้ง IIS ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม Windows จากนั้นเลือก Control panel แสดงได้ดังภาพที่ 
4.13 

 
ภาพที่ 4.13 การเข้าสู่ Control Panel ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้ง Internet Information 
 Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ Programs and features แสดงได้ดังภาพที่ 4.14 

 
ภาพที่ 4.14 การเลือกหัวข้อ Programs and features เพ่ือติดตั้ง Internet Information 
 Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 3 เลือกหัวข้อ “Turn Windows features on or off” แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.15 

 
ภาพที่ 4.15 การเลือกหัวข้อ “Turn Windows features on or off” เพ่ือติดตั้ง Internet 
 Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 4 กดที่กล่องส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ 
“Internet Information Services” จากนั้นกดขยาย (Expand) หัวข้อ “Internet Information 
Services” เพ่ือก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง แสดงได้ดังภาพที่ 4.16-4.17 

 
ภาพที่ 4.16 การก าหนดรายละเอียดการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.17 การกดขยาย (Expand) หัวข้อ “Internet Information Services” 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 5 กดขยาย (Expand) หัวข้อย่อย “World Wide Web Services”
จากนั้นกดขยาย (Expand) หัวข้อย่อย “Application Development Features” แสดงได้ดังภาพที่ 
4.18-4.19 

 
ภาพที่ 4.18 การกดขยาย (Expand) หัวข้อย่อย “World Wide Web Services” 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.19 การกดขยาย (Expand) หัวข้อย่อย “Application Development Features” 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 6 กดที่กล่องส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ 
“ASP” และ “ISAPI Extensions” จากนั้นกดปุ่ม OK เพ่ือเริ่มติดตั้ง Internet Information Services 
(IIS) Manager แสดงได้ดังภาพที่ 4.20-4.21 

 
ภาพที่ 4.20 การเลือกรายละเอียดการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.21 ความคืบหน้าของการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม Restart Now เพ่ือเริ่มต้นการท างานใหม่ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.22 

 
ภาพที่ 4.22 การเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากเริ่มต้นการท างานใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจึง
ทดสอบการท างานของ Internet Information Services (IIS) Manager โดยการเปิดโปรแกรม
เบราว์เซอร์ Internet Explorer จากนั้นพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL : Universal Resource Locator) 
“http://localhost” ในแถบที่อยู่ (Address bar) และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” จะปรากฏผลลัพธ์แสดง
ได้ดังภาพที่ 4.23 
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ภาพที่ 4.23 หน้าจอการท างานของ Internet Information Services (IIS) Manager  ผ่าน
 โปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

2.5 การติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
ติดตั้งโปรแกรม FileZilla เพ่ือใช้ในการน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.24 

 
ภาพที่ 4.24 ไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิก (Double click) ที่ไฟล์ หรือ คลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้น
เลือก Rus as Administrator แสดงได้ดังภาพที่ 4.25 

 
ภาพที่ 4.25 การเปิดไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม I Agree เพ่ือยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม แสดงได้
ดังภาพที่ 4.26 

 
ภาพที่ 4.26 การยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 4 กดท่ีปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “Anyone who 
uses this computer (all users)” เพ่ือก าหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.27 

 
ภาพที่ 4.27 การก าหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม FileZilla ให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 5 กดที่กล่องส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) ทั้งหมด เพ่ือเลือก
ส่วนประกอบในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.28 

 
ภาพที่ 4.28 การเลือกส่วนประกอบในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Next 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.29 

 
ภาพที่ 4.29 การเลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 7) กดที่กล่องส าหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ 
“Do not create shortcuts” เพ่ือปฏิเสธการสร้างทางลัดการใช้งาน (Shortcut) ใน Start Menu 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Install เพ่ือเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.30 

 
ภาพที่ 4.30 การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 8 กดปุ่ม Finish เพ่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม โดยหลังจาก
ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และแฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรมปรากฏตามที่อยู่ 
(Directory) ในการติดตั้งโปรแกรมที่เลือกในขั้นตอนที ่6) แสดงได้ดังภาพที่ 4.31-4.33 

 
ภาพที่ 4.31 การเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.32 ทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากเสร็จสิ้น 
 การติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.33 แฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 9 ทดลองเปิดโปรแกรมหลังจากติดตั้งส าเร็จ แสดงได้ดังภาพที่ 4.34 

 
ภาพที่ 4.34 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม FileZilla 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ

ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม

ข้อมูลนักศึกษาท่ีมสีิทธิ์เข้ารับการอบรม และการแจ้งข้อมูลการอบรมให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล 
เช่น เอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (ภาพที่ 4.35) จดหมายแจ้งก าหนดการอบรม 
(ภาพท่ี 4.37 และ 4.41) ตารางก าหนดการอบรม (ภาพที่ 4.39 และ 4.40) เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 
4.35-4.43 
 

 
ภาพที่ 4.35 ตัวอย่างเอกสารรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.36 ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มการจ่าหน้าซองส าหรับการส่งคืนแบบแสดงความจ านง 
 การเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างจดหมายแจ้งก าหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
 (ระดับปริญญาตรี) ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.38 ตัวอย่างเอกสารแบบแสดงความจ านงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา 
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ภาพที่ 4.39 ตัวอย่างเอกสารตารางก าหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
 (ระดับปริญญาตรี) 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.40 ตัวอย่างเอกสารตารางก าหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.41 ตัวอย่างจดหมายแจ้งก าหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทาง
 ไปรษณีย์ 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างเอกสารแบบแสดงความจ านงการเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
 นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ภาพที่ 4.43 ตัวอย่างแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
 นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของ
เอกสารต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนงานการจัดอบรม
ก่อนที่จะน าระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชามาใช้ แสดงได้ดังภาพที่ 4.44 
 
ตารางที่ 4.2 ภาพสัญลักษณ์ ชื่อเรียก และความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในภาพที่ 4.44-4.45 

ภาพสัญลักษณ ์ ช่ือเรียก ความหมาย 
 Terminator การเริม่ต้น หรือ สิ้นสดุการท างาน 

 Process การด าเนินการ 

 Decision การตรวจสอบเงื่อนไข หรือ ทางเลอืกส าหรับด าเนินการ 

 Magnetic Disk ที่จัดเก็บข้อมูล 

 Document การแสดงผลในรปูแบบเอกสาร 

 Flow Line ทิศทางการท างานของผังงาน 

(ที่มา : โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, น.429)  
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ภาพที่ 4.44 ผังงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดอบรมก่อนที่จะน าระบบสารสนเทศมาใช้ 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนสอบถามความต้องการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ รวมทั้งสังเกตจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และรับ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นรวบรวมข้อมูล
ความต้องการใช้งาน และน ามาศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบระบบ (System 
Design) ให้ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน แสดงได้ดังภาพที่ 4.45 

รายชื่อนักศึกษา 
แยกตามชุดวิชา 

ฐานข้อมูลรายชื่อนกัศึกษา 
ของส านักทะเบียนและวัดผล 

สั่งพิมพ์รายงานรายชือ่นักศึกษา
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

รายชื่อนักศึกษา 
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งการ
อบรมให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 

จดหมายแจ้งการอบรม 

นักศึกษารอรับจดหมาย 
แจ้งการอบรมทางไปรษณีย ์

หรือ 
โทรศัพท์สอบถามขอ้มูลการ

อบรมกับเจ้าหน้าที ่

นักศึกษาส่งจดหมายแจ้ง 
การตอบรับเข้าอบรม 

ทางไปรษณีย์ 
หรือ 

โทรศัพท์แจ้งการตอบรับ 
เข้าอบรมกับเจา้หน้าที ่

เจ้าหน้าที่จดบันทกึ 
การตอบรับเข้าอบรม 

ของนักศึกษาลงในเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ก าหนดชว่งการอบรม
ให้นักศึกษาตามตารางการอบรม 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
โดยการค้นหาจากเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาที่ตอบรับเขา้อบรม  
ด้วยการนับข้อมูลการตอบรับ 

ที่มีการจดบันทึกไว ้

เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนกัศึกษาเขา้
อบรมโดยการให้นักศึกษาลงลายมือชือ่ 

ในเอกสารเพื่อรายงานตวั 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนนกัศึกษาที่ 
รับรายงานตัวแลว้ ดว้ยการนับรายชื่อ

นักศึกษาที่มีการลงลายมือชือ่ 

เจ้าหน้าที่จัดแบ่งรายชื่อนกัศึกษาที่มี
การลงลายมือชื่อ แยกตามชุดวิชา 

เจ้าหน้าที่พิมพ์รายชือ่นักศึกษาทีละราย
ลงในแบบฟอร์ม โดยแยกตามชุดวิชา 

จากนั้นสั่งพิมพ์เอกสาร 

รายชื่อนักศึกษาแยกตามชุดวิชา 
ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม 
น าไปใช้ระหว่างการอบรม 

การปฏบิัตงิานในกระบวนงานต่างๆ ของการจัดอบรม 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 
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ภาพที่ 4.45 ผังงานแสดงการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดอบรมโดยการน าระบบ
 สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ฐานข้อมูลรายชื่อนกัศึกษาของ
ส านักทะเบียนและวัดผล 

สอบถาม (Query) รายชื่อนกัศึกษาที่มสีิทธิ์
เข้ารับการอบรมและส่งออก (Export) 

ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร Excel 

น าข้อมูลเข้าสู่ฐานขอ้มูลระบบ
สารสนเทศงานอบรมฯ 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมฯ 

เจ้าหน้าที่ก าหนดชว่งการอบรม 
ให้นักศึกษาตามตารางการอบรม 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 
โดยการค้นหาข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนกัศึกษา 
เข้าอบรมผ่านระบบสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนนกัศึกษาที่รบัรายงานตัว
แล้ว (แยกตามชุดวิชา) ผ่านระบบสารสนเทศ 

รายชื่อนักศึกษาแยกตามชุดวิชาและห้องเรียน  
ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มน าไปใช้ระหวา่งการอบรม 

เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งการอบรม
ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 

จดหมายแจ้งการอบรม 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายชือ่นักศึกษาลงในแบบฟอร์ม โดย
แยกตามชุดวิชาและห้องเรียน จากนั้นสัง่พิมพ์เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายชื่อนกัศึกษาทีร่ับรายงานตัว
แล้วในรูปแบบเอกสาร Excel ผ่านระบบสารสนเทศ 

นักศึกษารอรับจดหมาย 
แจ้งการอบรมทางไปรษณีย ์

หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล 
การอบรมกับเจา้หนา้ที่ หรือ 
ตรวจสอบก าหนดการอบรม 

ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ 

นักศึกษาส่งจดหมายแจ้งการ
ตอบรับเข้าอบรมทางไปรษณีย ์

หรือ 
โทรศัพท์แจ้งการตอบรับ 
เข้าอบรมกับเจา้หน้าที ่

เจ้าหน้าที่ตอบรับเขา้อบรมให้
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวน
นักศึกษาที่ตอบรับเขา้อบรม 

ผ่านระบบสารสนเทศ 

นักศึกษาตรวจสอบก าหนดการ
อบรมและตอบรับเข้าอบรม 

ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ 

การปฏิบัติงานในกระบวนงานต่างๆ ของการจัดอบรม 

จัดท า/ปรับปรุงรายชื่อนกัศึกษาและ
ก าหนดวันอบรมในฐานข้อมูล 

เข้าถึง (Access) ข้อมูลการอบรม 
ผ่านระบบสารสนเทศ 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 
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4. การออกแบบระบบ (System Design) 
ผู้เขียนน ารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในข้อ 3. การวิเคราะห์ระบบ มาท า

การออกแบบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประกอบด้วยการออกแบบฐานข้อมูลส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูล (Database Design) การออกแบบเมนูการใช้งานและข้ันตอนการท างานของระบบ 
และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
ผู้เขียนใช้แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)1 มาใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล เนื่องจากแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจ าลองข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นตาราง 2 มิติ 
(ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์) มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็นตารางข้อมูลที่น าเสนอข้อมูลใน
รปูแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในตารางข้อมูล ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจและการน าไปประยุกต์ใช้ การ
ออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในหัวข้อ 1.3 มาท า
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศดังกล่าวตามแนวคิดแบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น เมื่อน ามาแสดงเป็นแผนภาพ ER 
(Entity Relationship Diagram) สามารถอธิบายโครงสร้างของตารางข้อมูลในฐานข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แสดงได้ดังภาพที่ 4.46-4.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อดุลย์เกษม, วรัฐา นพพรเจริญกุล, 2560, น.57  
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ภาพที่ 4.46 แผนภาพ ER (Entity Relationship Diagram) ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงาน
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)  
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ภาพที่ 4.47 แผนภาพ ER (Entity Relationship Diagram) ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงาน
 อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา  
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนน าแผนภาพ ER (Entity Relationship Diagram) มาแปลง
เป็นตารางข้อมูล (Table) โดยรายละเอียดของตารางข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 4.3-4.9 (ส าหรับ
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี)) และตารางที่ 4.10-4.15 (ส าหรับตารางข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา) 
 
ตารางที่ 4.3 ค าอธิบายตารางข้อมูล (Table) ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

ช่ือตารางข้อมูล ค าอธิบาย 
Reply ตารางข้อมูลประเภทการตอบรับเข้าอบรม (เข้าอบรมตามก าหนดการที่แจ้งหรือ

นักศึกษาขอเลื่อนช่วงการอบรม) 
Training ตารางข้อมูลก าหนดการอบรมของนักศึกษารายบุคคล 
Subject ตารางข้อมูลชุดวิชาประสบการณว์ิชาชีพ 
TrainingDt ตารางข้อมูลช่วงวันท่ีอบรม 
Place ตารางข้อมูลสถานท่ีอบรม 
Entry ตารางข้อมูลก าหนดการอบรม 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.4 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Reply 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก  
(Primary Key)/ 

คีย์นอก  
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

Id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสข้อมลูการตอบรับ 
replyDesc ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ประเภทข้อมูลการตอบรับ 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.5 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Training 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสนักศึกษา 
name ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
province ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล จังหวัดตามทีอ่ยู่ของ

นักศึกษา 
subMajor ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสวิชาเอก 
sub ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ 
initDate ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ี

มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด) 
actDate ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ี

นักศึกษาจะเข้าอบรม) 
accept ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ี

นักศึกษามารายงานตัวเข้า
รับการอบรม) 

place ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
noteDesc ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ข้อความหมายเหตุที่ต้องการ

แจ้งนักศึกษา 
time_query ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ล าดับครั้งท่ีจัดท าข้อมูลใน

ฐานข้อมูล 
reply ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสข้อมลูการตอบรับของ

นักศึกษา 
replyDate ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล วันท่ี-เวลา ท่ีนักศึกษาตอบ

รับ 
remark ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ประเภทนักศึกษา (นักศึกษา

ปกติ/นักศึกษาท่ีเป็น
ผู้ต้องขัง) 

pwdLogin ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

รหัสผ่านส าหรับการใช้งาน 
wi-fi ใน มหาวิทยาลัยฯ 

idCard ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

รหัสประจ าตัวประชาชนของ
นักศึกษา 

procDt ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล วันท่ีจัดท าข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

sex ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล เพศ-สถานะนักศึกษา (ชาย/
หญิง/พระสงฆ์) 
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ตารางที่ 4.5 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Training (ต่อ) 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

register_check ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag การบันทึกข้อมูลการ
ติดต่อของนักศึกษา (บันทึก
ข้อมูลแล้ว/ยังไมไ่ด้บันทึก
ข้อมูล) 

register_date ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

วันท่ี-เวลา ที่นักศึกษาบันทึก
ข้อมูลการติดต่อ 

address1 ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ข้อมูลสถานท่ีตดิต่อ
นักศึกษา 

address1_check ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag การให้ข้อมูลสถานท่ี
ติดต่อของนักศึกษา (ไม่
ประสงค์จะให้ข้อมูล/ให้
ข้อมูล) 

tel_info ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ข้อมูลเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ
นักศึกษา 

tel_info_check ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag การให้ข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของนักศึกษา 
(ไม่ประสงค์จะให้ข้อมลู/ให้
ข้อมูล) 

email_info ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ข้อมูล e-mail address 
ติดต่อนักศึกษา 

email_info_check ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag การให้ข้อมูล e-mail 
address ติดต่อของ
นักศึกษา (ไม่ประสงค์จะให้
ข้อมูล/ให้ข้อมลู) 

register_note ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ล าดับที่ของป้ายช่ือส าหรับ
ให้นักศึกษาในวันท่ีรายงาน
ตัวเข้ารับการอบรม 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.6 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Subject 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ 

name ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ 

isAttached ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag เอกสารที่แนบ (มี
การบ้านให้นักศึกษาดาวน์
โหลด/ไม่มีการบ้าน) 

lk ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ลิงค์ url เอกสารที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.7 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : TrainingDt 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก  
(Primary Key)/ 

คีย์นอก  
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม 
date ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่วงวันท่ีอบรม 
seq ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ล าดับของช่วงวันท่ีอบรม 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.8 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก  
(Primary Key)/ 

คีย์นอก  
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
name ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือสถานท่ีอบรม 
price ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พัก

ส าหรับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ตารางที่ 4.8 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place (ต่อ) 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

priceSpe3 ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พัก
ส าหรับการอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา กรณี 3 วัน 
2 คืน 

priceSpe5 ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พัก
ส าหรับการอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา กรณี 5 วัน 
4 คืน 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.9 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Entry 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก 
(Primary Key)/ 

คีย์นอก 
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสก าหนดการอบรม 
subject ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ 
date ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม 
place ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
noOfGroup ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล จ านวนกลุ่มที่จัดอบรมในแต่

ละชุดวิชา แต่ละรอบการ
อบรม 

seq ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ล าดับของก าหนดการอบรม 
initLetter ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการ

อบรม (ฉบับแรก) ที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด 

newLetter ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการ
อบรม (กรณมีีฉบับ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการ) ที่
ใหนั้กศึกษาดาวน์โหลด 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.10 ค าอธิบายตารางข้อมูล (Table) ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา 

ช่ือตารางข้อมูล ค าอธิบาย 
zSpe_Training ตารางข้อมูลก าหนดการอบรมของนักศึกษารายบุคคล 
zSpe_Subject ตารางข้อมูลชุดวิชาที่จดัอบรมอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
zSpe_TrainingDt ตารางข้อมูลช่วงวันท่ีอบรม 
Place ตารางข้อมูลสถานท่ีอบรม 
zSpe_Entry ตารางข้อมูลก าหนดการอบรม 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.11 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Training 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก  
(Primary Key)/ 

คีย์นอก  
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

Id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสก าหนดการอบรมของ
นักศึกษา 

stuId ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสนักศึกษา 
stuName ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
province ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 

ค่าข้อมูล 
จังหวัดตามทีอ่ยู่ของนักศึกษา 

subId ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา 

initDate ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ี
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด) 

actDate ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ีนักศึกษา
จะเข้าอบรม) 

accept ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม (วันท่ีนักศึกษา
มารายงานตัวเข้ารับการอบรม) 

place ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
noteDesc ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจ้ง

นักศึกษา 
reply ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสข้อมลูการตอบรับของ

นักศึกษา 
replyDate ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล วันท่ี-เวลา ท่ีนักศึกษาตอบรับ 
procDt ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล วันท่ีจัดท าข้อมูลในฐานข้อมูล 
blindId ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล แสดงรหสันักศึกษา 7 หลัก โดยไม่

แสดง 3 หลักสดุท้าย 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 



69 

 

ตารางที่ 4.12 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Subject 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

name ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือชุดวิชาที่จัดอบรมอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

isAttached ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล flag เอกสารที่แนบ (มี
การบ้านให้นักศึกษาดาวน์
โหลด/ไม่มีการบ้าน) 

lk ตัวอักษร  ไม่จ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าข้อมูล 

ลิงค์ url เอกสารที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.13 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_TrainingDt 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก  
(Primary Key)/ 

คีย์นอก  
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม 
date ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่วงวันท่ีอบรม 
seq ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ล าดับของช่วงวันท่ีอบรม 
numOfDate ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล จ านวนวันท่ีอบรม  

(3 วัน/5 วัน) 
trainingPrice ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ค่าธรรมเนียมการอบรม 

(3 วัน = 1,250 บาท/5 วัน 
= 2,250 บาท) 

startDate ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล วันท่ีเริ่มต้นการอบรมในแต่
ละรอบการอบรม 

startDate_seq ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ล าดับของวันท่ีเริ่มต้นการ
อบรมในแต่ละรอบการ
อบรม (เรียงจากน้อยไป
มาก) 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.14 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place 
ช่ือคอลัมน์ ชนิด

ข้อมูล 
คีย์หลัก  

(Primary Key)/ 
คีย์นอก  

(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
name ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ช่ือสถานท่ีอบรม 
price ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักส าหรับ

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ 

priceSpe3 ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักส าหรับ
การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
กรณี 3 วัน 2 คืน 

priceSpe5 ตัวเลข  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักส าหรับ
การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
กรณี 5 วัน 4 คืน 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.15 ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Entry 

ช่ือคอลัมน์ ชนิด
ข้อมูล 

คีย์หลัก 
(Primary Key)/ 

คีย์นอก 
(Foreign Key) 

เงื่อนไข (Null Option) ค าอธิบาย 

id ตัวเลข คีย์หลัก (PK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสก าหนดการอบรม 
subject ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรมเข้ม 

(พิเศษ) ชุดวิชา 
date ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันท่ีอบรม 
place ตัวเลข คีย์นอก (FK) ต้องก าหนดค่าข้อมูล รหัสสถานท่ีอบรม 
initLetter ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการอบรม 

(ฉบับแรก) ที่ให้นักศึกษา 
ดาวน์โหลด 

newLetter ตัวอักษร  ต้องก าหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการอบรม 
(กรณีมีฉบับเปลีย่นแปลง
ก าหนดการ) ที่ให้นักศึกษา 
ดาวน์โหลด 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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4.2 การออกแบบเมนูการใช้งานและข้ันตอนการท างานของระบบ 
การออกแบบเมนูการใช้งานและขั้นตอนการท างานของระบบ เป็นการน าข้อมูล

ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในหัวข้อ 1.3 มาท าการออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบในเมนูการใช้
งานต่างๆ เพ่ือก าหนดการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้รองรับตามความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนก าหนดเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ดังนี้ 

เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วยเมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม 
 (ส าหรับนักศึกษา) 

2) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

3) การตอบรับเข้าอบรม (ส าหรับนักศึกษา) 
4) การตอบรับเข้าอบรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
5) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้ง

 การอบรม 
6) ค าถามท่ีพบบ่อยและค าแนะน าในการอบรม 
7) การตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
8) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรม 
 8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม 
 8.2) การตรวจสอบข้อมูลตามชุดวิชาที่จัดอบรม 
 8.3) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท้ังหมดแยกตามชุดวิชา 
9) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel 
10) การเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา 
11) การก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรม 
12) การรับรายงานตัวนักศึกษา 
 12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม 
 12.2) การยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา 
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 12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 
 12.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแล้ว 
 12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ 

  เอกสาร Excel 
เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประกอบด้วย

เมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม 

 (ส าหรับนักศึกษา) 
2) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม 

 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

3) การตอบรับเข้าอบรม 
4) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ

 อบรม และแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม 
5) ค าถามท่ีพบบ่อยและค าแนะน าในการอบรม 
6) การตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมและจ านวนนักศึกษาที่ตอบ

 รับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา 
7) การรับรายงานตัวนักศึกษา 
 7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม 
 7.2) การยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา 
 7.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 
 7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 
 7.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแล้ว 
 7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ 

  เอกสาร Excel  
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ตามเมนูการใช้งานที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 
 
ตารางที่ 4.16 ภาพสัญลักษณ์ ชื่อเรียก และความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในภาพที่ 4.48-4.79 

ภาพสัญลักษณ ์ ช่ือเรียก ความหมาย 
 Terminator การเริม่ต้น หรือ สิ้นสดุการท างาน 

 Process การด าเนินการ 

 Decision การตรวจสอบเงื่อนไข หรือ ทางเลอืกส าหรับด าเนินการ 

 Display การแสดงผลทางหน้าจอ 

 Manual Input การป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ (Keyboard) 

 Document การแสดงผลในรปูแบบเอกสาร 

 Connector จุดเช่ือมต่อในหน้ากระดาษเดียวกัน 

 Off-page Connector จุดเช่ือมต่อท่ีอยู่คนละหน้ากระดาษ 

 Flow Line ทิศทางการท างานของผังงาน 

(ที่มา : โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2557, น.429)  
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การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) 

การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบ
เพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่
ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากนักศึกษายังไม่เคย
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนเอง ได้แก่ 
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (น าไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบรุ่น 
ในช่วงวันที่นักศึกษามาเข้ารับการอบรม) จากนั้นจึงแสดงข้อมูลก าหนดวันอบรม แต่หากนักศึกษาเคย
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมและการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ เพ่ือให้นักศึกษาเลือกด าเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการท างานดังกล่าว 
แสดงไดด้ังภาพที่ 4.48  
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ภาพที่ 4.48 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา)
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

มี 

ไม่มี 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ ลงในกล่องข้อความ 

ประวัติการปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อ 

ยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูล เคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

แสดงข้อมูลนักศึกษาและ
ก าหนดวันอบรม 

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้
เลือกด าเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 

ตรวจสอบก าหนดวันอบรม 

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 
ลงในกล่องข้อความ ให้ครบถ้วน 

แสดงหน้าจอส าหรับการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 
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2) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม 
สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยการป้อนรหัสนักศึกษาเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 
หากข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา ได้แก่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address 
(น าไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบรุ่น ในช่วงวันที่นักศึกษามาเข้ารับการอบรม) ในกรณีนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อน
รหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังหน้าจอการแสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมของนักศึกษาได้โดยไม่
ต้องปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา แต่หากข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมและการปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเลือกด าเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพ
ที่ 4.49  
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ภาพที่ 4.49 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษาในฐานข้อมูล 

มี 

ไม่มี 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ 

 
ยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูล เคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดปุ่ม “OK” 
แสดงข้อมูลนักศึกษาและ

ก าหนดวันอบรม 

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้
เลือกด าเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 

ตรวจสอบก าหนดวันอบรม 

ป้อนรหัสผ่านลงในกล่องข้อความ 

แสดงหน้าจอส าหรับการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 

กดลิ้งค์ข้อความ “ส าหรับเจ้าหนา้ที่”  
เพื่อป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหนา้ที ่

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้ป้อน
รหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบ
รหัสผ่าน 

ไม่ถูกต้อง 

แสดง Pop up แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ถูกต้อง 

ประวัติการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ 
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3) การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) (ส าหรับนักศึกษา) 

การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
(ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
ตนเองเข้าสู่ระบบ โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูล
ของตนเอง (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูล
เกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้า
อบรมได้ ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.50 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนกัศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปรญิญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 1) 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

ไม่มี 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดปุ่ม “ตอบรับเขา้อบรม” 

แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม 

มี 

ข้อมูลก าหนดวันอบรม 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ก าหนดวันอบรมแล้ว 
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4) การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ (กรณีนักศึกษาแจ้งตอบรับเข้าอบรม
ทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพจะบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษา) 
โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตอบรับเข้าอบรมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูลของ
นักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูลเกี่ยวกับ
การอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้าอบรมได้ 
ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.51 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนกัศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปรญิญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 2) 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

ไม่มี 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดปุ่ม “ตอบรับเขา้อบรม” 

แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม 

มี 

ข้อมูลก าหนดวันอบรม 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ก าหนดวันอบรมแล้ว 
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5) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้ง
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) 

การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่
ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรมใน
รูปแบบเอกสาร PDF โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบลิงค์
ข้อความส าหรับการดาวน์โหลดเอกสาร จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ซึ่งขั้นตอนการท างาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.52 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมาย
 แจ้งการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนกัศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปรญิญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 1) 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

มี 

ไม่

พร้อมให้ดาวนโ์หลด 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดลิ้งค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

เอกสารส าหรับ 
ดาวน์โหลด 

แสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร PDF 

บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ 

ไม่มี/ไม่พร้อม 
ให้ดาวน์โหลด 
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6) ค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

ค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดยการเลือกกด
ลิงค์ข้อความที่เป็นหัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล เพ่ือให้ระบบแสดงข้อมูลและค าแนะน าของ
หัวข้อค าถามที่เลือก ซึ่งขั้นตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.53 ผังงานแสดงขั้นตอนการแสดงรายละเอียดค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรม
 เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

กดลิงค์ข้อความหัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล 

กดลิงค์ข้อความ “ค าถามที่พบบอ่ยเกีย่วกับการอบรมเข้มชุดวิชา 
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)” 

แสดงหน้าจอค าถามที่พบบอ่ย และค าแนะน า
ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

(ระดับปริญญาตรี) 

แสดงข้อมูลและค าแนะน าของ 
หัวข้อค าถามที่เลือก 
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7) การตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

การตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)  เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เลือกระดับความพึง
พอใจของตนเองที่มีต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนการท างาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.54 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
 งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

กดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความระดับความพึงพอใจ  
โดยเลือกกดตามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

กดปุ่ม “ส่งผลโหวต” 

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้งาน
หลังจากตอบแบบส ารวจความ

พึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 

 

กดลิ้งค์ข้อความเพื่อตรวจสอบผลการส ารวจความพึงพอใจ 

แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ตรวจสอบ 

ไม่ตรวจสอบ 
ตรวจสอบผลการส ารวจความพึงพอใจ 
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8) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ตรวจสอบข้อมูลประมาณการจ านวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม 
ประมาณการจ านวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงการอบรม โดย
สามารถเลือกตรวจสอบข้อมูลได้ 3 รูปแบบ ซึ่งแสดงผลในมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม (แสดงจ านวนนักศึกษา วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมที่ผู้ใช้งานเลือก) 

8.2) การตรวจสอบข้อมูลตามชุดวิชาที่จัดอบรม (แสดงจ านวนนักศึกษา 
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามชุดวิชาที่ผู้ใช้งานเลือก) 

8.3) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (แสดงจ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับ
การอบรมทั้งหมด แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม) 

ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.55-4.58  
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ภาพที่ 4.55 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผา่น 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร” จากรายการเลือกแบบเลือ่นลง (Drop-down list) 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอหลกัส าหรับการตรวจสอบจ านวน
นักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที ่

กดปุ่ม “OK” 

ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

เลือกด าเนินการ 

1. ตรวจสอบข้อมูล 
ตามช่วงวันอบรม 

2. ตรวจสอบข้อมูล 
ตามชุดวิชา 

3. ตรวจสอบจ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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8) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ) 

8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม (การตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบนี้
ระบบจะแสดงจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมที่ผู้ใช้งาน
เลือก)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.56 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันอบรม (ส าหรับ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบข้อมูล 
ตามช่วงวันอบรม 

แสดงหน้าจอส าหรับการตรวจสอบขอ้มลู 
ตามช่วงวันอบรม 

แสดงจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจา้หน้าที่  
ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมทีผู่้ใช้งานเลือก 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” และ “สถานทีจ่ัดอบรม” ที่ต้องการตรวจสอบขอ้มูล 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

กดปุ่ม “ตรวจสอบ” 

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามชว่งวันอบรม” 

สิ้นสุดการท างาน 
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8) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ) 

8.2) การตรวจสอบข้อมูลตามชุดวิชาที่จัดอบรม (การตรวจสอบข้อมูลใน
รูปแบบนี้ระบบจะแสดงจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามชุดวิชาที่ผู้ใช้งานเลือก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.57 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
 อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชาที่จัดอบรม 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
 เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบข้อมูล 
ตามชุดวิชา 

แสดงหน้าจอส าหรับการตรวจสอบขอ้มลู 
ตามชุดวิชาที่จัดอบรม 

แสดงจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจา้หน้าที่  
ตามชุดวิชาที่จัดอบรมทีผู่้ใช้งานเลือก 

กดเลือก “ชุดวิชาที่จัดอบรม” ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

กดปุ่ม “ตรวจสอบ” 

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามชุดวิชา” 

สิ้นสุดการท างาน 
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8) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ) 

8.3) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (การตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบนี้
ระบบจะแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์รับการอบรมทั้งหมด แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.58 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

9) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (ส าหรับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่
ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาใน
รูปแบบเอกสาร Excel โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได ้3 รูปแบบ ดังนี้ 

9.1) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) ตามช่วงวันอบรม 
9.2) ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) และเลื่อนช่วงการอบรม 
9.3) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง 
ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.59  

ตรวจสอบจ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
แยกตามชุดวิชาทีจ่ัดอบรม 

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมด” 

สิ้นสุดการท างาน 
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ภาพที่ 4.59 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (ส าหรับ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง)
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

แสดงหน้าจอให้ผู้ใชป้้อนรหัสผา่น 

เร่ิมต้น เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

กดเลือกเมนู “Download ข้อมูลนักศึกษา” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอส าหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา 

กดปุ่ม “OK” ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ประเภทของข้อมูล 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ดาวน์โหลดขอ้มูล 
เล่ือนช่วงการอบรม 

ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาปกต ิ ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาผู้ต้องขัง 

กดเลือก “นักศึกษาปกติ” 
จากปุ่มตวัเลือก (Radio button) 

กดเลือก “เล่ือนช่วงการอบรม” จากปุ่ม
ตัวเลือก (Radio button) 

กดเลือก “ผู้ต้องขัง” 
จากปุ่มตวัเลือก (Radio button) 

แสดงชุดวิชาที่มีนักศึกษา
เล่ือนช่วงการอบรม 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่ต้องการ
ดาวน์โหลดขอ้มูลจากรายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

กดปุ่ม “ตกลง” 

กดปุ่ม “ตกลง” กดปุ่ม “ตกลง” 

บันทึกเอกสาร Excel  
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่มกีารเลื่อนชว่ง 
ที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลจากรายการ
เลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

กดปุ่ม “ตกลง” 

กดลิงค์ข้อความ “Download” 

บันทึกเอกสาร Excel  
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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10) การเลื่อนช่วงการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) ให้แก่นักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่าน
ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้เปลี่ยนวันที่อบรมให้แก่นักศึกษา (ในกรณีนักศึกษาขอ
เลื่อนช่วงการอบรม จากช่วงการอบรมเดิมที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี 
และเปลี่ยนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาเป็นช่วงการอบรมอ่ืนๆ ของชุดวิชาเดียวกัน ในภาคการศึกษา
เดียวกัน) โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม หากพบข้อมูลของนักศึกษา (รหัส
นักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) จึงจะสามารถเลื่อนช่วงการอบรมได้ 
ซึ่งขั้นตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.60  
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ภาพที่ 4.60 ผังงานแสดงขั้นตอนการเลื่อนช่วงการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) ให้แก่นักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผา่น 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญา

สิ้นสุดการท างาน 

กดเลือกเมนู “เล่ือนช่วงการอบรม” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอส าหรับการเลื่อนชว่งการอบรมให้แก่นักศึกษา 

กดปุ่ม “OK” ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม 

กดปุ่ม “ตกลง” 

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม ลงในกล่องข้อความ 

ค้นหารหัสนักศึกษาใน
ไม่มี 

มี 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่ต้องการเล่ือนช่วงการอบรม จากรายการเลือกแบบเล่ือนลง (Drop-down list) 

แสดงผลการเลื่อนช่วงการอบรม 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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11) การก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่าน
ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้บันทึกจ านวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ และวิทยากรณ์สังเกตการณ์ ที่มีค าสั่งปฏิบัติงานในการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แต่ละช่วงการอบรมเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนการ
ท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.61  
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ภาพที่ 4.61 ผังงานแสดงขั้นตอนการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผา่น 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

กดเลือกเมนู “ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที”่ จากรายการเลือกแบบเล่ือนลง (Drop-down list) 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอส าหรับการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที ่

กดปุ่ม “OK” ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” 

ป้อนจ านวนเจ้าหนา้ที่ ลงในกล่องข้อความ 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่ต้องการก าหนดจ านวนเจา้หน้าที ่
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

แสดง Pop up แจ้งผลการปรับปรุง
ข้อมูลให้ผู้ใช้งานทราบ 

แสดงผลการก าหนดจ านวนเจา้หน้าที ่ 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การรับรายงานตัวนักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็น
เมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้จ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่
เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ 6 ตัวเลือก ดังนี้ 

12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

12.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) 

12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่
ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณว์ิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

12.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว 

12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel 

ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.62-4.68  
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ภาพที่ 4.62 ผังงานแสดงขั้นตอนการเข้าสู่การท างานของการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
 เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
 วิชาชีพ) 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  

4. ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจาก 
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 

แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผา่น 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชพี (ระดับปริญญาตรี) 

สิ้นสุดการท างาน 

กดเลือกเมนู “รับรายงานตวันักศึกษา” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอส าหรับการรับรายงานตัวนกัศึกษา 

กดปุ่ม “OK” ป้อนรหัสผ่านลงในกล่องข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่นกัศึกษามาเข้ารับการอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

1. รับรายงานตัวนักศึกษา 

5. ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแลว้ 

เลือกด าเนินการ 

6. ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแลว้ 

2. ยกเลิกรับรายงานตัว 

3. แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 

เลือกด าเนินการ 

เลือกด าเนินการ 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.63 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.63 ผังงานแสดงขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
ที่ต้องการรับรายงานตัว 

ตรวจสอบข้อมูล 
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว รับรายงานตัวแลว้ 

กดปุ่ม “รับรายงานตัว” 

แสดงสถานะการรับรายงานตัว และ
จ านวนนกัศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว

ที่เป็นปัจจุบัน 

แสดงสถานะการรับรายงานตัว 

รับรายงานตัวนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใชท้ราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

12.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.64 ผังงานแสดงขั้นตอนการยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ตรงกับชุดวิชาที่จัด

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
ที่ต้องการยกเลิกรับรายงานตัว 

ตรวจสอบข้อมูล 
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว รับรายงานตัว

แสดงสถานะการรับรายงาน

ยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการ 
ยกเลิกรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 

กดลิ้งค์ข้อความ 
“รับรายงานตัวเรียบร้อยแลว้” 

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการยกเลิกรับรายงานตวั 

กดปุ่ม “OK” 
แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับ

รายงานตัวแลว้ที่เป็นปัจจบุัน 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.65 ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
 วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี 

ไม่มี 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
โดยชื่อ-สกุลของนักศึกษาจะ
ปรากฏอยู่ในกล่องขอ้ความ 

แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขชื่อ-สกุลลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 

ป้อน ชื่อ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ กดปุ่ม “บันทึก” 

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการแก้ไขขอ้มูล 

กดปุ่ม “OK” 

แสดง ชื่อ-สกุล นักศึกษา 
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่
ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)  
แสดงได้ดังภาพที่ 4.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.66 ผังงานแสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)  
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี 

ไม่มี 

แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ตรงกับ 
ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการค้นหา 
ในพื้นที่ฝั่งขวามือของหนา้จอ 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ตอ้งการค้นหาข้อมูลลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใน
ฐานข้อมูล 

กดเลือกข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ 

แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ 
ในพื้นที่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ 

สิ้นสุดการท างาน 
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

12.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว แสดงได้ดังภาพที่ 4.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.67 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว (ส าหรับ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 

12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel แสดงได้ดังภาพที่ 4.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.68 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
 เอกสาร Excel (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา 
ที่รับรายงานตัวแลว้ 

กดลิงค์ข้อความเพื่อตรวจสอบจ านวนนกัศึกษาที่รับรายงานตัวแลว้ 

แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว 
ตามช่วงวันอบรมที่เลือก โดยแสดงจ านวน 
แยกตามชุดวิชา และจ านวนรวมทั้งหมด 

สิ้นสุดการท างาน 

ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษา 
ที่รับรายงานตัวแลว้ 

กดลิงค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแลว้ 

สิ้นสุดการท างาน 

บันทึกเอกสาร Excel ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษา) 

การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) 
และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยสามารถ
เลือกเงื่อนไขเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้รหัสนักศึกษาหรือชื่อ-
สกุลนักศึกษา หรือ ตรวจสอบข้อมูลโดยการเลือกชุดวิชาที่จัดอบรม 

การแสดงผลในมุมมองส าหรับนักศึกษานั้น ข้อมูลรหัสนักศึกษาจะถูกแสดง
เพียง 7 หลักจากทั้งหมด 10 หลัก ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการน ารหัสนักศึกษาของนักศึกษารายอื่นที่ไม่ใช่รหัส
นักศึกษาของตนเองไปใช้ในการตอบรับเข้าอบรม ซึ่งขั้นตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.69  
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* ข้อมูลรหัสนักศึกษาจะถกูแสดงเพียง 7 หลักจากทั้งหมด 10 หลัก ทั้งนี้เพื่อปอ้งการน ารหัสนักศึกษาของนักศึกษารายอื่นที่ไม่ใช่รหัส
นักศึกษาของตนเองไปใช้ในการตอบรับเข้าอบรม 
 
ภาพที่ 4.69 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
 อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษา) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

สิ้นสุดการท างาน 

มี 

ไม่มี 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

ป้อนรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ 
ลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดลิงค์ข้อความ “ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบขอ้มูลคลิ๊กที่นี่” 

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา” 
จากรายการเลือกแบบเล่ือนลง (Drop-down list) 

เลือกเง่ือนไขเพื่อ 
ตรวจสอบข้อมูล 

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ชื่อนักศึกษา” 
จากรายการเลือกแบบเล่ือนลง (Drop-down list) 

กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้งการตรวจสอบข้อมูล 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

 

แสดงหน้าจอตรวจสอบก าหนดวันอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาในฐานข้อมูล 
ตามเง่ือนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ 

แสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมและข้อมูลนักศึกษา* ทุกคนที่มีสิทธิ์รับการอบรม 
ตามเง่ือนไขรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษา หรือ ชุดวิชาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล 
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2) การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

การตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูล
เกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยการป้อนรหัสผ่านส าหรับ
เจ้าหน้าที่และเลือกเงื่อนไขเพ่ือตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถเลือกเงื่อนไขเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้รหัสนักศึกษาหรือชื่อ-สกุลนักศึกษา หรือ ตรวจสอบข้อมูลโดย
การเลือกชุดวิชาที่จัดอบรม ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.70  
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ภาพที่ 4.70 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
 อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

สิ้นสุดการท างาน 

 

มี 

ไม่มี 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

ป้อนรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ 
ลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา” 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

เลือกเง่ือนไขเพื่อตรวจสอบข้อมูล 

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ชื่อนักศึกษา” 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้งการตรวจสอบข้อมูล 
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

 

กดปุ่ม “ตกลง” 

เร่ิมต้น 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที ่
ลงในกล่องข้อความ 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา” 

แสดงหน้าจอตรวจสอบก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

แสดงลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวนัอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา” 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาในฐานข้อมูล 
ตามเง่ือนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ 

แสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมและข้อมูลนักศึกษาทุกคนที่มีสิทธิ์รับการอบรม 
ตามเง่ือนไขรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษา หรือ ชุดวิชาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล 
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3) การตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ บันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ (กรณีนักศึกษาแจ้งตอบรับเข้า
อบรมทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพจะบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมให้
นักศึกษา) โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตอบรับเข้าอบรมเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบ
ข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชา) และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่
จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้าอบรมได้ ซึ่งขั้นตอนการท างานดังกล่าว 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.71  
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ภาพที่ 4.71 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรม (ส าหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

กดลิงค์ข้อความ “ตอบรับเขา้อบรม” 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษาในฐานข้อมูล 
ไม่มี 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดปุ่ม  
“กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามก าหนดการที่แจ้ง” 

แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม 

มี 

แสดงหน้าจอตรวจสอบก าหนดวัน 
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

แสดงหน้าจอตอบรับการเข้า 
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 

จ านวนชุดวิชาที่ม ี
สิทธิ์เข้าอบรม 

แสดงข้อมูล 
ก าหนดวันอบรม 

กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้งการตอบรับ 
เข้าอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง  

(Drop-down list) 

มากกว่า 1 ชุดวิชา 

1 ชุดวิชา 

กดลิงค์ข้อความ “ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบขอ้มูลคลิ๊กที่นี่” 

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ/ตอบรับเข้าอบรมลงในกล่องข้อความ 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
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4) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (ส าหรับนักศึกษา) 

การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนู
การใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษาดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมในรูปแบบเอกสาร PDF โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 
หากพบลิงค์ข้อความส าหรับการดาวน์โหลดเอกสาร จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ซึ่งขั้นตอน
การท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.72 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม จดหมายแจ้งการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (ส าหรับนักศึกษา) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบก าหนดวันอบรมและรายชื่อนกัศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตามขั้นตอนในข้อ 1) 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุดการท างาน 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

ม ี

ไม่มี 

พร้อมให้ดาวนโ์หลด 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

กดล้ิงค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

เอกสารส าหรับ 
ดาวน์โหลด 

แสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร PDF 

บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือ พิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ 

ไม่มี/ไม่พร้อม 
ให้ดาวน์โหลด 
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5) ค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
ค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรม เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบ

เพ่ือให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา โดยการเลือกกดลิงค์ข้อความที่เป็นหัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล เพ่ือให้ระบบแสดง
ข้อมูลและค าแนะน าของหัวข้อค าถามที่เลือก ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.73 ผังงานแสดงขั้นตอนการแสดงข้อมูลค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

สิ้นสุดการท างาน 

กดลิงค์ข้อความหัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล 

กดลิงค์ข้อความ “ค าถามที่พบบอ่ยเกีย่วกับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา” 

แสดงหน้าจอค าถามที่พบบอ่ยและค าแนะน า 
ในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

แสดงข้อมูลและค าแนะน าของ 
หัวข้อค าถามที่เลือก 
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6) การตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมและจ านวนนักศึกษาที่ตอบ
รับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 

การตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมและจ านวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรม
แยกตามชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) 
ใช้ตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมทั้งจ านวนนักศึกษาที่แจ้งให้เข้ารับ
การอบรม และจ านวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชาทุกชุดวิชา ซึ่งขั้นตอนการท างาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.74  
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ภาพที่ 4.74 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดท่ีจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา และ
 จ านวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
 วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

สิ้นสุดการท างาน 

แสดงข้อมูลก าหนดวันอบรมของชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม 
(พิเศษ) ชุดวิชา จ านวนนักศึกษาที่แจ้งให้เข้ารับการอบรมและ

จ านวนนกัศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา 

กดปุ่ม “ตกลง” 

เร่ิมต้น 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวันอบรมทุกชุดวิชา & ยอดตอบรับการเข้าอบรม” 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

แสดงลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวนัอบรมทุกชุดวิชา &  
ยอดตอบรับการเข้าอบรม” 
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 

การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ
รายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ 6 ตัวเลือก ดังนี้ 

7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
7.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
7.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

(กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) 
7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่

ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

7.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้ว 

7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel 

ซึ่งข้ันตอนการท างานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.75-4.81  
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ภาพที่ 4.75 ผังงานแสดงขั้นตอนการเข้าสู่การท างานของการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
 เข้ม (พิเศษ) ชุดวชิา (ส าหรับเจา้หน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

4. ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจาก 
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 

เร่ิมต้น 

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

สิ้นสุดการท างาน 

แสดง Pop up 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

แสดงหน้าจอส าหรับการรับรายงานตัว

กดปุ่ม “ตกลง” ป้อนรหัสผ่านส าหรับเจา้หน้าที่ลงในกลอ่งข้อความ 

ตรวจสอบรหัสผ่าน 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ทีน่กัศึกษามาเข้ารับการอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 

1. รับรายงานตัวนักศึกษา 

5. ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแลว้ 

เลือกด าเนินการ 

6. ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแลว้ 

2. ยกเลิกรับรายงานตัว 

3. แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 

เลือกด าเนินการ 

เลือกด าเนินการ 

แสดงลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวนกัศึกษา” 

กดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัว
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้
ดังภาพที่ 4.76 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.76 ผังงานแสดงขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
ที่ต้องการรับรายงานตัว 

ตรวจสอบข้อมูล 
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว รับรายงานตัวแลว้ 

กดปุ่ม “รับรายงานตัว” 

แสดงสถานะการรับรายงานตัว และ
จ านวนนกัศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว

ที่เป็นปัจจุบัน 

แสดงสถานะการรับรายงานตัว 

รับรายงานตัวนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

7.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุด
วิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.77 ผังงานแสดงขั้นตอนการยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
 ประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ตรงกับชุดวิชาที่จัด

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน 
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
ที่ต้องการยกเลิกรับรายงานตัว 

ตรวจสอบข้อมูล 
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว รับรายงานตัว

แสดงสถานะการรับรายงาน

ยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการ 
ยกเลิกรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 

กดลิ้งค์ข้อความ 
“รับรายงานตัวเรียบร้อยแลว้” 

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการยกเลิกรับรายงานตวั 

กดปุ่ม “OK” 
แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับ

รายงานตัวแลว้ที่เป็นปัจจบุัน 
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

7.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
(กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) แสดงได้ดังภาพที่ 4.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.78 ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
 วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี 

ไม่มี 

แสดงข้อมูลนักศึกษา 
โดยชื่อ-สกุลของนักศึกษาจะ
ปรากฏอยู่ในกล่องขอ้ความ 

แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขชื่อ-สกุลลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใชท้ราบ 

ค้นหารหัสนักศึกษา 
ในฐานข้อมูล 

สิ้นสุดการท างาน 

ป้อน ชื่อ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ กดปุ่ม “แก้ไข” 

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้งาน
เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

กดปุ่ม “OK” 

แสดง ชื่อ-สกุล นักศึกษา 
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่ทราบ
รหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับ
รายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.79 ผังงานแสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา 
 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

มี 

ไม่ม ี

แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ตรงกับ 
ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการค้นหา 
ในพื้นที่ฝั่งขวามือของหนา้จอ 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา 

กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ ์

ป้อน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ตอ้งการค้นหาข้อมูลลงในกล่องข้อความ 

แสดงข้อความ 
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใน
ฐานข้อมูล 

กดเลือกข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ 

แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ 
ในพื้นที่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ 

สิ้นสุดการท างาน 
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ) 

7.5) การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่
รับรายงานตัวแล้ว แสดงได้ดังภาพที่ 4.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.80 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว (ส าหรับ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 

7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel แสดงได้ดังภาพที่ 4.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.81 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
 เอกสาร Excel (ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  

ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา 
ที่รับรายงานตัวแลว้ 

กดลิงค์ข้อความเพื่อตรวจสอบจ านวนนกัศึกษาที่รับรายงานตัวแลว้ 

แสดงจ านวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว 
ตามช่วงวันอบรมที่เลือก โดยแสดงจ านวน 
แยกตามชุดวิชา และจ านวนรวมทั้งหมด 

สิ้นสุดการท างาน 

ดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษา 
ที่รับรายงานตัวแลว้ 

กดลิงค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดขอ้มูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแลว้ 

สิ้นสุดการท างาน 

บันทึกเอกสาร Excel ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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4.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design) 
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เป็นการ
ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวมีความหลากหลายทางด้านอายุ 
การศึกษา ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของ
ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่ายและเป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้งาน ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนท าการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้หลักใน
การออกแบบ ดังนี้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณีต่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ
หรือเกิดข้อผิดพลาด) 

- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพ่ือลดค าถามหรือข้อสงสัย
จากการใช้งาน 

- ใช้สีพ้ืนหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพ่ือเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 

- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพ่ือดึงดูดความสนใจในบริเวณท่ีเป็นจุดเน้น 

- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล  
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนน าหลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานในขั้นตอนที่ 1 
มาพัฒนาเป็นหน้าจอการแสดงผลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยตัวอย่างหน้าจอการแสดงผล แสดง
ได้ดังตารางที่ 4.17-4.23 
 
ตารางที่ 4.17 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงลิ้งค์ข้อความเพ่ือไปยังระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมา

ประยุกต์ใช้ 
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ หรือ เกดิ
ข้อผิดพลาด) 

- 

- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัยจากการใช้
งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้สีตัวอักษรที่
เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคญั 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics Interchange 
Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณทีเ่ป็นจุดเน้น 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.18 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส าหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์รับ 
 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ 
หรือ เกิดข้อผดิพลาด) 



- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัย
จากการใช้งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้
สีตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเนน้ 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.19 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาและก าหนดวันอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามรหัสนักศึกษาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ 
หรือ เกิดข้อผดิพลาด) 

- 

- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเนน้ 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.20 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส าหรับการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการ
 ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ 
หรือ เกิดข้อผดิพลาด) 



- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเนน้ 

- 

- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.21 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส าหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์รับ 
 การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมา

ประยุกต์ใช้ 
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ หรือ เกดิ
ข้อผิดพลาด) 



- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัยจากการใช้งาน 

- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้สีตัวอักษรที่
เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคญั 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics Interchange 
Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณทีเ่ป็นจุดเน้น 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.22 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาและก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ตามรหัสนักศึกษาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการส าเร็จ 
หรือ เกิดข้อผดิพลาด) 

- 

- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเนน้ 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.23 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส าหรับการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

 

 
หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ 

- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการท างานในกรณตี่างๆ (ด าเนินการ
ส าเรจ็ หรือ เกิดข้อผิดพลาด) 



- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดค าถามหรือข้อ
สงสัยจากการใช้งาน 



- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจดุเน้น หรือ 
ใช้สีตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาส าคัญ 



- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics 
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเนน้ 



- แสดงผลข้อมลูก่อน/หลัง โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญของข้อมูล 
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5. การพัฒนาระบบ (System Development) 
ผู้เขียนท าการพัฒนาเมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตามที่
ได้ออกแบบเมนูและข้ันตอนการท างานของระบบในข้อ 4. การออกแบบระบบ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

5.1 การพัฒนาเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.24 การพัฒนาระบบในเมนูแสดงลิงค์ข้อความส าหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสารสนเทศงาน
 อบรมเข้มชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปรญิญาตรี) ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ถูกต้อง โดยการ
ใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการน าผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของระบบ 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซตด์้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train.asp” 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.25 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นหน้าจอหลักส าหรับรองรบัการใช้งานจากผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเขม้ชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
2. ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ และ แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ 
3. น าผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของเมนูการใช้งานต่างๆ ส าหรับเจา้หน้าท่ี 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซตด์้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) “https://www.stou.ac.th/offices/ 
oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaainfo/oaa/dept/dep
t05/trainingschedule/search_train_pra.asp” 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมลูก าหนดการอบรมของตนเอง โดยมีรายละเอียด

ข้อมูล ดังนี้ 
1. รหัสนักศึกษา 
2. ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
3. จังหวัดตามทีอ่ยู่ของนักศึกษา 
4. ช่ือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมลิงค์ข้อความส าหรับดาวน์โหลดการบ้าน 
(ถ้ามี) 
5. ช่วงวันท่ีอบรม 
6. ช่ือสถานท่ีอบรม 
7. ค่าอาหารและค่าที่พักที่นักศึกษาต้องช าระในการอบรม 
8. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจง้นักศึกษา 
9. ลิงค์ข้อความส าหรับดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม 
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา 
11. วันท่ี-เวลา ท่ีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรม 
- เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมลูก าหนดการอบรมของนักศึกษา 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมลู” 

2.1 ส าหรับนักศึกษา (กรณียังไมเ่คยปรับปรุงข้อมลูการติดต่อ) 
ต้องป้อนข้อมูลสถานท่ีตดิต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address 

(น าไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบรุ่น ในช่วงวันท่ีนักศึกษามาเข้ารับการอบรม) 
และ กดปุ่ม “บันทึกข้อมลู” จากนั้นจึงแสดงข้อมูลก าหนดวันอบรม 

2.2 ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูลนักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบยงัไม่เคยปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อ) 

ต้องกดลิงค์ข้อความ “ส าหรับเจา้หน้าท่ี” และป้อนรหสัผ่านส าหรับเจ้าหน้าท่ี
เพื่อข้ามไปยังหน้าจอการแสดงข้อมูลก าหนด 

2.3 กรณีข้อมูลนักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุงข้อมูลการตดิต่อแล้ว 
ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมลูก าหนดวันอบรม และ การ

ปรับปรุงข้อมูลการตดิต่อ สามารถเลือกด าเนินการตามที่ต้องการ 
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ต่อ) 

 

 
 
* ส าหรับนักศึกษา (กรณียังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ) 
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ต่อ) 

 
 
* ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูล
นักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ) 

 
 
* กรณีข้อมูลนกัศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแล้ว 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.27 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
 (ระดับปริญญาตรี) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของตนเองผ่านระบบสารสนเทศ 

(แทนการส่งข้อมูลการตอบรับด้วยวิธีการทางเอกสาร) โดยข้อมูลการตอบรับ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และมหาวิทยาลัยฯ จะน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การประมาณการจ านวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมงานส าหรบั
การจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (กรณีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรมทางโทรศัพท์ 
เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกข้อมลูการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ) 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา และ เจ้าหนา้ที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมลู” 
3. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและก าหนดการอบรม (ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ียัง
ไม่ได้รับการก าหนดวันที่อบรม จะไม่สามารถตอบรับเข้าอบรมได้) 
4. ต้องกดปุ่ม “กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามก าหนดการที่แจ้ง” 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.28 การพัฒนาระบบในเมนูค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการเตรยีมความพร้อมใน

การเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดย
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้เอง ซึ่งจะท าให้ลดค าถามข้อสงสัย
และการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกบัเจ้าหน้าที่ฝา่ยประสบการณ์วิชาชีพ 
- เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้า
รับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) สามารถให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ในกรณีที่นักศึกษาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ค าถามทีพ่บบ่อยเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ” 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความหัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษารายละเอียด 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.29 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้ผู้ใช้งาน ส่งข้อมูลความพึงพอใจของตนเองที่มีต่อการใช้บริการระบบ

สารสนเทศผา่นระบบสารสนเทศ โดยข้อมลูความพึงพอใจดังกล่าวจะถูกบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล 
- เพื่อแสดงผลส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน โดย
ข้อมูลความพึงพอใจดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแกผู่้ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความระดับความพึงพอใจ โดย
เลือกกดตามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และ กดปุ่ม “ส่งผลโหวต” 
3. กรณีต้องการแสดงผลส ารวจความพึงพอใจ ต้องกดลิ้งค์ข้อความ “ตรวจสอบผล
การโหวต” 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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 ตารางที่ 4.30 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร 
 ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับ
 เจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมลูประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีจะมาเข้ารับการ

อบรม ประมาณการจ านวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิงานในแต่ละช่วงการ
อบรม โดยการใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการน าผู้ใช้งานไปยังหน้าจอส าหรับการ
ตรวจสอบข้อมลูแตล่ะรูปแบบ ดังนี้ 
1. การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ตามช่วงวันท่ีอบรม 
2. การตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ตามชุดวิชา 
3. การตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ 
“ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร” 
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 

 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.31 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันที่อบรม (เมนูส าหรับ
 เจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมลูประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีจะมาเข้ารับการ

อบรม ประมาณการจ านวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบตัิงานในแต่ละชุดวิชา 
แต่ละช่วงการอบรม เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมงานส าหรับการจัดอบรมในแต่
ละช่วงการอบรม โดยมรีายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทีม่ีสิทธ์ิเข้ารับการอบรม นักศึกษาที่ตอบรับเข้า
อบรม และนักศึกษาท่ีเลื่อนช่วงการอบรมในแตล่ะชุดวิชา ตามช่วงการอบรมที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูล 
2. แสดงจ านวนวิทยากรประจ ากลุม่ที่ต้องปฏิบัติงานในแตล่ะชุดวิชา ตามช่วงการ
อบรมที่ต้องการตรวจสอบข้อมลู โดยจ านวนวิทยากรประจ ากลุ่มการอบรมจะ
ค านวณจากจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน นักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 
คน 
3. แสดงจ านวนวิทยากรสังเกตการณ์ เจา้หน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วชิาชีพ และ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องปฏิบตัิงานในแต่ละช่วงการอบรมที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยจ านวนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ และ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์จะขึ้นกับการพิจารณาของฝา่ยประสบการณ์
วิชาชีพและประมาณการจ านวนนกัศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม สว่นจ านวน
วิทยากรณส์ังเกตการณ์จะถูกก าหนดโดยสาขาวิชา 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-

วิทยากร (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามช่วงวันอบรม” 
3. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมและสถานท่ีอบรมที่ต้องการตรวจสอบขอ้มูล โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และกดปุม่ “ตรวจสอบ” 
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ตารางที่ 4.31 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันที่อบรม (เมนูส าหรับ
 เจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.32 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมลูประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีจะมาเข้ารับการ

อบรม และประมาณการจ านวนวทิยากรในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงการอบรม เพื่อ
น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ส าหรับการก าหนดจ านวนวิทยากรประจ ากลุม่ให้เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีจะมาเข้ารับการอบรม โดยมีรายละเอียดข้อมลู ดังนี้ 
1. แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทีม่ีสิทธ์ิเข้ารับการอบรม นักศึกษาที่ตอบรับเข้า
อบรม และนักศึกษาทีเ่ลื่อนช่วงการอบรมในแตล่ะช่วงการอบรม ตามชุดวิชาที่
ตอ้งการตรวจสอบข้อมูล 
2. แสดงจ านวนวิทยากรประจ ากลุม่ที่ต้องปฏิบัติงานในแตล่ะช่วงการอบรม ตามชุด
วิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมลู โดยจ านวนวิทยากรประจ ากลุ่มการอบรมจะค านวณ
จากจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน นักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจ ากลุ่ม 1 คน 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-

วิทยากร (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามชุดวิชา” 
3. ต้องเลือกชุดวิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยกดทีร่ายการเลือกแบบเลื่อนลง 
(Drop-down list) และกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 
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ตารางที่ 4.32 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.33 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม นักศึกษา

ที่ได้รับก าหนดวันท่ีอบรมแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการก าหนดวันที่อบรม และ
นักศึกษาท่ีมีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ทุกชุดวิชาที่จัดอบรม เพื่อน าข้อมลูดังกล่าวมาใช้
ส าหรับการพิจารณาเพิ่มช่วงการอบรม หรือ ก าหนดช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาที่
ยังไม่ได้รับการก าหนดวันท่ีอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักส าหรับการตรวจสอบจ านวนนักศึกษา-

วิทยากร (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท้ังหมด” 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.34 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel และน าข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องไดอ้ย่างสะดวก โดยสามารถเลือกรูปแบบข้อมูลที่ได้
จากการดาวนโ์หลด 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) ตามช่วงวันอบรมที่ผู้ใช้งานเลือก 
2. ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) และ เลื่อนช่วงการอบรม 
3. ข้อมูลนักศึกษาท่ีมีสถานะเป็นผูต้้องขัง  

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ 
“Download ข้อมูลนักศึกษา” 
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.35 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ ในรูปแบบเอกสาร Excel 

และน าข้อมลูดังกล่าวไปใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก โดยมีรายละเอียดข้อมลู 
ดังนี ้
1. รหัสนักศึกษา 
2. ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
3. จังหวัดตามทีอ่ยู่ของนักศึกษา 
4. รหัสวิชาเอก 
5. ช่ือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
6. ช่วงวันท่ีอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษา 
7. ช่วงวันท่ีอบรมตามที่นักศึกษาตอบรับเข้าอบรม 
8. ช่ือสถานท่ีอบรม 
9. ค่าอาหารและค่าที่พักที่นักศึกษาต้องช าระในการอบรม 
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา 
11. วันท่ี-เวลา ท่ีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรม 
12. ข้อความหมายเหตุทีต่้องการแจ้งนักศึกษา 
13. ครั้งท่ีของการจัดท าข้อมลู  

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “นักศึกษาปกติ” และเลือก
ช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง 
(Drop-down list) และ กดปุ่ม “ตกลง” 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.36 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่เลื่อนช่วงการอบรม  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติและเลื่อนช่วงการอบรม 

ในรูปแบบเอกสาร Excel และน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
สะดวก โดยมรีายละเอียดข้อมูล ดงันี้ 
1. รหัสนักศึกษา 
2. ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
3. จังหวัดตามทีอ่ยู่ของนักศึกษา 
4. ช่วงวันท่ีอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักศึกษา 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “เลื่อนช่วงการอบรม” และ
กดปุ่ม “ตกลง” 
3. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่มีนักศึกษาจากช่วงวันอบรมอื่นเลื่อนช่วงการอบรมเข้า
มา โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดปุ่ม “ตกลง” 
4. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลด” ในคอลัมน์ Download ของแถวรายการชุด
วิชาที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล 
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ตารางที่ 4.36 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่เลื่อนช่วงการอบรม  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.37 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ในรูปแบบเอกสาร 

Excel และน าข้อมลูดังกลา่วไปใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก โดยมี
รายละเอียดข้อมูล ดังนี ้
1. รหัสนักศึกษา 
2. ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
3. จังหวัดตามทีอ่ยู่ของนักศึกษา 
4. รหัสวิชาเอก 
5. ช่ือชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
6. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจง้นักศึกษา 
7. ครั้งท่ีของการจัดท าข้อมูล  

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 

2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “ผู้ต้องขัง” และกดปุม่ “ตก
ลง” 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.38 การพัฒนาระบบในเมนูการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ เลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาผ่าน

ระบบสารสนเทศ (เปลีย่นแปลงช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา จากเดิมที่มหาวิทยาลัย
ฯ ก าหนด เปลี่ยนเป็นช่วงการอบรมอื่นๆ ของชุดวิชาเดียวกัน ในภาคการศึกษา
เดียวกัน) โดยข้อมูลการเลื่อนช่วงการอบรมดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 
และมหาวิทยาลัยฯ จะน ามาใช้เปน็ข้อมูลในการประมาณการจ านวนนักศึกษาที่จะ
มาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรยีมงานส าหรับการจัดอบรมในแตล่ะช่วงการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ 
“เลื่อนช่วงการอบรม” 
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
4. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการเปลีย่นแปลงช่วงวันท่ีอบรมลงในกล่องข้อความ 
และ กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล” 
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษา 
6. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการเปลีย่นแปลง โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อน
ลง (Drop-down list) และกดปุ่ม “ตกลง” 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.38 การพัฒนาระบบในเมนูการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 (ต่อ) 

 

 

 

 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.39 การพัฒนาระบบในเมนูการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ีฝา่ย

ประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ และวทิยากรณ์
สังเกตการณ์ ท่ีมีค าสั่งปฏิบัติงานในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) แตล่ะช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยจ านวนเจ้าหน้าท่ี
และวิทยากรดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงในเมนกูารตรวจสอบ
จ านวนนักศึกษา วิทยากร และเจา้หน้าท่ีในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี ในมุมมองของข้อมูลตามช่วงวันอบรม ซึง่มหาวิทยาลัยฯ 
จะน ามาใช้เป็นข้อมลูเพื่อเตรียมงานส าหรับการจัดอบรมในแตล่ะช่วงการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ 
“ก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ี” 
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
4. ต้องเลือกช่วงการอบรมที่ต้องการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าท่ี โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
5. ต้องป้อนจ านวนเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ปรับปรุงข้อมูล” 

 

 
  



146 

 

ตารางที่ 4.39 การพัฒนาระบบในเมนูการก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 

 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ รับรายงานตัวนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม

แต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลการรับรายงานตัวดังกล่าวจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแลว้ที่เป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ (ระดับปริญญาตร)ี 
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ “รับ
รายงานตัวนักศึกษา” 
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
4. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
5. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter” 
6. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
7. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มีการบันทึกรับรายงานตัว 
8. ต้องกดปุ่ม “รับรายงานตัว” 

 

 
  



148 

 

ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ยกเลิกการรับรายงานตัวนกัศึกษาที่เข้ารับ

การอบรมแต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยหลังจากยกเลิกการรบั
รายงานตัวแล้ว ข้อมลูการรับรายงานตัวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล และแสดง
จ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแล้วท่ีเป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศกึษา โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวลงในกลอ่งข้อความ 
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีการบันทึกรับรายงานตัวแล้ว 
6. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว” 
7. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up 
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ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.42 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 ระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ แก้ไข ช่ือ-สกุล นักศึกษา ในกรณีที่

นักศึกษาแจ้งเปลี่ยน ช่ือ-สกุล ระหว่างการรับรายงานตัว โดยการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมลูที่เป็นปัจจุบันไปใช้ใน
กระบวนงานอ่ืนๆ ระหว่างการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล ลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
5. ต้องป้อน ช่ือ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “บันทึก” 
6. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up 
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ตารางที่ 4.42 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 ระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.42 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
 ระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.43 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา 
 (กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือ
 รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ค้นหาข้อมูลนักศึกษา (กรณีไม่ทราบรหัส

นักศึกษา) ที่ต้องการรับรายงานตวัเข้ารับการอบรมหรือยกเลิกการรบัรายงานตัว แต่
ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศได้ โดยค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากช่ือ หรือ 
นามสกลุ ของนักศึกษา 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนช่ือ หรือ นามสกุลของนักศึกษาที่ต้องการค้นหา ลงในกลอ่งข้อความ 
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องกดลิงค์ที่แถวของข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีต้องการรับรายงานตัว หรือ ยกเลิก
การรับรายงานตัว 
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ตารางที่ 4.43 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมลูนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา 
 (กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือ
 รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.44 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 

แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรยีมเอกสาร
กิจกรรม วสัดุ และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในระหว่างการอบรมให้เหมาะสมกบัจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหนา้จอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรบัรายงาน
ตัวแล้ว โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว = <จ านวน> คน” 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.45 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรับรายงาน

ตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานระหว่างการอบรม 
เช่น การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การจัดท าแบบฟอร์มรายชื่อ
นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยมรีายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. กลุ่ม 
2. รหัสนักศึกษา 
3. ช่ือ-สกุล 
4. จังหวัด 
5. รหัสวิชาเอก 
6. ชุดวิชา 
7. วันท่ีแจ้งอบรม 
8. วันท่ีรับรายงานตัว 
9. เลื่อนช่วงการอบรม 
10. เพศ 
11. ปรับปรุงข้อมลูการติดต่อ 
12. วันท่ีปรับปรุงข้อมลูการตดิต่อ 
13. สถานท่ีตดิต่อ 
14. หมายเลขโทรศัพท ์
15. อีเมล์แอดเดรส 

ประเภทผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรบัรายงานตัวแล้ว 
โดยกดทีร่ายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา” 
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ตารางที่ 4.45 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว  
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

5.2 การพัฒนาเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.46 การพัฒนาระบบในเมนูแสดงลิงค์ข้อความส าหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสารสนเทศงาน
 อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ถูกต้อง โดยการใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการน าผู้ใช้งาน
ไปยังหน้าจอหลักของระบบ 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซตด์้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train.asp” 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.47 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นหน้าจอหลักส าหรับรองรบัการใช้งานจากผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเขม้ (พิเศษ) ชุดวิชา 
2. ตรวจสอบชุดวิชาที่จัดอบรมเขม้(พิเศษ) ชุดวิชา 
3. ค าถามที่พบบ่อย และ ค าแนะน าในการเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
4. การป้อนรหัสผ่านส าหรับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน าผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของเมนูการ
ใช้งานต่างๆ ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ประเภทผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซตด์้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train_spe.
asp” 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมลูก าหนดการอบรมของตนเอง โดยมีรายละเอียด

ข้อมูล ดังนี้ 
1. รหัสนักศึกษา (ไม่แสดงรหัสนักศึกษา 3 หลักสุดท้าย เพื่อป้องกันการน ารหสั
นักศึกษารายอื่นไปใช้ในการตอบรบัเข้าอบรม เนื่องจากการแสดงผลลัพธ์ในเมนูนี้
สามารถแสดงข้อมลูนักศึกษาได้หลายรายการจากการตรวจสอบ) 
2. ช่ือ-สกุลนักศึกษา 
4. ช่ือชุดวิชาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมลิงค์ข้อความส าหรับ
ดาวน์โหลดการบา้น (ถ้ามี) 
5. ช่วงวันท่ีอบรม 
6. ช่ือสถานท่ีอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องช าระในการเข้าอบรม (ค่าอาหารและค่าที่พัก และ 
ค่าธรรมเนียมการอบรม) 
8. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจง้นักศึกษา 
9. ลิงค์ข้อความส าหรับดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม 
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา 
11. วันท่ี-เวลา ท่ีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรม 
- เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมลูก าหนดการอบรมของนักศึกษา (แสดงรหสันักศึกษา 10 
หลักตามข้อมูลปกติ) 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
2. ต้องเข้าถึงหน้าจอส าหรับตรวจสอบก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) 

2.1 ส าหรับนักศึกษา 
ต้องกดลิงค์ข้อความ “ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล คลิ๊กท่ีนี่” 
2.2 ส าหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1) ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
2) ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา” 

3. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ 
“ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา” หรอื “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ช่ือ นักศึกษา” 

3.1 กรณเีลือก “ตรวจสอบโดยเลอืกชุดวิชา” 
ต้องกดเลือกชุดวิชาที่จัดอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down 

list) 
3.2 กรณเีลือก “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ช่ือ นักศึกษา” 
ต้องกรอกรหัส หรือ ช่ือ-สกุลนักศกึษาลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กดเพื่อ

ตรวจสอบข้อมลู” 
  



162 

 

ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ) 

 
 
* ส าหรับนักศึกษา 

 
 
* ส าหรับนักศึกษา 

 
 
* ส าหรับนักศึกษา 
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ) 

 
 

* ส าหรับนักศึกษา 

 
 

* ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 

* ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ) 

 
 

* ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.49 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของตนเองผ่านระบบสารสนเทศ 

(แทนการส่งข้อมูลการตอบรับด้วยวิธีการทางเอกสาร) โดยข้อมูลการตอบรับ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และมหาวิทยาลัยฯ จะน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การประมาณการจ านวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมงานส าหรบั
การจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (กรณีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรมทางโทรศัพท์ 
เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกข้อมลูการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ) 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา และ เจ้าหนา้ที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอส าหรับตรวจสอบก าหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) 

2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา” 
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการตอบรับลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมลู” 
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและก าหนดการอบรม (ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ียัง
ไม่ได้รับการก าหนดวันที่อบรม จะไม่สามารถตอบรับเข้าอบรมได้) 
5. ต้องกดปุ่ม “กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามก าหนดการที่แจ้ง” 
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ตารางที่ 4.49 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ) 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.50 การพัฒนาระบบในเมนูค าถามที่พบบ่อยและค าแนะน าในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุด วิชา 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติส าหรับการเตรียมความพร้อมใน

การเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ได้เอง ซึ่งจะท าให้ลดค าถามข้อสงสัยและการโทรศัพท์สอบถามข้อมลูกับเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ค าถามทีพ่บบ่อยเกี่ยวกับการอบรมเข้ม (พเิศษ) ชุดวิชา” 
3. ต้องกดลิงค์หัวข้อค าถามที่ต้องการศึกษารายละเอียด 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.51 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดท่ีจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 และจ านวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อใหผู้้ใช้งาน ตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมทั้ง

จ านวนนักศึกษาท่ีแจ้งให้เข้ารับการอบรม และประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีจะมา
เข้ารับการอบรมแยกตามชุดวิชา เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมงานส าหรับการ
จัดอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

2. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบก าหนดวันอบรมทุกชุดวิชา & ยอดตอบรับการ
เข้าอบรม” 

3.1 กรณตี้องการให้แสดงผลข้อมลูเรยีงล าดับตามรหัสชุดวิชา (จากน้อยไปมาก) 
ต้องกดลิงค์ข้อความ “[A-Z]” ในคอลัมน์ “ชุดวิชา” 
3.2 กรณตี้องการให้แสดงผลข้อมลูเรยีงล าดับตามวันท่ีอบรม (จากน้อยไปมาก) 
ต้องกดลิงค์ข้อความ “[A-Z]” ในคอลัมน์ “วันท่ี” 

 

 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.52 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ รับรายงานตัวนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม

แต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลการรับรายงานตัวดังกล่าวจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแลว้ที่เป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

2. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง” 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวนักศึกษา” 
4. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
5. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter” 
6. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
7. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มีการบันทึกรับรายงานตัว 
8. ต้องกดปุ่ม “รับรายงานตัว” 
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ตารางที่ 4.52 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.53 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ยกเลิกการรับรายงานตัวนกัศึกษาที่เข้ารับ

การอบรมแต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยหลังจากยกเลิกการรบั
รายงานตัวแล้ว ข้อมลูการรับรายงานตัวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล และแสดง
จ านวนนักศึกษาท่ีรับรายงานตัวแล้วท่ีเป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศกึษา โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวลงในกลอ่งข้อความ 
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีการบันทึกรับรายงานตัวแล้ว 
6. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว” 
7. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up 
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ตารางที่ 4.53 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.54 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูส าหรับ
 เจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ แก้ไขช่ือ-สกุลนักศึกษา ในกรณีที่

นักศึกษาแจ้งเปลี่ยน ช่ือ-สกุล ระหว่างการรับรายงานตัว โดยการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และสามารถน าข้อมลูที่เป็นปัจจุบันไปใช้ใน
กระบวนงานอ่ืนๆ ระหว่างการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการแก้ไข ช่ือ-สกุล ลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนตอ้งตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันท่ีอบรมที่เลือก 
5. ต้องป้อน ช่ือ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “บันทึก” 
6. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up 
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ตารางที่ 4.54 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูส าหรับ
 เจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 

 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 4.55 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา 
 (กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือ
 รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ค้นหาข้อมูลนักศึกษา (กรณีไม่ทราบรหัส

นักศึกษา) ที่ต้องการรับรายงานตวัเข้ารับการอบรมหรือยกเลิกการรบัรายงานตัว แต่
ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศได้ โดยค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากช่ือหรือ
นามสกลุ ของนักศึกษา 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องป้อนช่ือ หรือ นามสกุลของนักศึกษาที่ต้องการค้นหา ลงในกลอ่งข้อความ 
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” 
4. ต้องกดลิงค์ที่แถวของข้อมูลรายชื่อนักศึกษาท่ีต้องการรับรายงานตัว หรือ ยกเลิก
การรับรายงานตัว 

 

 

 

 



175 

 

ตารางที่ 4.55 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษา 
 (กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพ่ือ
 รับรายงานตัว หรือ ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

ตารางที่ 4.56 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว 

แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรยีมเอกสาร
กิจกรรม วสัดุ และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในระหว่างการอบรมให้เหมาะสมกบัจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีรบัรายงาน
ตัวแล้ว โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว = <จ านวน> คน” 
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ตารางที่ 4.56 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (ต่อ) 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 
ตารางที่ 4.57 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณว์ิชาชีพ ดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรับรายงาน

ตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานระหว่างการอบรม 
เช่น การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การจัดท าแบบฟอร์มรายชื่อ
นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยมรีายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. รหัสนักศึกษา 
2. ช่ือ-สกุล 
3. ชุดวิชา 
4. วันท่ีอบรม 
5. สถานะการรับรายงานตัว 

ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2. ต้องเลือกช่วงวันท่ีอบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษาท่ีรบัรายงานตัวแล้ว 
โดยกดทีร่ายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) 
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลดข้อมลูนักศึกษา” 
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ตารางที่ 4.57 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ) 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

6. การทดสอบระบบ (System Testing) 
ผู้ เขียนท าการทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนด้วย Internet Information Services (IIS) Manager ก่อนน าระบบ
สารสนเทศเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  



178 

 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนเปิด Internet Information Services (IIS) Manager เพ่ือตั้งค่า
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็นเว็บแม่ข่าย (Web server) ส าหรับประมวลผลการท างานของ 
Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 1.1 เปิด Control Panel และกดที่หัวข้อ Administrative Tools 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.82 

 
ภาพที่ 4.82 การเลือกหัวข้อ Administrative Tools เพ่ือตั้งค่าการใช้งาน Internet Information 
 Services (IIS) Manager 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 1.2 ดับเบิลคลิก (Double click) ที่หัวข้อ Internet Information 
Services (IIS) Manager แสดงได้ดังภาพที่ 4.83 

 
ภาพที่ 4.83 การดับเบิลคลิก (Double click) หัวข้อ Internet Information Services (IIS) 
 Manager เพ่ือเข้าสู่การตั้งค่าการใช้งาน 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ขั้นตอนย่อยที่ 1.3 เข้าสู่หน้าจอของ Internet Information Services (IIS) 
Manager แสดงได้ดังภาพที่ 4.84 

 
ภาพที่ 4.84 หน้าจอของ Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนตั้งค่าการใช้งานของ Internet Information Services (IIS) 
Manager ส าหรับประมวลผลการท างานของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 กดขยาย (Expand) เมนูย่อยที่ภาพสัญลักษณ์ (Icon)  
และ หัวข้อ Sites แสดงได้ดังภาพที่ 4.85 

 
ภาพที่ 4.85 การกดขยาย (Expand) เมนูย่อย 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  



180 

 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 คลิกขวาที่ Default Web Site และเลือกหัวข้อ Add 
Virtual Directory เพ่ือสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้
ดังภาพที่ 4.86 

 
ภาพที่ 4.86 การเลือกหัวข้อ Add Virtual Directory เพ่ือสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 ป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความ (ข้อมูลที่ใช้ในการป้อน แสดง
ได้ดังตารางที่ 4.58) และกดปุ่ม “OK” เพ่ือก าหนดค่าส าหรับการสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.87 
 
ตารางที่ 4.58 รายละเอียดในการก าหนดค่าส าหรับการสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

กล่องข้อความ ข้อมูลทีใ่ช้ก าหนดค่า ค าอธิบาย 
Alias TrainingSchedule ช่ือแฟ้มเอกสารจ าลอง (Virtual Directory) ของ Web 

application ที่ก าหนดให้ IIS ประมวลผลการท างาน 
Physical path E:\SD\Dept05 เส้นทาง (Path) ของระบบงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ภาพที่ 4.87 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพ่ือก าหนดค่าส าหรับการสร้าง Virtual Directory 
 ให้กับระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
 และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.4 เมื่อตั้งค่าส าเร็จจะปรากฏ Virtual Directory ของระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แสดงอยู่ภายใต้ Default 
Web Site แสดงได้ดังภาพที่ 4.88 

 
ภาพที่ 4.88 Virtual Directory ของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
 วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนทดสอบการท างานของ Web application ระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
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ชุดวิชา ด้วย Internet Information Services (IIS) Manager ผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet 
Explorer โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 3.1 เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.89 

 
ภาพที่ 4.89 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 3.2 พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL : Universal Resource Locator) 
ในแถบที่อยู่ (Address bar) และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” ดังนี ้
 

1) ที่อยู่เว็บไซต์ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ได้แก่ “http://localhost/TrainingSchedule/ 
Search_train_pra.asp” แสดงได้ดังภาพที่ 4.90 

 
ภาพที่ 4.90 การพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม ชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) เพ่ือทดสอบการท างาน 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  



183 

 

2) ที่อยู่เว็บไซต์ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา ได้แก่ “http://localhost/TrainingSchedule/Search_train_spe.asp” แสดงได้ดังภาพที่ 4.91 

 
ภาพที่ 4.91 การพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา เพ่ือทดสอบการท างาน 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 

 
ขั้นตอนย่อยที่ 3.3 เมื่อการท างานส าเร็จจะแสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศ 

ดังนี้ 
1) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

(ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.92 

 
ภาพที่ 4.92 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) จากการทดสอบการท างานด้วย Internet Information Services (IIS) 
 Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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2) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.93 

 
ภาพที่ 4.93 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากการทดสอบการ
 ท างานด้วย Internet Information Services (IIS) Manager 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้เขียนทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตาม
ฟังก์ชันการท างานในแต่ละฟังก์ชัน (Unit test) เพ่ือตรวจสอบการท างานแต่ละฟังก์ชันว่าสามารถ
ท างานได้ถกูต้อง ตรงตามการออกแบบที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงทดสอบการท างานของระบบในภาพรวม 
(Integration test) ตามเมนูการใช้งานและฟังก์ชันการท างานทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบการท างานของ
ฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์กันว่าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องและ
สอดคล้องกับการท างานของระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อเห็นว่าระบบมีการท างานถูกต้อง 
ตรงตามการออกแบบที่ก าหนดไว้แล้ว จึงเตรียมการติดตั้งระบบในขั้นตอนต่อไป 
 

7. การติดตั้งระบบ (System Implementation) 
หลังจากผู้ เขียนทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนจากขั้นตอนในข้อ 6. การทดสอบระบบ เมื่อเห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถ
ท างานได้อย่างถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาด (Error) ระหว่างการใช้งาน ผู้เขียนจึงท าการติดตั้งระบบ
สารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว โดยการน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนเปิดโปรแกรม FileZilla แสดงได้ดังภาพที่ 4.94 

 
ภาพที่ 4.94 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม FileZilla 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนตั้งค่าการเชื่อมต่อของโปรแกรม FileZilla โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 กดเมนู Edit บริเวณเมนูบาร์ของโปรแกรม FileZilla และ

เลือกเมนูย่อย “Settings” แสดงได้ดังภาพที ่4.95 

 
ภาพที่ 4.95 การกดเมนู Edit และเลือก Setting เพ่ือเข้าสู่การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม FileZilla 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 กดเลือกหัวข้อ FTP (หัวข้อย่อยของหัวข้อ Connection) 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.96 

 
ภาพที่ 4.96 การกดเลือกหัวข้อ FTP เพ่ือตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม FileZilla 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 ในหัวข้อ Transfer Mode กดเลือก Active และ กดปุ่ม 
“OK” แสดงได้ดังภาพที่ 4.97 

 
ภาพที่ 4.97 การกดเลือก Active ในหัวข้อ Transfer Mode เพ่ือตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม FileZilla 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนป้อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม FileZilla เพ่ือเชื่อมต่อกับเครื่องแม่
ข่าย (Server) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 3.1 ป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความของโปรแกรม (ข้อมูลที่ใช้ใน
การป้อน แสดงได้ดังตารางที่ 4.59) และ กดปุ่ม “Quickconnect” แสดงได้ดังภาพที่ 4.98 
 
ตารางที่ 4.59 รายละเอียดในการก าหนดค่าส าหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย (Server) 

กล่องข้อความ ข้อมูลทีใ่ช้ก าหนดค่า ค าอธิบาย 
Host 202.28.103.5 หมายเลขประจ าเครื่อง (Internet Protocal 

Address : IP Address) ของเครื่องแม่ข่าย 
(Server) ที่ต้องการเช่ือมต่อ 

Username chavanit.won@stou.ac.th ช่ือผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ 
Password <รหัสผ่านท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้> รหัสผ่านท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้ 
Port 21 หมายเลขพอร์ต (Port) ส าหรับการเช่ือมต่อกับ

เครื่องแม่ข่าย (Server) 
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.98 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพ่ือก าหนดค่าส าหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย 
 (Server) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนย่อยที่ 3.2 เมื่อเชื่อมต่อส าเร็จจะปรากฏข้อความ “successful” ใน
หัวข้อ Status แสดงได้ดังภาพที่ 4.99 

 
ภาพที่ 4.99 การเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย (Server) ส าเร็จ 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 4 ผู้เขียนป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความของโปรแกรม (ข้อมูลที่ใช้ในการ
ป้อน แสดงได้ดังตารางที่ 4.60) แสดงได้ดังภาพที่ 4.100 
 
ตารางที่ 4.60 รายละเอียดในการก าหนดค่าส าหรับการน าไฟล์งานเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) 
กล่องข้อความ ข้อมูลทีใ่ช้ก าหนดค่า ค าอธิบาย 
Local site E:\SD\Dept05\TrainingSchedule_Local เส้นทาง (Path) ของไฟล์งานจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน 
Remote site /Oaa/OaaOldpage/professional/train_profess

ional/oaainfo/oaa/dept/dept05/ 
trainingschedule 

เส้นทาง (Path) ที่ต้องการน า
ไฟล์งานไปยังเครื่องแม่ข่าย 
(Server) 

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.100 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพ่ือก าหนดค่าส าหรับการน าไฟล์งาน 
 เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้เขียนน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยการลากแล้ววาง (Drag and drop) 
ด้วยการลากไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนฝั่ง Local site และน าไปวางยังเครื่องแม่ข่าย 
(Server) ฝั่ง Remote site แสดงได้ดังภาพที่ 4.101 
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ภาพที่ 4.101 การลากแล้ววาง (Drag and drop) ไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน  
 ฝั่ง Local site ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) ฝั่ง Remote site 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

ขั้นตอนที่ 6 ผู้เขียนทดสอบการท างานของ Web application ระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา อีกครั้งหลังจากน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย 
(Server) ซึ่งถือเป็นการทดสอบจากสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง โดยทดสอบผ่านโปรแกรม
เบราว์เซอร์ Internet Explorer มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนย่อยที่ 6.1 เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.102 

 
ภาพที่ 4.102 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  
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ขั้นตอนย่อยที่ 6.2 พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL : Universal Resource Locator) 
ในแถบที่อยู่ (Address bar) และ กดแป้นพิมพ์ “Enter” ดังนี้ 

1) ที่อยู่เว็บไซต์ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ได้แก่ “https://www.stou.ac.th/offices/oaa/ 
oaaoldpage/professional/train_professional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/
search_train_pra.asp” แสดงได้ดังภาพที่ 4.103 

 
ภาพที่ 4.103 การพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) เพ่ือทดสอบการท างานผ่านเครือข่าย
 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

2) ที่อยู่เว็บไซต์ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา ได้แก่ “https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/ 
train_professional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train_spe.asp” 
แสดงได้ดังภาพที่ 4.104 

 
ภาพที่ 4.104 การพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม 
 (พิเศษ) ชุดวิชา เพ่ือทดสอบการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 (ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)  



191 

 

ขั้นตอนย่อยที่ 6.3 เมื่อการท างานส าเร็จจะแสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศ 
ดังนี้ 

1) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
(ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.105 

 
ภาพที่ 4.105 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) จากการทดสอบการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
 

2) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.106 

 
ภาพที่ 4.106 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากการทดสอบการ
 ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
 (ท่ีมา : ภาพโดยผู้เขียน) 
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ขั้นตอนที่ 7 หลังจากผู้เขียนน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เข้า
สู่เครื่องแม่ข่าย (Server) และทดสอบการท างานจากสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแล้ว ผู้เขียนจึงแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพทราบถึงวิธีการใช้งานระบบ เพ่ือให้ทดลองใช้งานและเตรียมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานจากเดิมในรูปแบบเอกสาร เป็นการปฏิบัติงานโดยการน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในกระบวนงาน ก่อนจะเริ่มใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงกับ
ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
 

8. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ผู้เขียนดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ

ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ทั้งในส่วนของ Web application 
และ ฐานข้อมูล (Database) ให้ท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถท างานได้ตามฟังก์ชันการท างาน
ที่ได้ออกแบบไว้ และไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งานจากผู้ใช้งาน รวมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบ ในการปฏิบัติงานจริง 
และน ามาแก้ไข/ปรับปรุงการท างานของระบบ เพ่ือให้รองรับต่อการท างานและความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยมีการปรับปรุงการใช้งานของระบบให้รองรับกับความต้องการใช้งานผู้ใช้งาน
จนถึงปัจจุบัน ดังมีล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แสดงรายละเอียดในบทที่ 1 หัวข้อที่ 1 ความ
เป็นมาและความส าคัญของการจัดท าคูมื่อ ตารางที่ 1.1 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และ 
ตารางที่ 1.2 ล าดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากปี พ.ศ. 
2555 จนถึงปัจจุบัน 



บทท่ี 5 

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 
 

ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้เขียน พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา มีรายละเอียด แสดงได้ดังตารางที่ 5.1 
 

ปัญหาอุปสรรคที่ 1.1 
เกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการท างาน

ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถท างานต่อได้ แสดงได้ดังภาพที่ 5.1-5.2 

 
ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
 ท างานของระบบ เนื่องจากการใช้ค าสั่งผิดไวยากรณ์ (Syntax) หรือกฎเกณฑ์ของภาษา
 โปรแกรม  
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
 ท างานของระบบ เนื่องจากการใช้ค าสั่ง SQL ผิดไวยากรณ์ (Syntax) 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.1 
การเกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการใช้งาน สาเหตุเกิดจาก

ข้อผิดพลาด (Error) ของค าสั่ง ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้หลายกรณี เช่น 
- การใช้ค าสั่งผิดไวยากรณ์ (Syntax) หรือ กฎเกณฑ์ของภาษาโปรแกรม 
- การอ้างอิงถึงชื่อฐานข้อมูล ตารางข้อมูล หรือ ชื่อคอลัมน์ไม่ถูกต้อง 
- การใช้ค าสั่ง SQL (Structured Query Language) ผิดไวยากรณ์ (Syntax) เป็นต้น 
ผู้เขียน วิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่แสดง

บนหน้าจอ ดังนี้ 
- ค าอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน (Error description) 
- ชื่อเอกสาร .asp ที่เกิดข้อผิดพลาด (Error) 
- เลขที่บรรทัดของเอกสารที่เกิดข้อผิดพลาด (Error) 
1) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ในภาพที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากการ

พิมพ์ค าสั่งผิด ในบรรทัดที่ 116 ของเอกสาร result_train.asp ซึ่งผู้เขียนตรวจสอบแล้วพบว่า ค าสั่งที่
พิมพ์ผิดคือ “Serv” และค าสั่งที่ถูกต้องคือ “Server” 

2) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ในภาพที่ 5.2 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจาก
การพิมพ์ค าสั่ง SQL ผิด ในบรรทัดที่ 281 ของเอกสาร zSpe_Result_train.asp ซึ่งผู้เขียนตรวจสอบ
แล้วพบว่า ค าสั่งที่พิมพ์ผิดคือ “selec * from qCheckAll” และค าสั่งที่ถูกต้องคือ “select * from 
qCheckAll”  
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แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.1 
1) ผู้เขียนท าการตรวจสอบและแก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง โดยแก้ไขค าสั่งในบรรทัดที่ 116 

ของเอกสาร result_train.asp จาก “Serv” เป็น “Server” 
2) ผู้เขียนท าการตรวจสอบและแก้ไขค าสั่ง SQL ให้ถูกต้อง โดยแก้ไขค าสั่งในบรรทัดที่ 

281 ของเอกสาร zSpe_Result_train.asp จาก “selec * from qCheckAll” เป็น “select * from 
qCheckAll” 

 
ปัญหาอุปสรรคที่ 1.2 

เกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการท างาน
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถท างานต่อได้ ดังภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
 ท างานของระบบ เนื่องจากลิงค์ส าหรับการเชื่อมต่อหน้าเว็บหรือลิงค์ส าหรับการ 
 ดาวน์โหลดเอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.2 
สาเหตุอาจเกิดจากลิงค์ส าหรับการเชื่อมต่อหน้าเว็บหรือลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลด

เอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้องหรือในเครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่มีเอกสาร
ปลายทางตามที่อ้างอิง 

ผู้เขียนตรวจสอบแล้วพบว่า ลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม มีการ
อ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง คือ “letter/631201_13409.pdf” ซึ่งเป็นลิงค์ที่ผิด เนื่องจาก
ไม่มี เอกสารชื่ อ  “631201_13409.pdf” ในเครื่ องแม่ข่ าย (Server)  และลิ งค์ที่ ถู กต้องคือ 
“letter/631201_12409.pdf” 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.2 
ผู้เขียนท าการตรวจสอบและแก้ไขลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม 

ให้ถูกต้อง จาก “letter/631201_13409.pdf” เป็น “letter/631201_12409.pdf”  
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ปัญหาอุปสรรคที่ 1.3 
กรณีที่ผู้เขียนทดสอบการท างานของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนแล้วไม่

พบข้อผิดพลาด (Error) แต่เมื่อน าไฟล์งานทั้งหมดของระบบเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว ระบบ
ไม่สามารถท างานได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอ ดังภาพประกอบ 

 
ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ 
 ท างานของระบบ เนื่องจาก Internet Information Services (IIS) Manager ของ
 เครื่องแม่ข่าย (Server) หยุดการท างาน 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.3 
สาเหตุเกิดจากการท างานของเครื่องแม่ข่าย (Server) เกิดข้อผิดพลาด (Error) หรือมี

การ Restart Windows ของเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งท าให้ Internet Information Services (IIS) 
Manager ของเครื่องแม่ข่าย (Server) หยุดการท างาน ส่งผลให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่สามารถ
ประมวลผล Web application ที่อยู่ภายในเครื่องได้ (กันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์, 2561, น.188) 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.3 
แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังส านักคอมพิวเตอร์  เ พ่ือให้ผู้ รับผิดชอบของส านัก

คอมพิวเตอร์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องแม่ข่าย (Server) เนื่องจากผู้เขียนไม่มีสิทธิ์
ในการจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ได้ดังตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
 สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.1 เกิดข้อผิดพลาด (Error) 
แสดงบนหน้าจอระหว่างการ
พัฒนาและทดสอบการท างาน
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่
สามารถท างานต่อได้ 

เกิดได้จากหลายกรณี เช่น 
- การใช้ค าสั่งผิดไวยากรณ์ 
(Syntax) หรือ กฎเกณฑ์ของภาษา
โปรแกรม 
- การอ้างอิงถึงชื่อฐานข้อมูล 
ตารางข้อมูล หรือ ชื่อคอลัมน์ไม่
ถูกต้อง 
- การใช้ค าสั่ง SQL (Structured 
Query Language) ผิดไวยากรณ์ 
(Syntax) เป็นต้น 

ตรวจสอบรายละเอียดของ
ข้อผิดพลาดจาก 
- ค าอธิบายข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน (Error description) 
- ชื่อเอกสาร .asp ที่เกิด
ข้อผิดพลาด (Error) 
- เลขที่บรรทัดของเอกสารที่
เกิดข้อผิดพลาด (Error)ที่
เกิดขึ้น 
จากนั้นแก้ไขค าสั่งให้ถูกต้อง 

1.2 เกิดข้อผิดพลาด (Error) 
แสดงบนหน้าจอระหว่างการ
พัฒนาและทดสอบการท างาน
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่
สามารถท างานต่อได้ 

เกิดจากลิงค์ส าหรับการเชื่อมต่อ
หน้าเว็บหรือลิงค์ส าหรับการดาวน์
โหลดเอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อ
เอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง 

แก้ไขลิงคใ์ห้อ้างอิงถึงชื่อ
เอกสารปลายทางให้ถูกต้อง 

1.3 ผู้เขียนทดสอบการท างาน
ของระบบในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนแล้วไม่
พบข้อผิดพลาด (Error) แต่เมื่อ
น าไฟล์งานทั้งหมดของระบบ
เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) 
แล้ว ระบบไม่สามารถท างานได้ 
แสดงได้ดังดังภาพที่ 5.6 

สาเหตุเกิดจากการท างานของ
เครื่องแม่ข่าย (Server) เกิด
ข้อผิดพลาด (Error) หรือ มีการ 
Restart Windows ของเครื่องแม่
ข่าย (Server) ซึ่งท าให้ Internet 
Information Services (IIS) 
Manager ของเครื่องแม่ข่าย 
(Server) หยุดการท างาน ส่งผลให้
เครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่สามารถ
ประมวลผล Web application ที่
อยู่ภายในเครื่องได้ 

แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยัง
ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบของส านัก
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจาก
เครื่องแม่ข่าย (Server) 
เนื่องจากผู้เขียนไม่มีสิทธิ์ใน
การจัดการเครื่องแม่ข่าย 
(Server) 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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2. ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) 
ชุดวิชา 
 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและ
องค์ประกอบของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาท าความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
ระบบ ดังนี้ 

2.1 ควรมีการปรับปรุงเมนูการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 
เนื่องจากในปัจจุบันแม้ว่าเมนูดังกล่าวจะสามารถเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานได้ แต่ข้อมูลที่
ได้รับจากการส ารวจท าให้ทราบเพียงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวม ไม่สามารถทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้งานของระบบจากผู้ใช้งาน โดยผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
ตั้งแตภ่าคปลาย ปีการศึกษา 2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แสดงได้ดังตารางที่ 5.2-5.4  
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ตารางที่ 5.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 
 2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

ภาค
การศึกษา 

ปี 
การศึกษา 

ระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2 2552 726 487 151 53 114 
1 2553 625 464 145 60 215 
2 2553 452 355 103 38 125 
1 2554 700 459 144 53 117 
2 2554 632 422 173 75 173 
1 2555 1167 785 295 137 308 
2 2555 428 228 76 16 50 
1 2556 364 173 61 16 79 
2 2556 222 122 35 20 23 
1 2557 143 102 32 14 24 
2 2557 115 55 11 7 10 
1 2558 66 43 9 6 16 
2 2558 53 32 2 1 1 
1 2559 14 6 3 - 1 
2 2559 2073 1442 451 181 90 
1 2560 718 404 78 23 84 
2 2560 698 326 47 12 17 
1 2561 712 271 48 6 21 
2 2561 687 308 52 14 17 
1 2562 532 228 35 29 25 
2 2562 617 329 90 18 30 
1 2563 315 180 60 39 69 
2 2563 435 223 59 9 19 
1 2564 353 204 54 18 39 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 5.3 แผนภูมิแท่งแสดงระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 
 2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)  
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ตารางที่ 5.4 สรุปร้อยละของระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
 ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 
 2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

ระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

50.94 30.32 8.78 3.35 6.61 
(ท่ีมา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน) 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 5.2-5.4 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่ได้รับจากผู้ใช้งานนั้น ในภาพรวม
ยังคงอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากจนถึงมากที่สุด (ร้อยละ 81.26) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวสามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ในรายละเอียดของความ 
พึงพอใจในระดับน้อยจนถึงน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.96) นั้น ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้ว่าระบบ
สารสนเทศมีข้อบกพร่องหรือต้องท าการปรับปรุงแก้ไขในด้านใด ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรปรับปรุงเมนู
การส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ ให้มีข้อค าถามในการส ารวจความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานตอบแบบส ารวจและสามารถน าข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาประเมินผลระบบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบและเกิดประโยชน์
กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการประเมินผลการใช้งานระบบเป็นระยะ จากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม และน าข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การใช้งานของระบบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3 ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้ระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกับ Platform อ่ืนๆ หรือ 
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ได้ โดยเป็นการท างานแบบบูรณาการ (Integrated) ร่วมกันทุกระบบงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกันในทุกระบบงานที่ข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

2.4 ควรมีการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface Design) ให้สามารถแสดง
ผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน (Responsive Web Design) เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณท์ีห่ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2548 วันที่ 13 กันยายน 2548 มีมติใหกําหนดวัตถุประสงคของการจัดอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเปนบัณฑิตดานความรู คุณธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพกอนการสําเร็จการศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย นักศึกษากับคณาจารย
และนักศึกษาดวยกันเอง 

3. เพ่ือเรียนรูการทํางานกันเปนหมูคณะ เสริมสรางความสามัคคีและความเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบกาณณ์วิชาชีพ 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดอบรมเขมชุดวิชาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 
1/2555 เรื่องการปรับจํานวนนักศึกษาตอกลุมในการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2555 มีมติใหใชเกณฑการแบงกลุมนักศึกษาในการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้ 

 
“ที่ประชุมมีมติใหใชเกณฑเดิมคือ วิทยากร 1 คน รับผิดชอบนักศึกษา 25 คน และหาก

เกินจาก 30 คน ใหเพ่ิมวิทยากรไดอีก 1 คน โดยใหคํานึงถึงคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในแตละสาขาวิชา 
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีคาใชจายสูงกวารายรับ ทั้งนี้ มอบสํานักวิชาการแจงจํานวนนักศึกษาที่จะเข้า
รับการอบรมในแตละชวงการอบรมใหกับสาขาวิชาทราบกอนการอบรม เพ่ือสาขาวิชาจะไดแจงให
คณาจารยที่เก่ียวของทราบในกรณีที่มีการปรับลดจํานวนวิทยากร”  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเอกสาร 
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ตัวอย่างที่ 1 เอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
 ปริญญาตรี) ในรูปแบบ Manual (ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว) 
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ตัวอย่างที่ 2 จดหมายแจ้งก าหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ )ระดับปริญญาตรี(  
 ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวอย่างที่ 3 เอกสารตารางก าหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
 )ระดับปริญญาตรี(  
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ตัวอย่างที่ 4 เอกสารแบบฟอร์มการจ่าหน้าซองส าหรับการส่งคืนแบบแสดงความจ านงการเข้ารับ 
 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) 
 ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวอย่างที่ 5 เอกสารแบบแสดงความจ านงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 )ระดับปริญญาตรี(  ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวอย่างที่ 6 เอกสารตารางก าหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 
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ตัวอย่างที่ 7 จดหมายแจ้งก าหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวอย่างที่ 8 เอกสารแบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
 นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวอย่างที่ 9 เอกสารแบบแสดงความจ านงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
 )ระดับปริญญาตรี(  ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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