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คำนำ
“คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา สาหรับผู้ดูแลระบบ” เล่มนี้ ผู้เขียน
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบต่างๆ ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งปัจจุบันฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากประสบการณ์ การปฏิบัติงาน
จริงในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ ได้ ทราบและ
เข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์)
หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(นางสาวรัชนี พลแสน) นางสาวธนัญญา เฉลยผล และนายกันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์ ที่ได้ให้คาปรึกษา
คาแนะนา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ งานเล่มนี้
ผู้ เขีย นหวัง เป็ น อย่ างยิ่ งว่า เนื้ อหาในคู่มื อการปฏิบั ติงานเล่ มนี้ จะให้ ความรู้และเป็นประโยชน์ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯ

นายชวนิจ วงศ์จรรยา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรจัดทำคู่มือ
กิจกรรมการอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และกิจกรรมการ
อบรมเข้ ม (พิ เศษ) ชุ ดวิ ช า เป็ น กิ จกรรมที่ ส าคั ญในการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช การอบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) เป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้สาเร็จการศึกษา (คงเหลือชุดวิชา
ส าหรั บการลงทะเบี ยนไม่ เกิ น 3 ชุ ดวิ ชาตามโครงสร้ างหลั กสู ตร 1) ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเข้ารับการอบรมตามวันที่และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด ส่วนการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เป็น กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ใกล้จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้มีโอกาสสาเร็จการศึกษาเร็ว
ขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
สามารถเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ได้ ตามวันที่และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยมี
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดอบรมทั้ง 2 กิจกรรม
ดังกล่าว ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีการจัดอบรมทั้งในภาคต้นและภาคปลาย และมีจานวนนักศึกษาที่มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรมในแต่ละภาคการศึกษา 4,000 ถึง 5,000 คน ทาให้การจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม มีจานวนมาก โดยขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มี
สิทธิ์เข้ารับการอบรมนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนงานการจัดอบรม เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน
การส่งจดหมายแจ้งการอบรมให้นักศึกษาและนาไปใช้ในกระบวนงานอื่นๆ ของการจัดอบรม
ก่อนปี พ.ศ. 2552 รูปแบบการแจ้งข้อมูลการอบรมให้นักศึกษาจะดาเนินการโดยการส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์และการให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งการส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้นพบ
ปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดส่ง ทาให้นักศึกษาบางรายได้รับเอกสารล่าช้าหรือ ไม่ได้รับเอกสาร
สาเหตุดังกล่าวส่ งผลให้มีการสอบถามข้อมูลการอบรมทางโทรศัพท์จากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
ในแต่ละวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งจากงานประจาในการตอบ
คาถามนักศึกษาทางโทรศัพท์เพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่า ย
ประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนงานการจัดอบรม ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์
_______________________
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564, น.11

2
เข้ารับการอบรมนั้น ไม่มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ต่างๆ เช่น การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษา
แยกตามห้องเรียน ล้วนแล้วแต่ดาเนินการด้วยวิธีการทางเอกสารทั้งสิ้น ทาให้การปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก
มีความยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้งาน ด้วย
การคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจากสภาพปัญหา รายละเอียดของงาน และความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้เขียนจึงปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
จากนั้ น เมื่อได้รั บ ความเห็ นชอบแล้ ว จึ ง พัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) 1 และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ขึ้นในรูปแบบ Web
application เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ โดย
เริ่มเปิดใช้งานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และ ภาคต้น ปีการศึกษา
2555 ตามลาดับเป็ นต้นมา ซึ่งมีการปรับปรุงการใช้งานของระบบให้รองรับกับผู้ ใช้บริการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แสดงได้ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.1 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
พ.ศ. 2552 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับ นักศึกษา อาจารย์
การอบรม และการตอบรับเข้าอบรมจากนักศึกษา
และเจ้าหน้าที่
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการอบรมใน
รูปแบบไฟล์ PDF
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตอบแบบสารวจและการแสดงผลสารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์

นักศึกษา
นักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่

_______________________
1
เป็นระบบสารสนเทศที่เข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด

3
ตารางที่ 1.1 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน (ต่อ)
ปี พ.ศ.
รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
พ.ศ. 2553 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบไฟล์
Excel
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับคาถามที่พบบ่อย และ คาแนะนาในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษา1 และวิทยากร
ประจากลุ่ม2 ในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงวันที่อบรม
พ.ศ. 2554 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษา3 ทุกชุดวิชาที่
จัดอบรม
พ.ศ. 2555 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการเลื่อนช่วงวันที่อบรมให้แก่นักศึกษา
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่เลื่อนช่วง
วันที่อบรมในรูปแบบไฟล์ Excel
พ.ศ. 2556 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่กองกลาง4 ที่
ต้องปฏิบัติงานในแต่ละช่วงวันที่อบรม
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษา1 และ
วิทยากรประจากลุม่ 2 โดยเพิม่ การแสดงข้อมูลจานวนเจ้าหน้าที่กองกลาง4 ใน
แต่ละช่วงวันที่อบรม
พ.ศ. 2557 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการ
อบรม (Windows Application)
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Windows Application)

ผู้ใช้งาน
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

_______________________
1
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมในแต่ละชุดวิชา
แต่ละช่วงวันที่อบรม
2
จานวนวิทยากรประจากลุ่มที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงวันที่อบรม โดยคานวณจาก
จานวนนักศึกษาในสัดส่วนนักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจากลุ่ม 1 คน
3
จานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และนักศึกษาที่ได้รับกาหนดวันที่อบรมแล้ว ทุก
ชุดวิชาที่จัดอบรม
4
จานวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพและเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละ
ช่วงวันที่อบรม

4
ตารางที่ 1.1 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน (ต่อ)
ปี พ.ศ.
รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
พ.ศ. 2558 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้า
รับการอบรม โดยเพิ่มการแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสาหรับการใช้งาน
เครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการ
อบรม (Web Application) นามาใช้งานแทน (Windows Application)
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Web Application) นามาใช้งาน
แทน (Windows Application)
พ.ศ. 2560 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ (สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส) ของนักศึกษา
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการ
อบรม โดยเพิ่มการจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน
พ.ศ. 2563 - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
รูปแบบการอบรมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การแสดงผลข้อมูลสถานที่
อบรม วันที่อบรม เป็นต้น
ตัวอย่าง ชื่อสถานที่อบรม เปลีย่ นเป็น รูปแบบการอบรม (ทากิจกรรมทดแทน
อบรมในรูปแบบออนไลน์) วันที่อบรม เปลี่ยนเป็น กาหนดส่งกิจกรรมทดแทน
หรือ กาหนดวันที่อบรมในรูปแบบออนไลน์
- ปิดการใช้งานชั่วคราวสาหรับเมนูที่ไม่จาเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากไม่มีการจัด
อบรมในรูปแบบเผิชญหน้า อันเนือ่ งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
เมนูสาหรับการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ (สถานที่ตดิ ต่อ หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล์แอดเดรส) ของนักศึกษา เพื่อนาข้อมูลไปจัดพิมพ์หนังสือทาเนียบรุ่น
เมนูคาถามที่พบบ่อย
เมนูสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา
เมนูสาหรับการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา
เมนูสาหรับการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เมนูสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษา

ผู้ใช้งาน
นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่

-

5
ตารางที่ 1.2 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
จากปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้งาน
พ.ศ. 2555 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับ นักศึกษาและ
การอบรม และบันทึกการตอบรับเข้าอบรมจากนักศึกษา
เจ้าหน้าที่
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการอบรมใน
รูปแบบไฟล์ PDF
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับคาถามที่พบบ่อย และ คาแนะนาในการ
อบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา
พ.ศ. 2557 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา และ จานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการ
อบรม (Windows Application)
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Windows Application)
พ.ศ. 2558 - พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการ
อบรม (Web Application) นามาใช้งานแทน (Windows Application)
- พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รายงานตัว
เข้ารับการอบรม ในรูปแบบไฟล์ Excel (Web Application) นามาใช้งาน
แทน (Windows Application)
พ.ศ. 2563 - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการแสดงผลข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
รูปแบบการอบรมที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การแสดงผลข้อมูลสถานที่
อบรม วันที่อบรม เป็นต้น
ตัวอย่าง
ชื่อสถานที่อบรม เปลีย่ นเป็น รูปแบบการอบรม (ทากิจกรรมทดแทน อบรมใน
รูปแบบออนไลน์ เป็นต้น)
วันที่อบรม เปลี่ยนเป็น กาหนดส่งกิจกรรมทดแทน หรือ กาหนดวันที่อบรมใน
รูปแบบออนไลน์
- ปิดการใช้งานชั่วคราวสาหรับเมนูที่ไม่จาเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากไม่มีการจัด
อบรมในรูปแบบเผิชญหน้า อันเนือ่ งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
เมนูคาถามที่พบบ่อย และ คาแนะนาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
เมนูสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษา

นักศึกษา
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

นักศึกษาและ
เจ้าหน้าที่

-
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ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จึงถือได้ว่าเป็นระบบสารสนเทศที่สาคัญที่เป็นช่องทางใน
การให้ บ ริ การด้านข้อมูล การอบรมแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห น่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งใช้ส นั บ สนุ น การปฏิบั ติงานในกระบวนงานการจัดอบรมภายในฝ่ ายประสบการณ์วิช าชี พ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
การพัฒนาระบบ และรายละเอียดของการพัฒนาระบบ รวมทั้งการเตรียมระบบเพื่อใช้งานบนเครื่อง
แม่ข่าย (Server) หากผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ จะไม่สามารถดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอด
ระบบได้
ดังนั้น การจัดทา “คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา สาหรับผู้ดูแลระบบ”
เล่มนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธี และองค์ประกอบของ
การพัฒนาระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาทาความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุน
ให้ บุ คคลากรจัดทาคู่มือการปฏิบั ติงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้ มี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
2.1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2.2 เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นแนวทางการศึกษาสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลรักษาระบบได้ทราบและเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอด
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ได้

3. ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
รายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาไว้ ดังนี้
3.1 การเตรียมเครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
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3.2 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
3.3 การนาไฟล์งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

4. นิยำมศัพท์เฉพำะ
นิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ มีดังนี้
4.1 กำรอบรมเข้มชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ (ระดับปริญญำตรี) หมายถึง การอบรม
เชิงปฏิบั ติการที่มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช กาหนดให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใกล้ ส าเร็จ
การศึกษา (คงเหลือชุดวิชาส าหรั บการลงทะเบียนไม่เกิน 3 ชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร) ต้อง
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเข้ารับการ
อบรมตามวันที่และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยเนื้อหาสาหรับการอบรมเป็นการบูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาและนามาประยุกต์ใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
4.2 กำรอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชำ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของ
มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิร าช มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อให้ ความช่ ว ยเหลื อนั กศึก ษาที่ใกล้ จ ะส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้มีโอกาสสาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมนั้น ต้อง
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดทั้ง 3 ข้อ1 ดังนี้
1) นั กศึกษาที่ จะเข้ ารับการอบรมเข้ม (พิ เศษ) ได้ ต้ องเหลื อชุ ดวิช าที่ ศึ กษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายที่จะสาเร็จ
การศึกษาหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนหมดอายุสถานภาพนักศึกษาตาม
หลักสูตร และ
2) ชุดวิชาที่จะจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ต้องเป็นชุดวิชาเชิงทฤษฎีที่มีเนื้อหายาก และชุดวิชา
นั้นนักศึกษาต้องสอบไม่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษา ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)

_______________________
1
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) พ.ศ. 2558
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3) ให้จั ดอบรมเข้ม (พิเศษ) ส าหรั บชุดวิชาเชิงปฏิบัติเฉพาะภาคทฤษฎี เท่านั้น และ
นักศึกษาที่จะเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ได้ต้องสอบไม่ผ่านชุดวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา และสอบผ่านภาคปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ)
ทั้งนี้ หากนั กศึ กษามี คุ ณสมบั ติ ตามเกณฑ์ ที่ มหาวิ ทยาลั ยฯ ก าหนด นั กศึ กษาสามารถ
ตัดสินใจเข้ารับการอบรมได้ตามความสมัครใจ (ไม่ใช่กิจกรรมภาคบังคับ) โดยรูปแบบการอบรมจะมุ่งเน้น
การทบทวนเนื้อหาสาระสาคัญทั้งหมดของชุดวิชาและมีการสอบวัดผลในวันสุดท้ายของการอบรม
4.3 ระบบสำรสนเทศงำนอบรมเข้มชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ (ระดับปริญญำตรี)
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ พัฒ นาขึ้น ส าหรับ การให้ บริก ารข้อ มูล เกี่ยวกั บ การอบรมเข้มชุ ดวิช า
ประสบการณ์วิช าชีพ (ระดับ ปริ ญญาตรี ) ของมหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราช แก่ผู้ ใช้งาน โดย
ให้บริการในรูปแบบ Web application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
4.4 ระบบสำรสนเทศงำนอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชำ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่
พั ฒ นาขึ้ น ส าหรั บ การให้ บ ริ การข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การอบรมเข้ ม (พิ เศษ) ชุ ดวิ ช า ของมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช แก่ผู้ใช้งาน โดยให้บริการในรูปแบบ Web application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet)
4.5 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ให้ทางานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งานและสามารถให้บริการด้าน
ข้อมูลการอบรมแก่ผู้ใช้งานได้
4.6 ผู้ใช้งำน หมายถึง ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.7 นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) รวมทั้ง นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
4.8 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสบกำรณ์วิชำชีพ หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กระบวนงานในการจัดอบรมเข้มชุดวิช าประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
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4.9 อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์ประจาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มี
หน้าที่และความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับกระบวนงานในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิช าชีพ
(ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
4.10 เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลากรที่สังกัดศูนย์สัมมนาและ
ฝึ ก อบรม ส านั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล ศู น ย์ ส ารสนเทศ และศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนงานในการจัดอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดทำคูม่ ือ
5.1 ได้คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแสดงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบ
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ สามารถใช้ข้อมูลจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานนี้เป็นแนวทางการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีและองค์ประกอบต่างๆ ของการ
พัฒนาระบบและนาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบได้

บทที่ 2

การวิเคราะห์งาน
1. โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช” จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
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 รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดารงพระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”
และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสาม
องค์ น ามาประกอบกั บ เจดี ย์ ท รงพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกรุ ง สุ โ ขทั ย เป็ น ตราประจ า
มหาวิทยาลัย (https://www.stou.ac.th/main/history.html สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564)
“มหาวิ ทยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราช” เป็ นมหาวิ ทยาลั ย ในระบบเปิ ด ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ มีการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทย
ฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพื่อสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาและวิชาการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนในระบบการศึกษาทางไกลที่ไม่มีชั้นเรียนตามปกติ ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการ
สอนในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยส่งให้ ทางไปรษณีย์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ วิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
(ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น.7)
1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น สาขาวิชา สานัก
และสถาบัน โดยสาขาวิชาถูกจัดให้เป็น หน่วยงานสายวิชาการ ส่วนสานักและสถาบันถูกจัดให้เป็น
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1.1 หน่วยงานสายวิชาการ
หน่วยงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย
สาขาวิชา (ฐานะเทียบเท่าคณะ) จานวน 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 หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบด้วยสานัก จานวน 10 สานัก และสถาบัน (ฐานะเทียบเท่าสานัก) จานวน 1 สถาบัน ดังนี้
1) สานักงานอธิการบดี 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) สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล
1.14) สถานสื่อสารองค์กร
1.15) สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
1.16) หน่วยเลขานุการกิจ
2) สานักทะเบียนและวัดผล
3) สานักเทคโนโลยีการศึกษา
4) สานักบริการการศึกษา
5) สานักวิชาการ
6) สานักบรรณสารสนเทศ
7) สานักพิมพ์
8) สานักการศึกษาต่อเนื่อง
9) สานักคอมพิวเตอร์
10) สานักบัณฑิตศึกษา
11) สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แสดงได้ดังภาพ
ที่ 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 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์
5) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2. โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิชาการ
สานักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสานักงานอธิการบดี สานักเทคโนโลยีการศึกษา สานักบริการ
การศึกษา และสานักทะเบี ยนและวัดผล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานอธิการบดีและสานัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2522 และแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
“การแบ่งส่วนราชการในสานักต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ คือ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายตารา ฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน และฝ่ายวิจัย (รัชนี พลแสน, 2557, น.4-6)
สถานที่ทาการระยะแรกตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ถนนสุโขทัย (มกราคม 2521 - พฤษภาคม 2522) ต่อมาได้ย้ายที่ทาการไปอยู่ที่ต่างๆ ดังนี้
- อาคารบริษัทเดินอากาศไทย จากัด (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
อาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (ธันวาคม 2527 - ปัจจุบัน)
(10 ปี มสธ. 2531: น.26-28)

15
ในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 - 2526 งานในหน้าที่รับผิดชอบของ
สานักวิชาการ คือ งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ เลขานุการกิจสาขาวิชา และงานประสานงานเพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ งานเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งสาขาวิชาต่างๆ งาน
จัดทาคู่มือนักศึกษาและหลักสูตรสาขาวิชา และงานจัดประชุมบูรณาการชุดวิชา
พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยได้โอนงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิต (เป็นกิจกรรม
ภาคบังคับของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไม่มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ) และ
งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (เป็นกิจกรรมสาคัญส่วนหนึ่งในการเรียนชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ) จากสานักบริการการศึกษามาให้ฝ่ายวิจัย สานักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2527 สานักวิชาการได้แยกภาระงานจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์บัณฑิตและ
งาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชี พออกจากฝ่ายวิจัยและจัดตั้งหน่วยงานชื่อ
“งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ” อยู่ในสานักงานเลขานุการ สานัก
วิชาการ และในปีเดียวกันนั้นมหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้จัดตั้งงานฝึกอบรมขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ในสานักวิชาการ โดยให้มีหน้าที่ในการเตรียมงานด้านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งใน พ.ศ.
2532 มหาวิทยาลัยได้แยกงานฝึกอบรมออกจากสานักวิชาการ และยกฐานะเป็นสานักการศึกษา
ต่อเนื่อง
พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ ย นชื่อ “งานโครงการเสริมประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์
วิชาชีพ” เป็น “ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ” และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสานักวิชาการตาม
คาสั่ งมหาวิท ยาลั ย ที่ 569/2534 ลงวัน ที่ 20 มี นาคม 2534 มีห น้า ที่รับ ผิ ด ชอบการจัด อบรมเข้ ม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุก ๆ สาขาวิชา และเพื่อความเหมาะสมต่อมา
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ”
ต่อมาภาระงานและปริมาณงานเกี่ยวกับด้านเลขานุการของสาขาวิชาต่าง ๆ มีมากขึ้นและ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไปเป็นการเฉพาะ สานักวิชาการจึงได้จัดตั้งฝ่ายเลขานุการกิจ
เป็นการภายในเพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ งานเลขานุการกิจกิ ตติ
เมธี และงานเลขานุการกิจประจาสาขาวิชาต่างๆ อนึ่ง ฝ่ายดังกล่าวได้ถูกยุบรวมเป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดสานักงานเลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิชาการครั้งที่ 6/2543 วันที่
25 ธันวาคม 2543
พ.ศ. 2535 ได้แยกฝ่ายวิจัยออกจากสานักวิชาการ และยกฐานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจในด้านประสาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
เลขานุการกิจ-กิตติเมธี รวมทั้งงานเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้มีหน่วยงานที่
ทาหน้าที่รองรับงานดังกล่าว สานักวิชาการจึงได้ตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นการภายในอีกหนึ่งฝ่าย
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พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งสานักบัณฑิตศึกษาขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม
และได้แยกออกจากสานักวิชาการไปพร้อมทั้งงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และงานกิตติเมธี และ
เมื่ องานประกั น คุ ณภาพการศึ กษามี ภ าระงานต่ างๆ เพิ่ มมากขึ้ น ต่ อมาสภามหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
กาหนดให้มีศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่รองรับภารกิจด้านการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย ด าเนิ นงานภายใต้ ข้ อบั งคั บว่ าด้ ว ยศู น ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 จึงโอนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สานักวิชาการดาเนินการ ไปขึ้นกับศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว
พ.ศ. 2546 ส านั กวิช าการมีการแบ่งโครงสร้างหน่ว ยงาน ประกอบด้ว ย สานักงาน
เลขานุการ และฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตารา ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน และฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ยังได้รับโอนงานกิตติเมธีจากสานักบัณฑิตศึกษากลับมาที่
สานักงานเลขานุการและโอนงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากลับมาที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน สานักวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยฝ่ายพัฒนา
คณาจารย์ได้ย้ายไปสังกัด สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2563 สานักวิชาการจึงมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ประกอบด้วย สานักงาน
เลขานุการ และฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ ายตารา ฝ่ายพัฒนาหลักสู ตรและการสอน และฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ
(ธนัญญา เฉลยผล, 2563, น.7-9)
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักวิชาการ
สานักวิชาการมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักงานเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานอานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการกิจ
สภาวิชาการ และงานเลขานุการกิจสาขาวิชา และงานกิตติเมธี
2) ฝ่ายตารา
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมงานเขียนทางวิชาการ ขออนุญาตใช้
ลิขสิทธิ์ทางวิชาการ งานจัดทาวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา และงาน
ฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ

17
3) ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มีหน้ าที่ รั บผิ ดชอบเกี่ยวกั บ งานพัฒนาหลั กสู ตร งานประเมินหลั กสู ตร 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
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานของสานักวิชาการ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงานของสานักวิชาการ
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

3. โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้ชื่อ "งานโครงการเสริม
ประสบการณ์บัณฑิตและประสบการณ์วิชาชีพ" อยู่ในงานสานักงานเลขานุการ สานักวิชาการ ต่อมาในปี
พ.ศ.2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ" โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสานัก
วิชาการ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 569/2534 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดอบรมเข้มนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ของทุก ๆ สาขาวิชา และเปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ" เป็น
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หน่วยงานภายในระดับฝ่าย สังกัดสานักวิชาการ 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 และอุปกรณ์สาหรับการทากิจกรรมระหว่างการอบรม รวมทั้งการประเมินผลการ
อบรมจากนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้
1) งานบริหารการอบรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับสาขาวิชา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา การจัดทา
คาสั่งให้บุคลากรปฏิบัติราชการในการอบรม การประสานงานด้านสถานที่อบรมและสถานที่พักของ
นักศึกษาและวิทยากร การจัดทาเงินยืมสารองจ่ายเพื่อใช้ในการอบรม การจัดส่งจดหมายแจ้งข้อมูล
การอบรมให้นักศึกษา รวมทั้งให้บริการตอบคาถามนักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการอบรม
2) งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสื่อการอบรมและ
ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศ Web application ข้อมูลนักศึกษาใน
รูปแบบรายงานต่างๆ เป็นต้น การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมประกอบการ
อบรม การจัดทาคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดเตรียม วัสดุและสิ่งของต่างๆ
สาหรับใช้ในงานอบรม การบริหารจัดการคลังเอกสารกิจกรรมและคลังวัสดุ รวมทั้งการประสานงาน
ด้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์สาหรับการทากิจกรรมระหว่างการอบรม
3) งานประเมินผลและพัฒนาการอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกผลประเมินการจัด
อบรมจากนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม วิเคราะห์ และประมวลผลการประเมินเพื่อนามาใช้ปรับปรุง
การอบรม รวมทั้งรายงานผลการประเมินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
3.2 จานวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
จานวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จานวนบุคลากรของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจาเงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตาแหน่ง/ระดับ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานธุรการ
รวม

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

ตาแหน่งงาน
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน

จานวน (อัตรา)
1
1
2
3
1
2
1
11
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4. โครงสร้างและอัตรากาลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา
ปัจจุบันงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษามีบุคลากรในสังกัด จานวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้า
งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
โครงสร้างและอัตรากาลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดง
ได้ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
จานวนบุคลากรของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 อัตรากาลังของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ณ ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ง/ระดับ
ตาแหน่งงาน จานวน (อัตรา)
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
หัวหน้างาน
1
ลูกจ้างประจาเงินรายได้
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน
1
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน
1
รวม
3
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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5. บทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา
ก่อนปี พ.ศ. 2552 บทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา ไม่ได้กาหนดหน้าที่
งานการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม รวมทั้ง การจัดทาและ
ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล งานอบรม ต่ อ มาภายหลั ง ผู้ เ ขี ย นได้ เ ห็ น สภาพปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง านใน
กระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางเอกสาร (Manual) เป็นหลัก จึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ผู้เขียนได้พัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้ ม (พิ เศษ) ชุ ดวิ ชา เพิ่มขึ้ นอี กหนึ่ งระบบ และน ามาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริ งตั้ งแต่ ภาคต้ น
ปีการศึกษา 2555 ซึ่งหลังจากเริ่มใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบในการปฏิบัติงานจริง จึงต้องมีการ
พั ฒนา ปรั บปรุ ง และดูแลรั กษาระบบเรื่ อยมา ดั งนั้น จึงมี การเพิ่มหน้ าที่งานการออกแบบ พัฒนา
ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม รวมทั้ง การจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม
รวมอยู่ในบทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่งานที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยบทบาทหน้าที่ของงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีดังนี้
1) การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรม เพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายประสบการณ์วิชาชีพ ในกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุด วิช าประสบการณ์วิช าชี พ
(ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2) การจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม
2.1) สอบถามข้อมูล (Query) และส่งออก (Export) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากฐานข้อมูล
ของสานักทะเบียนและวัดผล
2.2) จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3) การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
3.1) ประสานงานกับสานักบริการการศึกษาในการเบิกเอกสารการสอนชุดวิชาสาหรับ
ใช้ในงานอบรม
3.2) ประสานงานกับสาขาวิชาและสานักพิมพ์ในการจัดทาเอกสารกิจกรรม (กิจกรรม
วิชาชีพเฉพาะสาขาและกิจกรรมกลาง) สาหรับใช้ในงานอบรม
3.3) จัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมสาหรับใช้ระหว่างการอบรม
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3.4) บริหารจัดการคลังเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
4) การจัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรรม วัสดุ และสิ่งของต่างๆ
4.1) ประสานงานกับสานักงานเลขานุการเพื่อจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ สาหรับใช้ในงาน
อบรม
4.2) จัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรม วัสดุ สิ่งของต่างๆ สาหรับใช้ระหว่างการอบรม
4.3) บริหารจัดการคลังวัสดุ
5) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ขออนุญาต
ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการทากิจกรรมระหว่างการอบรมสาหรับนักศึกษาและวิทยากร

6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียนในงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียนในงานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา มีดังนี้
1) การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลการอบรม รวมทั้ง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพในกระบวนงานการจัดอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2) การจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรม
2.1) สอบถามข้อมูล (Query) และส่งออก (Export) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากฐานข้อมูล
ของสานักทะเบียนและวัดผล
2.2) จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริ ญญาตรี ) และงานอบรมเข้ม (พิ เศษ) ชุดวิชา ให้ ถู กต้อง ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบั น เพื่อใช้ เป็ น
ฐานข้อมูลในการทางานร่วมกับ Web application ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
3) การประสานงานกับสานักทะเบียนและวัดผล จัดทาข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) และจัดทาแบบขออนุมัติใช้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อขอความอนุเคราะห์
ส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งข้อมูลการอบรมถึงนักศึกษา
4) การจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
4.1) ประสานงานกับสานักบริการการศึกษา จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเบิกเอกสาร
การสอนชุดวิชาสาหรับใช้ในงานอบรม
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4.2) ประสานงานกับสาขาวิชา รับ-ส่งต้นฉบับเอกสารกิจกรรม (กิจกรรมวิชาชีพ
เฉพาะสาขา) เพื่อนาต้นฉบับมาสาเนาเอกสารสาหรับใช้ในงานอบรม
4.3) ประสานงานกับสานักพิมพ์ สั่งผลิตเอกสารกิจกรรม (กิจกรรมกลาง) สาหรับใช้
ในงานอบรม
4.4) จัดทาใบจ่ายเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรมเพื่อควบคุมการ
เบิก-จ่ายเอกสาร และนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
สาหรับให้นักศึกษาและวิทยากรใช้ในการอบรมแต่ละครั้ง
4.5) บริหารจัดการคลังเอกสารการสอนชุดวิชาและเอกสารกิจกรรม
5) การจัดเตรียมสื่อประกอบกิจกรรรม วัสดุและสิ่งของต่างๆ
5.1) ประสานงานกับสานักงานเลขานุการ จัดทาบันทึกข้อความเพื่อจัดซื้อวัสดุ
สิ่งของต่างๆ สาหรับใช้ในงานอบรม
5.2) จัดทาใบจ่ายวัสดุเพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ และนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดเตรียมวัสดุสาหรับให้นักศึกษาและวิทยากรใช้ในการอบรมแต่ละครั้ง
5.3) บริหารจัดการคลังวัสดุ
6) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ จัดทา
บันทึกข้อความ เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการทากิจกรรม
ระหว่างการอบรมสาหรับนักศีกษาและวิทยากร
7) งานอื่นๆ / งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
7.1) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในสานักวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จและถูกนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในสานักวิชาการ ได้แก่
- ระบบ Download เอกสารผลประเมินและคาสั่งปฏิบัติราชการในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาให้แก่งานบริหารการอบรมนักศึกษา และงานประเมินผลและพัฒนา
งานอบรม ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
พัฒนาให้แก่งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ สานักงานเลขานุการ สานักวิชาการ
7.2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองกลางในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) มีหน้าที่รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง สาหรับใช้เป็นเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองกลาง การจัดทาเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม การ
จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรม การรับรายงานตัว
นักศึกษาและจัดทาบัญชีรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียนกลุ่มย่อย การประสานงานและให้บริการ
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วิทยากรและนักศึกษาระหว่างการอบรม การจัดเก็บ ตรวจนับเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่คงเหลือจาก
การใช้งานส่งคืนคลังเอกสารกิจกรรมและคลังวั สดุของฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ การจัดทาเอกสาร
สรุปข้อมูลการอบรม การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองกลางหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม และนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกลาง
และสัญญายืมเงินทดรองจ่าย ยื่นต่อกองคลังพร้อมเงินที่เหลือ เพื่อชดใช้เงินยืม (ถ้ามี)
7.3) ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยรับผิดชอบในส่วนงานทะเบียน
บัณฑิต
7.4) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง/ผู้ประสานงานการสอบ ในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการสอบ ในภาคไล่และภาคซ่อม ทั้งสนามสอบปกติและสนามสอบในเรือนจา
7.5) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักวิชาการ (ผู้แทนฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ)

บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบงาน
ก่อนปี พ.ศ. 2552 กระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ดาเนินการโดยฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ มีรูปแบบการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีการทางเอกสาร (Manual) เป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีการนาระบบสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ จึงทาให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
ใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก มีความ
ยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษามีเพียง 2
ช่องทางคือการส่งเอกสารแจ้งการอบรมทางไปรษณีย์และการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ส่งผลให้ นักศึกษา
บางรายได้ รั บเอกสารแจ้ งการอบรมล่ าช้ าหรือไม่ ได้รั บเอกสาร จากปัญหาการจั ดส่ งของไปรษณี ย์
หลังจากได้เห็นสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพและเพิ่มช่องการให้บริการด้านข้อมูลการอบรมแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ผู้เขียนได้นาวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC) มาเป็นตัวแบบในการดาเนินการ เนื่องจากวงจรการ
พัฒนาระบบเป็นตัวแบบที่มีการกาหนดขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ (Systematic)
ชัดเจน (Well-defined) และมีประสิทธิภาพ (Cost-effective) วงจรการพัฒนาระบบถือได้ว่าเป็น
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศตั้งแต่การคิดริเริ่ม (Conception) จนกระทั่งนาไปใช้งาน
(Implementation) นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เหตุผลอื่นๆ ที่มีการนาวงจรการพัฒนา
ระบบไปใช้ในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังนี้
- ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาระบบ
- มีโครงสร้างของกรอบการดาเนินการที่ชัดเจน
- มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรล่วงหน้า
- ช่วยด้านการจัดการให้สามารถติดตามความคืบหน้าของระบบ
(B. B. Agarwal, S. P. Tayal, M. Gupta, 2010, น.29)
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ผู้เขียนได้นาขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบมาใช้ในการดาเนินการ ได้แก่ การทาความ
เข้าใจปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ และการบารุงรักษาระบบ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง
องค์ประกอบของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบตามขั้นตอนดังกล่าว
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ผู้เขียนพัฒนานั้น ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web application
ตามสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ ภาพรวมขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบตามสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server Architecture) แสดงได้
ดังภาพที่ 3.1
ฝั่งเครื่องลูกข่าย (Client side)

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server side)

เว็บแม่ข่าย
(Web Server)

ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

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

การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ผู้เขียนได้นาขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
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1. การทาความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
การทาความเข้าใจปัญหาเป็นกระบวนการในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน
การจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เพื่อ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและทาความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเป็นกระบวนการในการศึกษารายละเอียด
จากสภาพปัญหาในข้อ 1. การทาความเข้าใจปัญหา และพิจารณาว่าจะสามารถนาระบบสารสนเทศมา
ช่วยสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานเพื่ อแก้ไขปั ญหาได้ หรื อไม่อย่างไร และศึกษาความเป็นไปได้ เกี่ ยวกั บ
นโยบายของหน่วยงานว่าผู้บั งคับบัญชาจะเห็นชอบกับการนาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโปรแกรม (Programming) และเตรียมเครื่องมือ
สาหรับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาภาษาโปรแกรม /เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดคาสั่ง
การศึกษาภาษาโปรแกรม /เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดคาสั่ง เป็นการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของมหาวิ ทยาลัยฯ ว่าสนับสนุน
Application ในรูปแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบขอบเขตในการพิจารณาเลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการพัฒนาชุดคาสั่ง โดยพิจารณาเลือกจากความสะดวกหรือความยุ่งยากซับซ้อนของการนามา
ประยุกต์ใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สามารถทางานร่วมกันได้ และเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
ชุดคาสั่ง กรณีของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และ ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา นั้น ผู้เขียนเลือกใช้เทคโนโลยี ASP (Active
Server Page) ในการพัฒนาชุดคาสั่ง และใช้ Microsoft Access เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจาก
เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) มีรูปแบบการนามาประยุกต์ใช้งานที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
รวมทั้งสามารถทางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน
Microsoft Office ไม่ต้องหามาติดตั้งเพิ่มเติม จากนั้นจึงศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการ
เขียนภาษาโปรแกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุดคาสั่งได้
2.2 การศึกษาภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
การศึกษาภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เป็นการศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และ
กฎเกณฑ์ในการเขียนภาษา SQL (Structured Query Language) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเขียนคาสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางานกับข้อมูลตามที่ต้องการได้
2.3 การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมื่อในการพัฒนาชุดคาสั่ง
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2.4 การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager เป็นการติดตั้งเครื่องมือลง
ในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของผู้ เขียนเพื่ อตั้งค่าให้ เครื่องคอมพิ วเตอร์ ของผู้ เขียนเป็ นเว็บแม่ข่าย (Web
server) สาหรับใช้ทดสอบการทางานของระบบสารสนเทศ
2.5 การติดตั้งโปรแกรม FileZilla
การติดตั้งโปรแกรม FileZilla เป็นการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้เขียนเพื่อใช้ในการนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่อง
แม่ข่าย (Server)
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
การวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยการศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งสอบถามและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ สังเกตจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และรับข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาทาการศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การออกแบบระบบ (System Design) ให้ได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
4. การออกแบบระบบ (System Design)
การออกแบบระบบเป็นกระบวนการในการนารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ
ในข้อ 3. การวิเคราะห์ระบบ มาทาการออกแบบการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ทั้งในส่วน
ของการออกแบบฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บข้อมูล (Database Design) การออกแบบเมนูการใช้งาน
และขั้นตอนการทางานของระบบ และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design)
โดยคานึงถึงความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน ขอบเขตการทางานของระบบ และความสะดวกในการใช้
งานของผู้ใช้งาน
5. การพัฒนาระบบ (System Development)
การพัฒนาระบบเป็นกระบวนการในการนารายละเอียดที่ได้จากการออกแบบระบบใน
ข้อ 4. การออกแบบระบบ มาพัฒนาเป็นเมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดย
ใช้เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) และใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุดคาสั่ง
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6. การทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบเป็นกระบวนการในการทดสอบการทางานของระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ตามฟังก์ชันการทางานในแต่ละฟังก์ชัน (Unit test) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
ทางาน และทดสอบการทางานของระบบในภาพรวม (Integration test) ตามเมนูการใช้งานและ
ฟังก์ชันการทางานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบการทางานของฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์กันว่าสามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการทางานของระบบและความต้องการ
ของผู้ใช้งาน
7. การติดตั้งระบบ (System Implementation)
การติดตั้งระบบเป็นกระบวนการหลั งจากที่ได้ทาการทดสอบการทางานของระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากขั้นตอนในข้อ 6. การทดสอบระบบ เมื่อเห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถทางาน
ได้อย่างถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาด (Error) ระหว่างการใช้งาน จึงนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศ
ทั้ง 2 ระบบดังกล่าว จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้บริการแก่
ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
8. การบารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
การบารุงรักษาระบบเป็นกระบวนการในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้
ทางานได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งาน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ในการปฏิบัติงานจริง และนามา
แก้ไข/ปรับปรุงการทางานของระบบ เพื่อให้รองรับต่อการทางานและความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน
มากที่สุด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 3.2
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1. การทาความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study)

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบระบบ (System Design)
5. การพัฒนาระบบ (System Development)
6. การทดสอบระบบ (System Testing)
7. การติดตั้งระบบ (System Implementation)
8. การบารุงรักษาระบบ (System Maintenance)

ภาพที่ 3.2 ผังงานแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรม เข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

บทที่ 4

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ในบทที่ 3 ผู้เขียนได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานสาหรับการพัฒนาระบบอย่าง
ละเอียด

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิ านสาหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ผู้เขียนได้นาขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC) มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การทาความเข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้เขียนรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากนั้นจึงค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อทา
ความเข้าใจ โดยพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
ในกระบวนงานการจัดอบรมตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมนั้น ไม่มี
ระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การพิมพ์
รายชื่อนักศึกษาลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ล้วนแล้วแต่ดาเนินการด้วยวิธีการทางเอกสารทั้งสิ้น ทา
ให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานมักมีความผิดพลาด
การค้นหาข้อมูลไม่สะดวก มีความยุ่งยาก และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากช่อง
ทางการแจ้งข้อมูลการอบรมถึงนักศึกษาที่มีเพียง 2 ช่องทาง คือ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์และการ
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ซึ่งการส่งเอกสารทางไปรษณีย์นั้นในบางครั้งมีความล่าช้าในการจัดส่ง จึงทาให้
นักศึกษาบางรายได้รับเอกสารล่าช้าหรือไม่ได้รับเอกสาร
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2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ (Feasibility Study)
มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนศึกษารายละเอียดจากสภาพปัญหาในข้อ 1. การทาความเข้าใจ
ปัญหา และพิจารณาว่าจะสามารถนาระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ได้หรือไม่อย่างไร ซึง่ จากการประเมินในเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าหากมีการนาระบบสารสนเทศมาช่วย
สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานให้ กับ เจ้ าหน้าที่ฝ่ ายประสบการณ์ วิชาชีพ จะช่วยให้ การจัดเตรียมข้อมูล
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลจะเปลี่ยนจากรูปแบบเอกสารเป็น
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic data) ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนงานต่างๆ ของการจัด
อบรมได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น ในส่วนของช่องทางการแจ้งข้อมูลการอบรมให้
นักศึกษาทราบเป็น รายบุ คคลก็จะมีช่องทางเพิ่มขึ้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล ผ่านระบบ
สารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน โดยปรึกษาหารือ
และขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ในการคิดริเริ่มที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้งานเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ด้วยการคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจากสภาพปัญหา รายละเอียดของงาน และ
ความต้องการของผู้ ใช้งาน เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวผู้เขียนจึงดาเนินการพิจารณา
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure)
ของมหาวิทยาลัยฯ ว่ารองรับหรือสนับสนุน การพัฒนาระบบสารสนเทศและนามาใช้งานหรือไม่ ซึ่ง
พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
เครือข่ายและเทคโนโลยี พร้อมที่จะรองรับหรือสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและนามาใช้งาน
โดยมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
และ สนับสนุน Application ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) หรือ Application ที่
พัฒนาด้วยภาษา PHP (Personal Home Page) ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Application
เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเลือกใช้ภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน
เช่น เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) เทคโนโลยี ASP.NET หรือ ภาษาโปรแกรม PHP เป็นต้น
จากนั้นผู้เขียนจึงเตรียมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการโปรแกรม (Programming) และเตรียมเครื่องมือ
สาหรับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 การศึกษาภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชุดคาสั่ง
ศึกษาข้อมูลของภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีแต่ละประเภท และพิจารณาเพื่อ
เลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการพัฒนาชุดคาสั่ง
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ข้อมูลสรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม/
เทคโนโลยีแต่ละประเภท แสดงได้ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการใช้งานและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยี
แต่ละประเภท
ภาษาโปรแกรม/ ความสะดวกหรือความยุ่งยากซับซ้อน
เทคโนโลยี
ของการนามาประยุกต์ใช้งาน
ASP
- ใช้ภาษาโปรแกรมแบบ Script
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server)
เพื่อใช้ในการประมวลผล
- ต้องติดตั้ง .NET Framework เพื่อใช้
ในการทางานกับชุดคาสั่ง
- หลังจากพัฒนาชุดคาสั่งเสร็จและนามา
จัดเก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว
สามารถทางานในรูปแบบ Web
application ได้ทันที
ASP.NET
- ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object
Oriented Programming)
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server)
เพื่อใช้ในการประมวลผล
- ต้องติดตั้ง .NET Framework เพื่อใช้
ในการทางานกับชุดคาสั่ง
- หลังจากพัฒนาชุดคาสั่งเสร็จแล้วต้อง
แปล (Compile) ชุดคาสั่ง และ
กาหนดค่า (Configuration) ในเครื่อง
แม่ข่าย (Server) ให้กับชุดคาสั่งก่อน จึง
จะสามารถทางานในรูปแบบ Web
application ได้
PHP
- ใช้ภาษาโปรแกรมแบบ Script
- ต้องติดตั้งเว็บแม่ข่าย (Web server)
เพื่อใช้ในการประมวลผล
- หลังจากพัฒนาชุดคาสั่งเสร็จและนามา
จัดเก็บในเครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว
สามารถทางานในรูปแบบ Web
application ได้ทันที

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

ระบบจัดการฐานข้อมูลที่
สามารถทางานร่วมกันได้
เหมาะสมกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไมโครซอฟท์

เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาชุดคาสั่ง
- Macromedia
Dreamweaver
- โปรแกรม Text
Editor เช่น
เช่น
- Microsoft Access EditPlus Notepad
- Microsoft SQL Server เป็นต้น

เหมาะสมกับระบบจัดการ - Microsoft Visual
ฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์ Studio .NET
ของบริษัทไมโครซอฟท์ - Microsoft Visual
Studio
เช่น

- Microsoft Access
- Microsoft SQL Server

เหมาะสมกับระบบ

จัดการฐานข้อมูล
MySQL

- Macromedia
Dreamweaver
- โปรแกรม Text
Editor เช่น
EditPlus Notepad
เป็นต้น
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กรณีข องการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม ชุดวิ ช าประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) นั้น ผู้เขียนเลือกใช้เทคโนโลยี ASP (Active Server Page) ในการพัฒนา
ชุดคาสั่ง และใช้ Microsoft Access เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เนื่องจากเทคโนโลยี ASP (Active
Server Page) มีรูปแบบการนามาประยุกต์ใช้งานที่สะดวก ไม่ยุ่ งยากซับซ้อน รวมทั้งสามารถทางาน
ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office
ไม่ต้องหามาติดตั้งเพิ่มเติม และเลือกใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาชุดคาสั่งเนื่องจากติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
หลังจากผู้เขียนพิจารณาเลือกภาษาโปรแกรม/เทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการ
พัฒนาชุดคาสั่งได้แล้ว จึงศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการเขียนภาษาโปรแกรม เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุดคาสั่งให้ระบบทางานตามที่ต้องการได้
2.2 การศึกษาภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
ศึกษาไวยากรณ์ (Syntax) และกฎเกณฑ์ในการเขียนภาษา SQL (Structured
Query Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เขียนคาสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางานกับข้อมูลตามที่ต้องการได้ เช่น
- select [ชื่อคอลัมน์] from [ชื่อตารางข้อมูล] เป็นคาสั่งเพื่อสอบถามข้อมูล
(Query) จากตารางข้อมูลที่กาหนด
- insert into [ชื่อตารางข้อมูล] values ([ค่าข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในคอลัมน์ที่
1],…,[ค่าข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในคอลัมน์ที่ n]) เป็นคาสั่งเพื่อเพิ่มข้อมูล (Insert) เข้าสู่ตารางข้อมูลที่
กาหนด
- update [ชื่อตารางข้อมูล] set [ชื่อคอลัมน์] = [ค่าข้อมูลที่ต้องการ
ปรับปรุง] เป็นคาสั่งเพื่อปรับปรุงข้อมูล (Update) ในตารางข้อมูลที่กาหนด
- delete from [ชื่อตารางข้อมูล] เป็นคาสั่งเพื่อลบข้อมูล (Delete) จาก
ตารางข้อมูลที่กาหนด เป็นต้น
2.3 การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
ติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เพื่อใช้เป็นเครื่องมื่อในการ
พัฒนาชุดคาสั่ง โดยมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.1 ไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิก (Double click) ที่ไฟล์หรือคลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้น
เลือก Rus as Administrator แสดงได้ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 การเปิดไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม Next เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 การเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : 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
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 5 เลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม และกดที่กล่อง
สาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ “Create Shortcut on Desktop (for All Users)”
เพื่อสร้างทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Next
แสดงได้ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 การเลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม และการสร้างทางลัดการใช้โปรแกรม
Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 6 กดที่กล่องสาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) ทั้งหมด เพื่อ
กาหนดค่าเริ่มต้นให้โปรแกรมเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาชุดคาสั่งสาหรับภาษาโปรแกรมที่เลือก จากนั้นกด
ปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 การกาหนดให้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
ชุดคาสั่งสาหรับภาษาโปรแกรมที่เลือก
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม Install เพื่อเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.7-4.8

ภาพที่ 4.7 การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.8 ความคืบหน้าของการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 8 กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม 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
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.10 ทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจาก
เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

ภาพที่ 4.11 แฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 9 ทดลองเปิดโปรแกรมหลังจากติดตั้งสาเร็จ แสดงได้ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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2.4 การติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
ติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager เพื่อตั้งค่าให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็นเว็บแม่ข่าย (Web server) สาหรับใช้ทดสอบการทางานของระบบ 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
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ Programs and features แสดงได้ดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 การเลือกหัวข้อ Programs and features เพื่อติดตั้ง Internet Information
Services (IIS) Manager
(ที่มา : 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” เพื่อติดตั้ง Internet
Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 4 กดที่กล่องสาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ
“Internet Information Services” จากนั้นกดขยาย (Expand) หัวข้อ “Internet Information
Services” เพื่อกาหนดรายละเอียดการติดตั้ง แสดงได้ดังภาพที่ 4.16-4.17

ภาพที่ 4.16 การกาหนดรายละเอียดการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.17 การกดขยาย (Expand) หัวข้อ “Internet Information Services”
(ที่มา : 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”
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.19 การกดขยาย (Expand) หัวข้อย่อย “Application Development Features”
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 6 กดที่กล่องสาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ
“ASP” และ “ISAPI Extensions” จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มติดตั้ง Internet Information Services
(IIS) Manager แสดงได้ดังภาพที่ 4.20-4.21

ภาพที่ 4.20 การเลือกรายละเอียดการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.21 ความคืบหน้าของการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม Restart Now เพื่อเริ่มต้นการทางานใหม่ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.22

ภาพที่ 4.22 การเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 8 หลังจากเริ่มต้นการทางานใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจึง
ทดสอบการทางานของ 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 หน้าจอการทางานของ Internet Information Services (IIS) Manager ผ่าน
โปรแกรมเบราว์เซอร์ Internet Explorer
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
2.5 การติดตั้งโปรแกรม FileZilla
ติดตั้งโปรแกรม FileZilla เพื่อใช้ในการนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.24
ภาพที่ 4.24 ไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิก (Double click) ที่ไฟล์ หรือ คลิกขวาที่ไฟล์ จากนั้น
เลือก Rus as Administrator แสดงได้ดังภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.25 การเปิดไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม แสดงได้
ดังภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.26 การยอมรับข้อตกลงในการใช้โปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 4 กดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “Anyone who
uses this computer (all users)” เพื่อกาหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.27

ภาพที่ 4.27 การกาหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม FileZilla ให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนของเครื่องคอมพิวเตอร์
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 5 กดที่กล่องสาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) ทั้งหมด เพื่อเลือก
ส่วนประกอบในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Next แสดงได้ดังภาพที่ 4.28

ภาพที่ 4.28 การเลือกส่วนประกอบในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 6 เลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นกดปุ่ม Next
แสดงได้ดังภาพที่ 4.29

ภาพที่ 4.29 การเลือกที่อยู่ (Directory) ในการติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 7) กดที่กล่องสาหรับกาเครื่องหมาย (Check box) หน้าข้อความ
“Do not create shortcuts” เพื่อปฏิเสธการสร้างทางลัดการใช้งาน (Shortcut) ใน Start Menu
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Install เพื่อเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 4.30

ภาพที่ 4.30 การเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 8 กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม โดยหลังจาก
ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีทางลัดการใช้งาน (Shortcut) บน Desktop ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และแฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ ของการติดตั้งโปรแกรมปรากฏตามที่อยู่
(Directory) ในการติดตั้งโปรแกรมที่เลือกในขั้นตอนที่ 6) แสดงได้ดังภาพที่ 4.31-4.33

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

ภาพที่ 4.33 แฟ้มข้อมูล (Folder) ที่จัดเก็บไฟล์ของการติดตั้งโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 9 ทดลองเปิดโปรแกรมหลังจากติดตั้งสาเร็จ แสดงได้ดังภาพที่ 4.34

ภาพที่ 4.34 หน้าจอการใช้งานของโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม
ข้อมูลนักศึกษาที่มสี ิทธิ์เข้ารับการอบรม และการแจ้งข้อมูลการอบรมให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล
เช่น เอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม (ภาพที่ 4.35) จดหมายแจ้งกาหนดการอบรม
(ภาพที่ 4.37 และ 4.41) ตารางกาหนดการอบรม (ภาพที่ 4.39 และ 4.40) เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่
4.35-4.43

ภาพที่ 4.35 ตัวอย่างเอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

ภาพที่ 4.36 ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มการจ่าหน้าซองสาหรับการส่งคืนแบบแสดงความจานง
การเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.37 ตัวอย่างจดหมายแจ้งกาหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.38 ตัวอย่างเอกสารแบบแสดงความจานงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.39 ตัวอย่างเอกสารตารางกาหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

ภาพที่ 4.40 ตัวอย่างเอกสารตารางกาหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.41 ตัวอย่างจดหมายแจ้งกาหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทาง
ไปรษณีย์
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างเอกสารแบบแสดงความจานงการเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
นักศึกษาทางไปรษณีย์
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ภาพที่ 4.43 ตัวอย่างแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
นักศึกษาทางไปรษณีย์
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของ
เอกสารต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนงานการจัดอบรม
ก่อนที่จะนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชามาใช้ แสดงได้ดังภาพที่ 4.44
ตารางที่ 4.2 ภาพสัญลักษณ์ ชื่อเรียก และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพที่ 4.44-4.45
ภาพสัญลักษณ์

ชื่อเรียก

ความหมาย

Terminator

การเริม่ ต้น หรือ สิ้นสุดการทางาน

Process

การดาเนินการ

Decision

การตรวจสอบเงื่อนไข หรือ ทางเลือกสาหรับดาเนินการ

Magnetic Disk

ที่จัดเก็บข้อมูล

Document

การแสดงผลในรูปแบบเอกสาร

Flow Line

ทิศทางการทางานของผังงาน

(ที่มา : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2557, น.429)
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ฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ของสานักทะเบียนและวัดผล

รายชื่อนักศึกษา
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

สั่งพิมพ์รายงานรายชือ่ นักศึกษา
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
การปฏิบัตงิ านในกระบวนงานต่างๆ ของการจัดอบรม
เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งการ
อบรมให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่กาหนดช่วงการอบรม
ให้นักศึกษาตามตารางการอบรม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
โดยการค้นหาจากเอกสาร

จดหมายแจ้งการอบรม

รายชื่อนักศึกษา
แยกตามชุดวิชา

เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษาเข้า
อบรมโดยการให้นักศึกษาลงลายมือชือ่
ในเอกสารเพื่อรายงานตัว

นักศึกษารอรับจดหมาย
แจ้งการอบรมทางไปรษณีย์
หรือ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลการ
อบรมกับเจ้าหน้าที่
นักศึกษาส่งจดหมายแจ้ง
การตอบรับเข้าอบรม
ทางไปรษณีย์
หรือ
โทรศัพท์แจ้งการตอบรับ
เข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จดบันทึก
การตอบรับเข้าอบรม
ของนักศึกษาลงในเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่
รับรายงานตัวแล้ว ด้วยการนับรายชื่อ
นักศึกษาที่มีการลงลายมือชือ่
เจ้าหน้าที่จัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาที่มี
การลงลายมือชื่อ แยกตามชุดวิชา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวน
นักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรม
ด้วยการนับข้อมูลการตอบรับ
ที่มีการจดบันทึกไว้

สิ้นสุด

เจ้าหน้าที่พิมพ์รายชือ่ นักศึกษาทีละราย
ลงในแบบฟอร์ม โดยแยกตามชุดวิชา
จากนั้นสั่งพิมพ์เอกสาร
รายชื่อนักศึกษาแยกตามชุดวิชา
ส่งให้วิทยากรประจากลุ่ม
นาไปใช้ระหว่างการอบรม

ภาพที่ 4.44 ผังงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดอบรมก่อนที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนสอบถามความต้องการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพโดยการสั มภาษณ์ รวมทั้งสั งเกตจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงาน และรับ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นรวบรวมข้อมูล
ความต้องการใช้งาน และนามาศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่การออกแบบระบบ (System
Design) ให้ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน แสดงได้ดังภาพที่ 4.45
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สอบถาม (Query) รายชื่อนักศึกษาที่มสี ิทธิ์
เข้ารับการอบรมและส่งออก (Export)
ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร Excel

ฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของ
สานักทะเบียนและวัดผล

นาข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศงานอบรมฯ

จัดทา/ปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาและ
กาหนดวันอบรมในฐานข้อมูล

เข้าถึง (Access) ข้อมูลการอบรม
ผ่านระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมฯ

การปฏิบัติงานในกระบวนงานต่างๆ ของการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่กาหนดช่วงการอบรม
ให้นักศึกษาตามตารางการอบรม

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายแจ้งการอบรม
ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์
จดหมายแจ้งการอบรม

นักศึกษารอรับจดหมาย
แจ้งการอบรมทางไปรษณีย์
หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล
การอบรมกับเจ้าหน้าที่ หรือ
ตรวจสอบกาหนดการอบรม
ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ

นักศึกษาตรวจสอบกาหนดการ
อบรมและตอบรับเข้าอบรม
ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
โดยการค้นหาข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักศึกษา
เข้าอบรมผ่านระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวน
นักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรม
ผ่านระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รบั รายงานตัว
แล้ว (แยกตามชุดวิชา) ผ่านระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ตอบรับเข้าอบรมให้
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาทีร่ ับรายงานตัว
แล้วในรูปแบบเอกสาร Excel ผ่านระบบสารสนเทศ

นักศึกษาส่งจดหมายแจ้งการ
ตอบรับเข้าอบรมทางไปรษณีย์
หรือ
โทรศัพท์แจ้งการตอบรับ
เข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จัดทารายชือ่ นักศึกษาลงในแบบฟอร์ม โดย
แยกตามชุดวิชาและห้องเรียน จากนั้นสัง่ พิมพ์เอกสาร

รายชื่อนักศึกษาแยกตามชุดวิชาและห้องเรียน
ส่งให้วิทยากรประจากลุ่มนาไปใช้ระหว่างการอบรม

สิ้นสุด

ภาพที่ 4.45 ผังงานแสดงการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดอบรมโดยการนาระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

60
4. การออกแบบระบบ (System Design)
ผู้เขียนนารายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในข้อ 3. การวิเคราะห์ระบบ มาทา
การออกแบบการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประกอบด้วยการออกแบบฐานข้อมูลสาหรับ
การจัดเก็บข้อมูล (Database Design) การออกแบบเมนูการใช้งานและขั้นตอนการทางานของระบบ
และการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ผู้เขียนใช้แนวคิดแบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)1 มาใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล เนื่องจากแบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นแบบจาลองข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นตาราง 2 มิติ
(ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์) มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแยกเป็ นตารางข้อมูลที่นาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในตารางข้อมูล ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจและการนาไปประยุกต์ใช้ การ
ออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในหัวข้อ 1.3 มาทา
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศดังกล่าวตามแนวคิดแบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น เมื่อนามาแสดงเป็นแผนภาพ 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 ผู้เขียนนาแผนภาพ ER (Entity Relationship Diagram) มาแปลง
เป็ นตารางข้อมูล (Table) โดยรายละเอียดของตารางข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ 4.3-4.9 (ส าหรับ
ตารางข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิช าชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี)) และตารางที่ 4.10-4.15 (สาหรับตารางข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา)
ตารางที่ 4.3 คาอธิบายตารางข้อมูล (Table) ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
ชื่อตารางข้อมูล
Reply
Training
Subject
TrainingDt
Place
Entry

คาอธิบาย
ตารางข้อมูลประเภทการตอบรับเข้าอบรม (เข้าอบรมตามกาหนดการที่แจ้งหรือ
นักศึกษาขอเลื่อนช่วงการอบรม)
ตารางข้อมูลกาหนดการอบรมของนักศึกษารายบุคคล
ตารางข้อมูลชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตารางข้อมูลช่วงวันที่อบรม
ตารางข้อมูลสถานที่อบรม
ตารางข้อมูลกาหนดการอบรม

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.4 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Reply
ชื่อคอลัมน์

Id
replyDesc

ชนิด
ข้อมูล
ตัวเลข
ตัวอักษร

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

คาอธิบาย

รหัสข้อมูลการตอบรับ
ประเภทข้อมูลการตอบรับ
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ตารางที่ 4.5 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Training
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุลนักศึกษา
จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของ
นักศึกษา
รหัสวิชาเอก
รหัสชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่
นักศึกษาจะเข้าอบรม)
รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่
นักศึกษามารายงานตัวเข้า
รับการอบรม)
รหัสสถานที่อบรม
ข้อความหมายเหตุที่ต้องการ
แจ้งนักศึกษา
ลาดับครั้งที่จัดทาข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
รหัสข้อมูลการตอบรับของ
นักศึกษา
วันที่-เวลา ที่นักศึกษาตอบ
รับ
ประเภทนักศึกษา (นักศึกษา
ปกติ/นักศึกษาที่เป็น
ผู้ต้องขัง)
รหัสผ่านสาหรับการใช้งาน
wi-fi ใน มหาวิทยาลัยฯ
รหัสประจาตัวประชาชนของ
นักศึกษา
วันที่จัดทาข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
เพศ-สถานะนักศึกษา (ชาย/
หญิง/พระสงฆ์)

id
name
province

ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวอักษร

subMajor
sub

ตัวเลข
ตัวเลข

คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

initDate

ตัวเลข

คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

actDate

ตัวเลข

คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

accept

ตัวเลข

คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

place
noteDesc

ตัวเลข
ตัวอักษร

คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

time_query

ตัวอักษร

reply

ตัวเลข

replyDate

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

remark

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

pwdLogin

ตัวอักษร

idCard

ตัวอักษร

procDt

ตัวอักษร

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

sex

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
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ตารางที่ 4.5 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Training (ต่อ)
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

flag การบันทึกข้อมูลการ
ติดต่อของนักศึกษา (บันทึก
ข้อมูลแล้ว/ยังไม่ได้บันทึก
ข้อมูล)
วันที่-เวลา ที่นักศึกษาบันทึก
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลสถานที่ตดิ ต่อ
นักศึกษา
flag การให้ข้อมูลสถานที่
ติดต่อของนักศึกษา (ไม่
ประสงค์จะให้ข้อมูล/ให้
ข้อมูล)
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นักศึกษา
flag การให้ข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของนักศึกษา
(ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล/ให้
ข้อมูล)
ข้อมูล e-mail address
ติดต่อนักศึกษา
flag การให้ข้อมูล e-mail
address ติดต่อของ
นักศึกษา (ไม่ประสงค์จะให้
ข้อมูล/ให้ข้อมูล)
ลาดับที่ของป้ายชื่อสาหรับ
ให้นักศึกษาในวันที่รายงาน
ตัวเข้ารับการอบรม

register_check

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

register_date

ตัวอักษร

address1

ตัวอักษร

address1_check

ตัวอักษร

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

tel_info

ตัวอักษร

tel_info_check

ตัวอักษร

email_info

ตัวอักษร

email_info_check ตัวอักษร

register_note

ตัวอักษร

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล
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ตารางที่ 4.6 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Subject
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

id

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

name

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

isAttached

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

lk

ตัวอักษร

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล

คาอธิบาย

รหัสชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
ชื่อชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
flag เอกสารที่แนบ (มี
การบ้านให้นักศึกษาดาวน์
โหลด/ไม่มีการบ้าน)
ลิงค์ url เอกสารที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.7 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : TrainingDt
ชื่อคอลัมน์

id
date
seq

ชนิด
ข้อมูล
ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

คาอธิบาย

รหัสช่วงวันที่อบรม
ช่วงวันที่อบรม
ลาดับของช่วงวันที่อบรม

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.8 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place
ชื่อคอลัมน์

id
name
price

ชนิด
ข้อมูล
ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

รหัสสถานที่อบรม
ชื่อสถานที่อบรม
ราคาค่าอาหารและที่พัก
สาหรับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
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ตารางที่ 4.8 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place (ต่อ)
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ราคาค่าอาหารและที่พัก
สาหรับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา กรณี 3 วัน
2 คืน
ราคาค่าอาหารและที่พัก
สาหรับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา กรณี 5 วัน
4 คืน

priceSpe3

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

priceSpe5

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.9 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Entry
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)
คีย์นอก (FK)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

คีย์นอก (FK)
คีย์นอก (FK)

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

รหัสกาหนดการอบรม
รหัสชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
รหัสช่วงวันที่อบรม
รหัสสถานที่อบรม
จานวนกลุ่มที่จัดอบรมในแต่
ละชุดวิชา แต่ละรอบการ
อบรม
ลาดับของกาหนดการอบรม
ลิงค์ url จดหมายแจ้งการ
อบรม (ฉบับแรก) ที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด
ลิงค์ url จดหมายแจ้งการ
อบรม (กรณีมีฉบับ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการ) ที่
ให้นักศึกษาดาวน์โหลด

id
subject

ตัวเลข
ตัวเลข

date
place
noOfGroup

ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข

seq
initLetter

ตัวเลข
ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

newLetter

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.10 คาอธิบายตารางข้อมูล (Table) ในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา
ชื่อตารางข้อมูล
zSpe_Training
zSpe_Subject
zSpe_TrainingDt
Place
zSpe_Entry

คาอธิบาย
ตารางข้อมูลกาหนดการอบรมของนักศึกษารายบุคคล
ตารางข้อมูลชุดวิชาที่จดั อบรมอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ตารางข้อมูลช่วงวันที่อบรม
ตารางข้อมูลสถานที่อบรม
ตารางข้อมูลกาหนดการอบรม

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.11 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Training
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

Id

ตัวเลข

stuId
stuName
province

ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวอักษร

subId

ตัวเลข

initDate

ตัวเลข

actDate

ตัวเลข

accept

ตัวเลข

place
noteDesc

ตัวเลข
ตัวอักษร

reply

ตัวเลข

replyDate
procDt
blindId

ตัวอักษร
ตัวอักษร
ตัวอักษร

คีย์หลัก
เงื่อนไข (Null Option)
คาอธิบาย
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสกาหนดการอบรมของ
นักศึกษา
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสนักศึกษา
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ชื่อ-สกุลนักศึกษา
ไม่จาเป็นต้องกาหนด จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของนักศึกษา
ค่าข้อมูล
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนด)
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่นักศึกษา
จะเข้าอบรม)
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันที่อบรม (วันที่นักศึกษา
มารายงานตัวเข้ารับการอบรม)
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสสถานที่อบรม
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจ้ง
นักศึกษา
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสข้อมูลการตอบรับของ
นักศึกษา
ต้องกาหนดค่าข้อมูล วันที่-เวลา ที่นักศึกษาตอบรับ
ต้องกาหนดค่าข้อมูล วันที่จัดทาข้อมูลในฐานข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล แสดงรหัสนักศึกษา 7 หลัก โดยไม่
แสดง 3 หลักสุดท้าย

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.12 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Subject
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ชื่อชุดวิชาที่จัดอบรมอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
flag เอกสารที่แนบ (มี
การบ้านให้นักศึกษาดาวน์
โหลด/ไม่มีการบ้าน)
ลิงค์ url เอกสารที่ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด

id

ตัวเลข

name

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

isAttached

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

lk

ตัวอักษร

ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ค่าข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.13 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_TrainingDt
ชื่อคอลัมน์

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
คีย์หลัก (PK)

เงื่อนไข (Null Option)

คาอธิบาย

ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล
ต้องกาหนดค่าข้อมูล

รหัสช่วงวันที่อบรม
ช่วงวันที่อบรม
ลาดับของช่วงวันที่อบรม
จานวนวันที่อบรม
(3 วัน/5 วัน)
ค่าธรรมเนียมการอบรม
(3 วัน = 1,250 บาท/5 วัน
= 2,250 บาท)
วันที่เริ่มต้นการอบรมในแต่
ละรอบการอบรม
ลาดับของวันที่เริ่มต้นการ
อบรมในแต่ละรอบการ
อบรม (เรียงจากน้อยไป
มาก)

id
date
seq
numOfDate

ตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข
ตัวเลข

trainingPrice

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

startDate

ตัวอักษร

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

startDate_seq

ตัวเลข

ต้องกาหนดค่าข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

70
ตารางที่ 4.14 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : Place
ชื่อคอลัมน์

id
name
price
priceSpe3
priceSpe5

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
เงื่อนไข (Null Option)
คาอธิบาย
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
ตัวเลข
คีย์หลัก (PK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสสถานที่อบรม
ตัวอักษร
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ชื่อสถานที่อบรม
ตัวเลข
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักสาหรับ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
ตัวเลข
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักสาหรับ
การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กรณี 3 วัน 2 คืน
ตัวเลข
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ราคาค่าอาหารและที่พักสาหรับ
การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กรณี 5 วัน 4 คืน

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.15 คาอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) ของตารางข้อมูล (Table) : zSpe_Entry
ชื่อคอลัมน์

id
subject
date
place
initLetter
newLetter

ชนิด
ข้อมูล

คีย์หลัก
เงื่อนไข (Null Option)
คาอธิบาย
(Primary Key)/
คีย์นอก
(Foreign Key)
ตัวเลข
คีย์หลัก (PK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสกาหนดการอบรม
ตัวเลข
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสชุดวิชาที่จัดอบรมอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
ตัวเลข
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสช่วงวันที่อบรม
ตัวเลข
คีย์นอก (FK)
ต้องกาหนดค่าข้อมูล รหัสสถานที่อบรม
ตัวอักษร
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการอบรม
(ฉบับแรก) ที่ให้นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ตัวอักษร
ต้องกาหนดค่าข้อมูล ลิงค์ url จดหมายแจ้งการอบรม
(กรณีมีฉบับเปลีย่ นแปลง
กาหนดการ) ที่ให้นกั ศึกษา
ดาวน์โหลด

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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4.2 การออกแบบเมนูการใช้งานและขั้นตอนการทางานของระบบ
การออกแบบเมนูการใช้งานและขั้นตอนการทางานของระบบ เป็นการนาข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบในหัวข้อ 1.3 มาทาการออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบในเมนูการใช้
งานต่างๆ เพื่อกาหนดการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ให้รองรับตามความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน ซึง่ มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนกาหนดเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ดังนี้
เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วยเมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้
1) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม
(สาหรับนักศึกษา)
2) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรม
(สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
3) การตอบรับเข้าอบรม (สาหรับนักศึกษา)
4) การตอบรับเข้าอบรม (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
5) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้ง
การอบรม
6) คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรม
7) การตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
8) การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรม
8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม
8.2) การตรวจสอบข้อมูลตามชุดวิชาที่จัดอบรม
8.3) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมดแยกตามชุดวิชา
9) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel
10) การเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา
11) การกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรม
12) การรับรายงานตัวนักศึกษา
12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
12.2) การยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา
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12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา
12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา
12.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
เอกสาร Excel
เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประกอบด้วย
เมนูการใช้งานต่างๆ ดังนี้
1) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิ ทธิ์รับการอบรม
(สาหรับนักศึกษา)
2) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิ ทธิ์รับการอบรม
(ส าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ า ยประสบการณ์ วิ ช าชี พ อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
3) การตอบรับเข้าอบรม
4) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรม และแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม
5) คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรม
6) การตรวจสอบชุ ด วิ ช าทั้ ง หมดที่ จั ด อบรมและจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
รับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา
7) การรับรายงานตัวนักศึกษา
7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
7.2) การยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา
7.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา
7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา
7.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
เอกสาร Excel
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ตามเมนูการใช้งานที่กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1
ตารางที่ 4.16 ภาพสัญลักษณ์ ชื่อเรียก และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาพที่ 4.48-4.79
ภาพสัญลักษณ์

ชื่อเรียก

ความหมาย

Terminator

การเริม่ ต้น หรือ สิ้นสุดการทางาน

Process

การดาเนินการ

Decision

การตรวจสอบเงื่อนไข หรือ ทางเลือกสาหรับดาเนินการ

Display

การแสดงผลทางหน้าจอ

Manual Input

การป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ (Keyboard)

Document

การแสดงผลในรูปแบบเอกสาร

Connector

จุดเชื่อมต่อในหน้ากระดาษเดียวกัน

Off-page Connector

จุดเชื่อมต่อที่อยู่คนละหน้ากระดาษ

Flow Line

ทิศทางการทางานของผังงาน

(ที่มา : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2557, น.429)
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การออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา)
การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบ
เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (รหัสนักศึกษา ชื่อ -สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่
ลงทะเบี ยนเรี ย น) และข้อมูล เกี่ย วกับ การอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลั ยฯ
กาหนด โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากนักศึกษายังไม่เคย
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนเอง ได้แก่
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (นาไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือทาเนียบรุ่น
ในช่วงวันที่นักศึกษามาเข้ารับการอบรม) จากนั้นจึงแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรม แต่หากนักศึกษาเคย
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมและการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้นักศึกษาเลือกดาเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว
แสดงได้ดังภาพที่ 4.48
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”

ไม่มี

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
ยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูล

ประวัติการปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อ

เคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว

แสดงหน้าจอสาหรับการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้
เลือกดาเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ
ลงในกล่องข้อความ ให้ครบถ้วน
ตรวจสอบกาหนดวันอบรม
กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
แสดงข้อมูลนักศึกษาและ
กาหนดวันอบรม

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.48 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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2) การตรวจสอบกาหนดวัน อบรมและรายชื่อนักศึก ษาที่มีสิท ธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม
สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยการป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
หากข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา ได้แก่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address
(น าไปใช้ใ นการจั ดพิม พ์ห นั งสื อท าเนี ย บรุ่ น ในช่ว งวันที่ นัก ศึกษามาเข้ ารั บการอบรม) ในกรณี นี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อน
รหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังหน้าจอการแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมของนักศึกษาได้โดยไม่
ต้องปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา แต่หากข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อแล้ว ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมและการปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ ายประสบการณ์วิช าชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเลือกดาเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพ
ที่ 4.49

77
เริ่มต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”
ไม่มี

ค้นหารหัสนักศึกษาในฐานข้อมูล

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
ยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูล

แสดงหน้าจอสาหรับการ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ

เคยปรับปรุงข้อมูลแล้ว

ประวัติการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ

ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้
เลือกดาเนินการ

กดลิ้งค์ข้อความ “สาหรับเจ้าหน้าที่”
เพื่อป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบกาหนดวันอบรม

แสดง Pop up ให้ผู้ใช้ป้อน
รหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่
ป้อนรหัสผ่านลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “OK”

ตรวจสอบ
รหัสผ่าน

ถูกต้อง

แสดงข้อมูลนักศึกษาและ
กาหนดวันอบรม

ไม่ถูกต้อง
แสดง Pop up แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.49 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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3) การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) (สาหรับนักศึกษา)
การตอบรั บเข้าอบรมเข้มชุดวิช าประสบการณ์วิช าชีพ (ระดับปริญญาตรี)
(สาหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
ตนเองเข้าสู่ระบบ โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูล
ของตนเอง (รหั ส นั กศึกษา ชื่อ -สกุล ชุดวิช าประสบการณ์วิช าชีพที่ล งทะเบียนเรียน) และข้อมูล
เกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้า
อบรมได้ ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.50
เริ่มต้น
ตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 1)

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี

มี
ข้อมูลกาหนดวันอบรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

กาหนดวันอบรมแล้ว
กดปุ่ม “ตอบรับเข้าอบรม”
แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.50 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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4) การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ (กรณีนักศึกษาแจ้งตอบรับเข้าอบรม
ทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพจะบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษา)
โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตอบรับเข้าอบรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูลของ
นักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมู ลเกี่ยวกับ
การอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้าอบรมได้
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.51
เริ่มต้น
ตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 2)

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี

มี
ข้อมูลกาหนดวันอบรม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

กาหนดวันอบรมแล้ว
กดปุ่ม “ตอบรับเข้าอบรม”
แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.51 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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5) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้ง
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา)
การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมเข้มชุ ดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริ ญญาตรี) (ส าหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่
ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรมใน
รูปแบบเอกสาร PDF โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบลิงค์
ข้อความสาหรับการดาวน์โหลดเอกสาร จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ซึ่งขั้นตอนการทางาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.52
เริ่มต้น
ตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามขั้นตอนในข้อ 1)

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
พร้อมให้ดาวน์โหลด

เอกสารสาหรับ
ดาวน์โหลด

ไม่มี/ไม่พร้อม
ให้ดาวน์โหลด

กดลิ้งค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
แสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร PDF
บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.52 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และการดาวน์โหลดจดหมาย
แจ้งการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

81
6) คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดยการเลือกกด
ลิงค์ข้อความที่เป็นหัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลและคาแนะนาของ
หัวข้อคาถามที่เลือก ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.53
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดลิงค์ข้อความ “คาถามที่พบบ่อยเกีย่ วกับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)”
แสดงหน้าจอคาถามที่พบบ่อย และคาแนะนา
ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี)
กดลิงค์ข้อความหัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล
แสดงข้อมูลและคาแนะนาของ
หัวข้อคาถามที่เลือก

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.53 ผังงานแสดงขั้นตอนการแสดงรายละเอียดคาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

82
7) การตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
การตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
ชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) เป็ นเมนู การใช้ งานที่ ออกแบบเพื่ อให้ นั กศึ กษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลือกระดับความพึง
พอใจของตนเองที่มีต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนการทางาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.54
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความระดับความพึงพอใจ
โดยเลือกกดตามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
กดปุ่ม “ส่งผลโหวต”
แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้งาน
หลังจากตอบแบบสารวจความ
พึงพอใจเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบผลการสารวจความพึงพอใจ

ไม่ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
กดลิ้งค์ข้อความเพื่อตรวจสอบผลการสารวจความพึงพอใจ
แสดงผลการสารวจความพึงพอใจ

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.54 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

83
8) การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่หน่ วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหั สผ่ านส าหรั บเจ้าหน้าที่ เพื่ อ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ตรวจสอบข้อมูลประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม
ประมาณการจานวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงการอบรม โดย
สามารถเลือกตรวจสอบข้อมูลได้ 3 รูปแบบ ซึ่งแสดงผลในมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้
8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม (แสดงจานวนนักศึกษา วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมที่ผู้ใช้งานเลือก)
8.2) การตรวจสอบข้ อมู ล ตามชุ ดวิ ช าที่ จั ดอบรม (แสดงจ านวนนั ก ศึ ก ษา
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามชุดวิชาที่ผู้ใช้งานเลือก)
8.3) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมด (แสดงจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับ
การอบรมทั้งหมด แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม)
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.55-4.58

84
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดเลือกเมนู “ตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร” จากรายการเลือกแบบเลือ่ นลง (Drop-down list)
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “OK”

ตรวจสอบรหัสผ่าน

ไม่ถูกต้อง

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงหน้าจอหลักสาหรับการตรวจสอบจานวน
นักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่

เลือกดาเนินการ

1. ตรวจสอบข้อมูล
ตามช่วงวันอบรม

2. ตรวจสอบข้อมูล
ตามชุดวิชา

3. ตรวจสอบจานวน
นักศึกษาทั้งหมด

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.55 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

85
8) การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ)
8.1) การตรวจสอบข้อมูลตามช่วงวันอบรม (การตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบนี้
ระบบจะแสดงจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมที่ผู้ใช้งาน
เลือก)
ตรวจสอบข้อมูล
ตามช่วงวันอบรม

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามช่วงวันอบรม”
แสดงหน้าจอสาหรับการตรวจสอบข้อมูล
ตามช่วงวันอบรม
กดเลือก “ช่วงวันอบรม” และ “สถานทีจ่ ัดอบรม” ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
กดปุ่ม “ตรวจสอบ”
แสดงจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่
ตามช่วงวันอบรมและสถานที่จัดอบรมทีผ่ ู้ใช้งานเลือก
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.56 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันอบรม (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

86
8) การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ)
8.2) การตรวจสอบข้อมูลตามชุดวิชาที่จัดอบรม (การตรวจสอบข้อมูลใน
รูปแบบนี้ระบบจะแสดงจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ตามชุดวิชาที่ผู้ใช้งานเลือก)
ตรวจสอบข้อมูล
ตามชุดวิชา

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามชุดวิชา”
แสดงหน้าจอสาหรับการตรวจสอบข้อมูล
ตามชุดวิชาที่จัดอบรม
กดเลือก “ชุดวิชาที่จัดอบรม” ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
กดปุ่ม “ตรวจสอบ”
แสดงจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่
ตามชุดวิชาที่จัดอบรมทีผ่ ู้ใช้งานเลือก
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.57 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการ
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชาที่จัดอบรม
(สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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8) การตรวจสอบจานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) (ต่อ)
8.3) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมด (การตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบนี้
ระบบจะแสดงจานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมทั้งหมด แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม)
ตรวจสอบจานวน
นักศึกษาทั้งหมด

กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมด”
แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด
แยกตามชุดวิชาทีจ่ ัดอบรม

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.58 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมดในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แยกตามชุดวิชาที่จัดอบรม (สาหรับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
9) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (สาหรั บ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (สาหรับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์ วิช าชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห น่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่
ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ต้องป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาใน
รูปแบบเอกสาร Excel โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
9.1) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) ตามช่วงวันอบรม
9.2) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) และเลื่อนช่วงการอบรม
9.3) ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.59
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เริ่มต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดเลือกเมนู “Download ข้อมูลนักศึกษา” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down

แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่าน

ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ

ตรวจสอบรหัสผ่าน

ไม่ถูกต้อง

กดปุ่ม “OK”

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงหน้าจอสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา
ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาปกติ

ประเภทของข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาผู้ต้องขัง

ดาวน์โหลดข้อมูล
เลื่อนช่วงการอบรม
กดเลือก “นักศึกษาปกติ”
จากปุ่มตัวเลือก (Radio button)

กดเลือก “เลื่อนช่วงการอบรม” จากปุ่ม
ตัวเลือก (Radio button)

กดเลือก “ผู้ต้องขัง”
จากปุ่มตัวเลือก (Radio button)

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

กดปุ่ม “ตกลง”

กดปุ่ม “ตกลง”

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

บันทึกเอกสาร Excel
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

กดปุ่ม “ตกลง”

กดปุ่ม “ตกลง”

แสดงชุดวิชาที่มีนักศึกษา
เลื่อนช่วงการอบรม
กดลิงค์ข้อความ “Download”
บันทึกเอกสาร Excel
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.59 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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10) การเลื่อนช่วงการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) ให้แก่นักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่าน
สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้เปลี่ยนวันที่อบรมให้แก่นักศึกษา (ในกรณีนักศึกษาขอ
เลื่อนช่วงการอบรม จากช่วงการอบรมเดิมที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี
และเปลี่ยนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาเป็นช่วงการอบรมอื่นๆ ของชุดวิชาเดียวกัน ในภาคการศึกษา
เดียวกัน) โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม หากพบข้อมูลของนักศึกษา (รหัส
นักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) จึงจะสามารถเลื่อนช่วงการอบรมได้
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.60
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
กดเลือกเมนู “เลื่อนช่วงการอบรม” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่าน
กดปุ่ม “OK”

ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ

ตรวจสอบรหัสผ่าน

ไม่ถูกต้อง

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง

แสดงหน้าจอสาหรับการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”

ค้นหารหัสนักศึกษาใน

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม
กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่ต้องการเลื่อนช่วงการอบรม จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
กดปุ่ม “ตกลง”
แสดงผลการเลื่อนช่วงการอบรม

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.60 ผังงานแสดงขั้นตอนการเลื่อนช่วงการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) ให้แก่นักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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11) การกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรม (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่าน
สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้บันทึกจานวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ และวิทยากรณ์สังเกตการณ์ ที่มีคาสั่งปฏิบัติงานในการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิ ชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แต่ละช่วงการอบรมเข้าสู่ระบบ ซึ่งขั้นตอนการ
ทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.61

92
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดเลือกเมนู “กาหนดจานวนเจ้าหน้าที”่ จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ

ตรวจสอบรหัสผ่าน

ไม่ถูกต้อง

กดปุ่ม “OK”

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงหน้าจอสาหรับการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่
กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่ต้องการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
ป้อนจานวนเจ้าหน้าที่ ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”
แสดง Pop up แจ้งผลการปรับปรุง
ข้อมูลให้ผู้ใช้งานทราบ
แสดงผลการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.61 ผังงานแสดงขั้นตอนการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การรับรายงานตัวนักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็น
เมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้จ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดยสามารถเลือกดาเนินการได้ 6 ตัวเลือก ดังนี้
12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
12.2) การยกเลิ กการรับ รายงานตั ว นัก ศึกษาเข้ารั บการอบรมเข้ ม ชุดวิช า
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว)
12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่
ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
12.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว
12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.62-4.68

94
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
กดเลือกเมนู “รับรายงานตัวนักศึกษา” จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่าน
กดปุ่ม “OK”

ป้อนรหัสผ่านลงในกล่องข้อความ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบรหัสผ่าน

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงหน้าจอสาหรับการรับรายงานตัวนักศึกษา
กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่นกั ศึกษามาเข้ารับการอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)

เลือกดาเนินการ
1. รับรายงานตัวนักศึกษา

2. ยกเลิกรับรายงานตัว

เลือกดาเนินการ
4. ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา

3. แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา
เลือกดาเนินการ

6. ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้ว

5. ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้ว
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.62 ผังงานแสดงขั้นตอนการเข้าสู่การทางานของการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
เข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

95
12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
12.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.63
รับรายงานตัวนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม
แสดงข้อมูลนักศึกษา
ที่ต้องการรับรายงานตัว
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว

ตรวจสอบข้อมูล

รับรายงานตัวแล้ว

กดปุ่ม “รับรายงานตัว”
แสดงสถานะการรับรายงานตัว
แสดงสถานะการรับรายงานตัว และ
จานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
ที่เป็นปัจจุบัน
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.63 ผังงานแสดงขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

96
12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
12.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.64
ยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการ
ยกเลิกรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์
ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม
แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล
มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ตรงกับชุดวิชาที่จัด
แสดงข้อมูลนักศึกษา
ที่ต้องการยกเลิกรับรายงานตัว
รับรายงานตัว

ยังไม่ถูกรับรายงานตัว
ตรวจสอบข้อมูล

แสดงสถานะการรับรายงาน
กดลิ้งค์ข้อความ
“รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว”

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการยกเลิกรับรายงานตัว

กดปุ่ม “OK”

แสดงจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.64 ผังงานแสดงขั้นตอนการยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

97
12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
12.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ -สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.65
แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขชื่อ-สกุลลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลนักศึกษา
โดยชื่อ-สกุลของนักศึกษาจะ
ปรากฏอยู่ในกล่องข้อความ

ป้อน ชื่อ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ

กดปุ่ม “บันทึก”

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการแก้ไขข้อมูล

กดปุ่ม “OK”

แสดง ชื่อ-สกุล นักศึกษา
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.65 ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

98
12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
12.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่
ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
แสดงได้ดังภาพที่ 4.66
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา

ป้อน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใน
ฐานข้อมูล

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ตรงกับ
ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการค้นหา
ในพื้นที่ฝั่งขวามือของหน้าจอ
กดเลือกข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ
ในพื้นที่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.66 ผังงานแสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา
(สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

99
12) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
12.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว แสดงได้ดังภาพที่ 4.67
ตรวจสอบจานวนนักศึกษา
ที่รับรายงานตัวแล้ว

กดลิงค์ข้อความเพื่อตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
แสดงจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
ตามช่วงวันอบรมที่เลือก โดยแสดงจานวน
แยกตามชุดวิชา และจานวนรวมทั้งหมด
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.67 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
12.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel แสดงได้ดังภาพที่ 4.68
ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา
ที่รับรายงานตัวแล้ว

กดลิงค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
บันทึกเอกสาร Excel ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.68 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
เอกสาร Excel (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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การออกแบบขั้นตอนการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา มีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษา)
การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษา) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (รหัสนักศึกษา ชื่อ -สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน)
และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยสามารถ
เลือกเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้รหัสนักศึกษาหรือชื่อ สกุลนักศึกษา หรือ ตรวจสอบข้อมูลโดยการเลือกชุดวิชาที่จัดอบรม
การแสดงผลในมุมมองสาหรับนักศึกษานั้น ข้อมูลรหัสนักศึกษาจะถูกแสดง
เพียง 7 หลักจากทั้งหมด 10 หลัก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนารหัสนักศึกษาของนักศึกษารายอื่นที่ไม่ใช่รหัส
นักศึกษาของตนเองไปใช้ในการตอบรับเข้าอบรม ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.69
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดลิงค์ข้อความ “สาหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลคลิ๊กที่นี่”
แสดงหน้าจอตรวจสอบกาหนดวันอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

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

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา”
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)

ป้อนรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ
ลงในกล่องข้อความ

กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้ งการตรวจสอบข้อมูล
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)

กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาในฐานข้อมูล
ตามเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมและข้อมูลนักศึกษา* ทุกคนที่มีสิทธิ์รับการอบรม
ตามเงื่อนไขรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษา หรือ ชุดวิชาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล
สิ้นสุดการทางาน
* ข้อมูลรหัสนักศึกษาจะถูกแสดงเพียง 7 หลักจากทั้งหมด 10 หลัก ทั้งนี้เพื่อป้องการนารหัสนักศึกษาของนักศึกษารายอื่นที่ไม่ใช่รหัส
นักศึกษาของตนเองไปใช้ในการตอบรับเข้าอบรม

ภาพที่ 4.69 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษา)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

102
2) การตรวจสอบกาหนดวัน อบรมและรายชื่อนักศึก ษาที่มีสิท ธิ์ รั บการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
การตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ลงทะเบียนเรียน) และข้อมูล
เกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยการป้อนรหัสผ่านสาหรั บ
เจ้าหน้าที่และเลือกเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถเลือกเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ 2
รูปแบบ ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้รหัสนักศึกษาหรือชื่อ -สกุลนักศึกษา หรือ ตรวจสอบข้อมูลโดย
การเลือกชุดวิชาที่จัดอบรม ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดงั ภาพที่ 4.70
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เริ่มต้น

ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่
ลงในกล่องข้อความ

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

กดปุ่ม “ตกลง”

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบรหัสผ่าน

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”
กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”
แสดงหน้าจอตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

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

กดเลือกเมนู “ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา”
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้ งการตรวจสอบข้อมูล
จากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)

ป้อนรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ
ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาในฐานข้อมูล
ตามเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมและข้อมูลนักศึกษาทุกคนที่มีสิทธิ์รับการอบรม
ตามเงื่อนไขรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษา หรือ ชุดวิชาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.70 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

104
3) การตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ บันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ (กรณีนักศึกษาแจ้งตอบรับเข้า
อบรมทางโทรศั พท์ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายประสบการณ์ วิ ช าชี พจะบั นทึ กข้ อมู ล การตอบรั บเข้ าอบรมให้
นักศึกษา) โดยการป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตอบรับเข้าอบรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล หากพบ
ข้อมูลของนักศึกษา (รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชุดวิชา) และข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม (วันที่อบรม สถานที่
จัดอบรม) ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด จึงจะสามารถตอบรับเข้าอบรมได้ ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว
แสดงได้ดังภาพที่ 4.71
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดลิงค์ข้อความ “สาหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลคลิ๊กที่นี่”
แสดงหน้าจอตรวจสอบกาหนดวัน
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดลิงค์ข้อความ “ตอบรับเข้าอบรม”
แสดงหน้าจอตอบรับการเข้า
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ/ตอบรับเข้าอบรมลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”
มี

ไม่มี

ค้นหารหัสนักศึกษาในฐานข้อมูล

แสดงข้อมูลนักศึกษา

จานวนชุดวิชาที่มี
สิทธิ์เข้าอบรม
มากกว่า 1 ชุดวิชา
กดเลือกชุดวิชาที่ตอ้ งการตอบรับ
เข้าอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง
(Drop-down list)

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
1 ชุดวิชา

แสดงข้อมูล
กาหนดวันอบรม
กดปุ่ม
“กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามกาหนดการที่แจ้ง”
แสดงผลการตอบรับเข้าอบรม

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.71 ผังงานแสดงขั้นตอนการตอบรับเข้าอบรม (สาหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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4) การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (สาหรับนักศึกษา)
การดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม การดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (สาหรับนักศึกษา) เป็นเมนู
การใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม และดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการ
อบรมในรูปแบบเอกสาร PDF โดยการป้อนรหัสนักศึกษาของตนเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
หากพบลิงค์ข้อความสาหรับการดาวน์โหลดเอกสาร จึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ซึ่งขั้นตอน
การทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.72
เริ่มต้น
ตรวจสอบกาหนดวันอบรมและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตามขั้นตอนในข้อ 1)

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
พร้อมให้ดาวน์โหลด

เอกสารสาหรับ
ดาวน์โหลด

ไม่มี/ไม่พร้อม
ให้ดาวน์โหลด

กดลิ้งค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
แสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร PDF
บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือ พิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.72 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดการบ้านหรือกิจกรรม จดหมายแจ้งการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชาและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม (สาหรับนักศึกษา)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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5) คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
คาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรม เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบ
เพื่อให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา โดยการเลือกกดลิงค์ข้อความที่เป็นหัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดง
ข้อมูลและคาแนะนาของหัวข้อคาถามที่เลือก ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.73
เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดลิงค์ข้อความ “คาถามที่พบบ่อยเกีย่ วกับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”

แสดงหน้าจอคาถามที่พบบ่อยและคาแนะนา
ในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดลิงค์ข้อความหัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษาข้อมูล
แสดงข้อมูลและคาแนะนาของ
หัวข้อคาถามที่เลือก
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.73 ผังงานแสดงขั้นตอนการแสดงข้อมูลคาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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6) การตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมและจานวนนักศึกษาที่ตอบ
รับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
การตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมและจานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรม
แยกตามชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ย วข้อง) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ต้องป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน)
ใช้ตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมทั้งจานวนนักศึกษาที่แจ้งให้เข้ารับ
การอบรม และจานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชาทุกชุดวิชา ซึ่งขั้นตอนการทางาน
ดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.74
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “ตกลง”

ตรวจสอบรหัสผ่าน

ไม่ถูกต้อง

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมทุกชุดวิชา &
ยอดตอบรับการเข้าอบรม”
กดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมทุกชุดวิชา & ยอดตอบรับการเข้าอบรม”
แสดงข้อมูลกาหนดวันอบรมของชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา จานวนนักศึกษาที่แจ้งให้เข้ารับการอบรมและ
จานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.74 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา และ
จานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
การรั บ รายงานตั วนั กศึ กษาเข้ ารั บการอบรมเข้ ม (พิ เศษ) ชุ ดวิ ชา (ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) เป็นเมนูการใช้งานที่ออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ต้องป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน) ใช้ดาเนินการเกี่ยวกับการรับ
รายงานตัวนักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรม โดยสามารถเลือกดาเนินการได้ 6 ตัวเลือก ดังนี้
7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
7.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
7.3) การแก้ ไขชื่อ -สกุล ของนั กศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว)
7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่
ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อรับรายงานตัวหรือ
ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
7.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้ว
7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel
ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 4.75-4.81
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เริ่มต้น
เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กดปุ่ม “ตกลง”

ป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบรหัสผ่าน

แสดง Pop up
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ถูกต้อง
แสดงลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวนักศึกษา”
กดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัว
แสดงหน้าจอสาหรับการรับรายงานตัว
กดเลือก “ช่วงวันอบรม” ที่นกั ศึกษามาเข้ารับการอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)

เลือกดาเนินการ
1. รับรายงานตัวนักศึกษา

2. ยกเลิกรับรายงานตัว
เลือกดาเนินการ
4. ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจาก
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา

3. แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา
เลือกดาเนินการ

6. ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้ว

5. ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้ว

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.75 ผังงานแสดงขั้นตอนการเข้าสู่การทางานของการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
7.1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้
ดังภาพที่ 4.76
รับรายงานตัวนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม
แสดงข้อมูลนักศึกษา
ที่ต้องการรับรายงานตัว
ยังไม่ถูกรับรายงานตัว

ตรวจสอบข้อมูล

รับรายงานตัวแล้ว

กดปุ่ม “รับรายงานตัว”
แสดงสถานะการรับรายงานตัว
แสดงสถานะการรับรายงานตัว และ
จานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
ที่เป็นปัจจุบัน
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.76 ผังงานแสดงขั้นตอนการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
7.2) การยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุด
วิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.77
ยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการ
ยกเลิกรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์
ไม่มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ไม่ตรงกับชุดวิชาที่จัดอบรม

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล
มี / ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ตรงกับชุดวิชาที่จัด
แสดงข้อมูลนักศึกษา
ที่ต้องการยกเลิกรับรายงานตัว
รับรายงานตัว

ยังไม่ถูกรับรายงานตัว

ตรวจสอบข้อมูล
แสดงสถานะการรับรายงาน
กดลิ้งค์ข้อความ
“รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว”

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้เพื่อ
ยืนยันการยกเลิกรับรายงานตัว

กดปุ่ม “OK”

แสดงจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.77 ผังงานแสดงขั้นตอนการยกเลิกรับรายงานตัวนักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

114
7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
7.3) การแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) แสดงได้ดังภาพที่ 4.78
แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา

ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไขชื่อ-สกุลลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหารหัสนักศึกษา
ในฐานข้อมูล

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลนักศึกษา
โดยชื่อ-สกุลของนักศึกษาจะ
ปรากฏอยู่ในกล่องข้อความ
ป้อน ชื่อ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ

กดปุ่ม “แก้ไข”

แสดง Pop up แจ้งผู้ใช้งาน
เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล

กดปุ่ม “OK”

แสดง ชื่อ-สกุล นักศึกษา
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.78 ผังงานแสดงขั้นตอนการแก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

115
7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
7.4) การค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา (กรณีไม่ทราบ
รหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับ
รายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.79
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา

ป้อน ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลลงในกล่องข้อความ
กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์

ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใน
ฐานข้อมูล

ไม่มี

แสดงข้อความ
แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

มี
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ตรงกับ
ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการค้นหา
ในพื้นที่ฝั่งขวามือของหน้าจอ
กดเลือกข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ
ในพื้นที่ฝั่งซ้ายมือของหน้าจอ
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.79 ผังงานแสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา
(สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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7) การรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ) (ต่อ)
7.5) การตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่
รับรายงานตัวแล้ว แสดงได้ดังภาพที่ 4.80
ตรวจสอบจานวนนักศึกษา
ที่รับรายงานตัวแล้ว

กดลิงค์ข้อความเพื่อตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
แสดงจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
ตามช่วงวันอบรมที่เลือก โดยแสดงจานวน
แยกตามชุดวิชา และจานวนรวมทั้งหมด
สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.80 ผังงานแสดงขั้นตอนการตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว (สาหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
7.6) การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่รับ
รายงานตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel แสดงได้ดังภาพที่ 4.81
ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา
ที่รับรายงานตัวแล้ว

กดลิงค์ข้อความเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้ว
บันทึกเอกสาร Excel ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดการทางาน

ภาพที่ 4.81 ผังงานแสดงขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วในรูปแบบ
เอกสาร Excel (สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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4.3 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface Design)
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เป็นการ
ออกแบบโดยคานึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งานทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวมีความหลากหลายทางด้านอายุ
การศึกษา ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานของ
ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่ายและเป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้งาน ซึง่ มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ผู้ เขียนทาการออกแบบส่ วนต่อประสานผู้ใช้งานของระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้หลักใน
การออกแบบ ดังนี้
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ
หรือเกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัย
จากการใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภ าพสั ญลั กษณ์ (Icon) ที่มีลั กษณะเป็นภาพเคลื่ อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนนาหลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งานในขั้นตอนที่ 1
มาพัฒนาเป็นหน้าจอการแสดงผลของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยตัวอย่างหน้าจอการแสดงผล แสดง
ได้ดังตารางที่ 4.17-4.23
ตารางที่ 4.17 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงลิ้งค์ข้อความเพื่อไปยังระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ หรือ เกิด
ข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัยจากการใช้
งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สีตัวอักษรที่
เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics Interchange
Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณทีเ่ ป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมา
ประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.18 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอสาหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ
หรือ เกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัย
จากการใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้
สีตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมาประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.19 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาและกาหนดวันอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามรหัสนักศึกษาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ
หรือ เกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมาประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.20 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอสาหรับการตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ
หรือ เกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมาประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.21 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอสาหรับการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับ
การอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ หรือ เกิด
ข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัยจากการใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สีตัวอักษรที่
เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics Interchange
Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณทีเ่ ป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมา
ประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.22 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลนักศึกษาและกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ตามรหัสนักศึกษาที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการสาเร็จ
หรือ เกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อสงสัยจาก
การใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ ใช้สี
ตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

การนาหลักการมาประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 4.23 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอสาหรับการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

หลักการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน
- แสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะการทางานในกรณีต่างๆ (ดาเนินการ
สาเร็จ หรือ เกิดข้อผิดพลาด)
- ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายและมีความหมายชัดเจนเพื่อลดคาถามหรือข้อ
สงสัยจากการใช้งาน
- ใช้สีพื้นหลังที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น หรือ
ใช้สีตัวอักษรที่เด่นชัดเพื่อเน้นข้อความที่เป็นเนื้อหาสาคัญ
- ใช้ภาพสัญลักษณ์ (Icon) ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Graphics
Interchange Format) เพื่อดึงดูดความสนใจในบริเวณที่เป็นจุดเน้น
- แสดงผลข้อมูลก่อน/หลัง โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญของข้อมูล

การนาหลักการมาประยุกต์ใช้
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5. การพัฒนาระบบ (System Development)
ผู้เขียนทาการพัฒนาเมนูการใช้งานต่างๆ ของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตามที่
ได้ออกแบบเมนูและขั้นตอนการทางานของระบบในข้อ 4. การออกแบบระบบ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติงาน
ดังนี้
5.1 การพัฒนาเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.24 การพัฒนาระบบในเมนูแสดงลิงค์ข้อความสาหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ถูกต้อง โดยการ
ใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการนาผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของระบบ
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL)
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train.asp”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.25 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นหน้าจอหลักสาหรับรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ และ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ
3. นาผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของเมนูการใช้งานต่างๆ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) “https://www.stou.ac.th/offices/
oaa/oaaoldpage/professional/train_professional/oaainfo/oaa/dept/dep
t05/trainingschedule/search_train_pra.asp”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลกาหนดการอบรมของตนเอง โดยมีรายละเอียด
ข้อมูล ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของนักศึกษา
4. ชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมลิงค์ข้อความสาหรับดาวน์โหลดการบ้าน
(ถ้ามี)
5. ช่วงวันที่อบรม
6. ชื่อสถานที่อบรม
7. ค่าอาหารและค่าที่พักที่นักศึกษาต้องชาระในการอบรม
8. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจ้งนักศึกษา
9. ลิงค์ข้อความสาหรับดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา
11. วันที่-เวลา ที่นักศึกษาตอบรับเข้าอบรม
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลกาหนดการอบรมของนักศึกษา
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมูล”
2.1 สาหรับนักศึกษา (กรณียังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ)
ต้องป้อนข้อมูลสถานที่ตดิ ต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address
(นาไปใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือทาเนียบรุ่น ในช่วงวันที่นักศึกษามาเข้ารับการอบรม)
และ กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จากนั้นจึงแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรม
2.2 สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบยังไม่เคยปรับปรุง
ข้อมูลการติดต่อ)
ต้องกดลิงค์ข้อความ “สาหรับเจ้าหน้าที่” และป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อข้ามไปยังหน้าจอการแสดงข้อมูลกาหนด
2.3 กรณีข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแล้ว
ระบบจะแสดงตัวเลือกระหว่างการแสดงข้อมูลกาหนดวันอบรม และ การ
ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ สามารถเลือกดาเนินการตามที่ต้องการ
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ต่อ)

* สาหรับนักศึกษา (กรณียังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ)
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ตารางที่ 4.26 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (ต่อ)

* สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีข้อมูล
นักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบยังไม่เคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ)

* กรณีข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบเคยปรับปรุงข้อมูลการติดต่อแล้ว

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.27 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
(แทนการส่งข้อมูลการตอบรับด้วยวิธีการทางเอกสาร) โดยข้อมูลการตอบรับ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และมหาวิทยาลัยฯ จะนามาใช้เป็นข้อมูลใน
การประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมงานสาหรับ
การจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (กรณีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรมทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ)
ผู้ใช้งาน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมูล”
3. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและกาหนดการอบรม (ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยัง
ไม่ได้รับการกาหนดวันที่อบรม จะไม่สามารถตอบรับเข้าอบรมได้)
4. ต้องกดปุ่ม “กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามกาหนดการที่แจ้ง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.28 การพัฒนาระบบในเมนูคาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับการเตรียมความพร้อมใน
การเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) โดย
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้เอง ซึ่งจะทาให้ลดคาถามข้อสงสัย
และการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยประสบการณ์วิชาชีพ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้า
รับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) สามารถให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาได้ในกรณีที่นักศึกษาสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “คาถามทีพ่ บบ่อยเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ”
3. ต้องกดลิงค์ข้อความหัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษารายละเอียด

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.29 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบแบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้ผู้ใช้งาน ส่งข้อมูลความพึงพอใจของตนเองที่มีต่อการใช้บริการระบบ
สารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลความพึงพอใจดังกล่าวจะถูกบันทึกลงใน
ฐานข้อมูล
- เพื่อแสดงผลสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน โดย
ข้อมูลความพึงพอใจดังกล่าวจะถูกนามาใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความระดับความพึงพอใจ โดย
เลือกกดตามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และ กดปุ่ม “ส่งผลโหวต”
3. กรณีต้องการแสดงผลสารวจความพึงพอใจ ต้องกดลิ้งค์ข้อความ “ตรวจสอบผล
การโหวต”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.30 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร
ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับ
เจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการ
อบรม ประมาณการจานวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบตั ิงานในแต่ละช่วงการ
อบรม โดยการใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการนาผู้ใช้งานไปยังหน้าจอสาหรับการ
ตรวจสอบข้อมูลแต่ละรูปแบบ ดังนี้
1. การตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ตามช่วงวันที่อบรม
2. การตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ตามชุดวิชา
3. การตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ
“ตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร”
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.31 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันที่อบรม (เมนูสาหรับ
เจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการ
อบรม ประมาณการจานวนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบตั ิงานในแต่ละชุดวิชา
แต่ละช่วงการอบรม เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมงานสาหรับการจัดอบรมในแต่
ละช่วงการอบรม โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดทีม่ ีสิทธิ์เข้ารับการอบรม นักศึกษาที่ตอบรับเข้า
อบรม และนักศึกษาทีเ่ ลื่อนช่วงการอบรมในแต่ละชุดวิชา ตามช่วงการอบรมที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูล
2. แสดงจานวนวิทยากรประจากลุม่ ที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละชุดวิชา ตามช่วงการ
อบรมที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยจานวนวิทยากรประจากลุ่มการอบรมจะ
คานวณจากจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน นักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจากลุ่ม 1
คน
3. แสดงจานวนวิทยากรสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วชิ าชีพ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องปฏิบตั ิงานในแต่ละช่วงการอบรมที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยจานวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์จะขึ้นกับการพิจารณาของฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพและประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม ส่วนจานวน
วิทยากรณ์สังเกตการณ์จะถูกกาหนดโดยสาขาวิชา
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษาวิทยากร (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามช่วงวันอบรม”
3. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมและสถานที่อบรมที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และกดปุม่ “ตรวจสอบ”
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ตารางที่ 4.31 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามช่วงวันที่อบรม (เมนูสาหรับ
เจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.32 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการ
อบรม และประมาณการจานวนวิทยากรในแต่ละชุดวิชา แต่ละช่วงการอบรม เพื่อ
นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้สาหรับการกาหนดจานวนวิทยากรประจากลุม่ ให้เหมาะสมกับ
จานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. แสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมดทีม่ ีสิทธิ์เข้ารับการอบรม นักศึกษาที่ตอบรับเข้า
อบรม และนักศึกษาทีเ่ ลื่อนช่วงการอบรมในแต่ละช่วงการอบรม ตามชุดวิชาที่
ต้องการตรวจสอบข้อมูล
2. แสดงจานวนวิทยากรประจากลุม่ ที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละช่วงการอบรม ตามชุด
วิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยจานวนวิทยากรประจากลุ่มการอบรมจะคานวณ
จากจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน นักศึกษา 25 คนต่อวิทยากรประจากลุ่ม 1 คน
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษาวิทยากร (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบตามชุดวิชา”
3. ต้องเลือกชุดวิชาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยกดทีร่ ายการเลือกแบบเลื่อนลง
(Drop-down list) และกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
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ตารางที่ 4.32 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษา-วิทยากร ในการอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ตามชุดวิชา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.33 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมดในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม นักศึกษา
ที่ได้รับกาหนดวันที่อบรมแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการกาหนดวันที่อบรม และ
นักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ทุกชุดวิชาที่จัดอบรม เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้
สาหรับการพิจารณาเพิ่มช่วงการอบรม หรือ กาหนดช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาที่
ยังไม่ได้รับการกาหนดวันที่อบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักหน้าจอหลักสาหรับการตรวจสอบจานวนนักศึกษาวิทยากร (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบจานวนนักศึกษาทั้งหมด”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

139
ตารางที่ 4.34 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร Excel และนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก โดยสามารถเลือกรูปแบบข้อมูลที่ได้
จากการดาวน์โหลด 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) ตามช่วงวันอบรมที่ผู้ใช้งานเลือก
2. ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ (ไม่ใช่ผู้ต้องขัง) และ เลื่อนช่วงการอบรม
3. ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผูต้ ้องขัง
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ
“Download ข้อมูลนักศึกษา”
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.35 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติ ในรูปแบบเอกสาร Excel
และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของนักศึกษา
4. รหัสวิชาเอก
5. ชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. ช่วงวันที่อบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้นักศึกษา
7. ช่วงวันที่อบรมตามที่นักศึกษาตอบรับเข้าอบรม
8. ชื่อสถานที่อบรม
9. ค่าอาหารและค่าที่พักที่นักศึกษาต้องชาระในการอบรม
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา
11. วันที่-เวลา ที่นักศึกษาตอบรับเข้าอบรม
12. ข้อความหมายเหตุทตี่ ้องการแจ้งนักศึกษา
13. ครั้งที่ของการจัดทาข้อมูล
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “นักศึกษาปกติ” และเลือก
ช่วงวันที่อบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง
(Drop-down list) และ กดปุ่ม “ตกลง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.36 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่เลื่อนช่วงการอบรม
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะปกติและเลื่อนช่วงการอบรม
ในรูปแบบเอกสาร Excel และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สะดวก โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของนักศึกษา
4. ช่วงวันที่อบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้นักศึกษา
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “เลื่อนช่วงการอบรม” และ
กดปุ่ม “ตกลง”
3. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่มีนักศึกษาจากช่วงวันอบรมอื่นเลื่อนช่วงการอบรมเข้า
มา โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดปุ่ม “ตกลง”
4. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลด” ในคอลัมน์ Download ของแถวรายการชุด
วิชาที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล
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ตารางที่ 4.36 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่เลื่อนช่วงการอบรม
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.37 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ในรูปแบบเอกสาร
Excel และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก โดยมี
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
3. จังหวัดตามทีอ่ ยู่ของนักศึกษา
4. รหัสวิชาเอก
5. ชื่อชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจ้งนักศึกษา
7. ครั้งที่ของการจัดทาข้อมูล
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ต้องกดที่ปุ่มตัวเลือก (Radio button) หน้าข้อความ “ผู้ต้องขัง” และกดปุม่ “ตก
ลง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

143
ตารางที่ 4.38 การพัฒนาระบบในเมนูการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ เลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศ (เปลีย่ นแปลงช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา จากเดิมที่มหาวิทยาลัย
ฯ กาหนด เปลี่ยนเป็นช่วงการอบรมอื่นๆ ของชุดวิชาเดียวกัน ในภาคการศึกษา
เดียวกัน) โดยข้อมูลการเลื่อนช่วงการอบรมดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
และมหาวิทยาลัยฯ จะนามาใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะ
มาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมงานสาหรับการจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ
“เลื่อนช่วงการอบรม”
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
4. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการเปลีย่ นแปลงช่วงวันที่อบรมลงในกล่องข้อความ
และ กดปุ่ม “กดเพื่อตรวจสอบข้อมูล”
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
6. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการเปลีย่ นแปลง โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อน
ลง (Drop-down list) และกดปุ่ม “ตกลง”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.38 การพัฒนาระบบในเมนูการเลื่อนช่วงการอบรมให้แก่นักศึกษา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
(ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.39 การพัฒนาระบบในเมนูการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
ประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์ และวิทยากรณ์
สังเกตการณ์ ที่มีคาสั่งปฏิบัติงานในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) แต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยจานวนเจ้าหน้าที่
และวิทยากรดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงในเมนูการตรวจสอบ
จานวนนักศึกษา วิทยากร และเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ในมุมมองของข้อมูลตามช่วงวันอบรม ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ
จะนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเตรียมงานสาหรับการจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ
“กาหนดจานวนเจ้าหน้าที”่
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
4. ต้องเลือกช่วงการอบรมที่ต้องการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
5. ต้องป้อนจานวนเจ้าหน้าที่ลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ปรับปรุงข้อมูล”
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ตารางที่ 4.39 การพัฒนาระบบในเมนูการกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่ในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ รับรายงานตัวนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
แต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลการรับรายงานตัวดังกล่าวจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
2. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ “รับ
รายงานตัวนักศึกษา”
3. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
4. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
5. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter”
6. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
7. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มีการบันทึกรับรายงานตัว
8. ต้องกดปุ่ม “รับรายงานตัว”
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ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)
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ตารางที่ 4.40 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมแต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยหลังจากยกเลิกการรับ
รายงานตัวแล้ว ข้อมูลการรับรายงานตัวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล และแสดง
จานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีการบันทึกรับรายงานตัวแล้ว
6. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว”
7. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up
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ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)
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ตารางที่ 4.41 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.42 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ แก้ไข ชื่อ-สกุล นักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาแจ้งเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ระหว่างการรับรายงานตัว โดยการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และสามารถนาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ใน
กระบวนงานอื่นๆ ระหว่างการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไข ชื่อ-สกุล ลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
5. ต้องป้อน ชื่อ-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) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)
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ตารางที่ 4.42 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

155
ตารางที่ 4.43 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา
(กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อ
รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ค้นหาข้อมูลนักศึกษา (กรณีไม่ทราบรหัส
นักศึกษา) ที่ต้องการรับรายงานตัวเข้ารับการอบรมหรือยกเลิกการรับรายงานตัว แต่
ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศได้ โดยค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ หรือ
นามสกุล ของนักศึกษา
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษาที่ต้องการค้นหา ลงในกล่องข้อความ
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องกดลิงค์ที่แถวของข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัว หรือ ยกเลิก
การรับรายงานตัว
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ตารางที่ 4.43 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา
(กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อ
รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.44 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วทีเ่ ป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมเอกสาร
กิจกรรม วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในระหว่างการอบรมให้เหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รบั รายงาน
ตัวแล้ว โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว = <จานวน> คน”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.45 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงาน
ตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานระหว่างการอบรม
เช่น การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การจัดทาแบบฟอร์มรายชื่อ
นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. กลุ่ม
2. รหัสนักศึกษา
3. ชื่อ-สกุล
4. จังหวัด
5. รหัสวิชาเอก
6. ชุดวิชา
7. วันที่แจ้งอบรม
8. วันที่รับรายงานตัว
9. เลื่อนช่วงการอบรม
10. เพศ
11. ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ
12. วันที่ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ
13. สถานที่ตดิ ต่อ
14. หมายเลขโทรศัพท์
15. อีเมล์แอดเดรส
ประเภทผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รบั รายงานตัวแล้ว
โดยกดทีร่ ายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา”
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ตารางที่ 4.45 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่รับรายงานตัวแล้ว
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
5.2 การพัฒนาเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.46 การพัฒนาระบบในเมนูแสดงลิงค์ข้อความสาหรับเชื่อมต่อไปยังระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ถูกต้อง โดยการใช้ลิงค์ข้อความเป็นสื่อในการนาผู้ใช้งาน
ไปยังหน้าจอหลักของระบบ
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL)
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train.asp”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.47 การพัฒนาระบบในเมนูหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นหน้าจอหลักสาหรับรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2. ตรวจสอบชุดวิชาที่จัดอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา
3. คาถามที่พบบ่อย และ คาแนะนาในการเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
4. การป้อนรหัสผ่านสาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อนาผู้ใช้งานไปยังหน้าจอหลักของเมนูการ
ใช้งานต่างๆ สาหรับเจ้าหน้าที่
ประเภทผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน ต้องเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยที่อยู่เว็บไซต์ (URL)
“https://www.stou.ac.th/offices/oaa/oaaoldpage/professional/train_pro
fessional/oaainfo/oaa/dept/dept05/trainingschedule/search_train_spe.
asp”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลกาหนดการอบรมของตนเอง โดยมีรายละเอียด
ข้อมูล ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา (ไม่แสดงรหัสนักศึกษา 3 หลักสุดท้าย เพื่อป้องกันการนารหัส
นักศึกษารายอื่นไปใช้ในการตอบรับเข้าอบรม เนื่องจากการแสดงผลลัพธ์ในเมนูนี้
สามารถแสดงข้อมูลนักศึกษาได้หลายรายการจากการตรวจสอบ)
2. ชื่อ-สกุลนักศึกษา
4. ชื่อชุดวิชาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมลิงค์ข้อความสาหรับ
ดาวน์โหลดการบ้าน (ถ้ามี)
5. ช่วงวันที่อบรม
6. ชื่อสถานที่อบรม
7. ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องชาระในการเข้าอบรม (ค่าอาหารและค่าที่พัก และ
ค่าธรรมเนียมการอบรม)
8. ข้อความหมายเหตุที่ต้องการแจ้งนักศึกษา
9. ลิงค์ข้อความสาหรับดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม
10. สถานะการตอบรับเข้าอบรมของนักศึกษา
11. วันที่-เวลา ที่นักศึกษาตอบรับเข้าอบรม
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลกาหนดการอบรมของนักศึกษา (แสดงรหัสนักศึกษา 10
หลักตามข้อมูลปกติ)
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2. ต้องเข้าถึงหน้าจอสาหรับตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ)
2.1 สาหรับนักศึกษา
ต้องกดลิงค์ข้อความ “สาหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล คลิ๊กที่นี่”
2.2 สาหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1) ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
2) ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”
3. ต้องกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list) และ กดที่ข้อความ
“ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา” หรือ “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา”
3.1 กรณีเลือก “ตรวจสอบโดยเลือกชุดวิชา”
ต้องกดเลือกชุดวิชาที่จัดอบรมจากรายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down
list)
3.2 กรณีเลือก “ตรวจสอบโดยกรอกรหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา”
ต้องกรอกรหัส หรือ ชื่อ-สกุลนักศึกษาลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กดเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล”
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ)

* สาหรับนักศึกษา

* สาหรับนักศึกษา

* สาหรับนักศึกษา
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ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ)

* สาหรับนักศึกษา

* สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

* สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

164
ตารางที่ 4.48 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ)

* สาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.49 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ - เพื่อให้นักศึกษาส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
(แทนการส่งข้อมูลการตอบรับด้วยวิธีการทางเอกสาร) โดยข้อมูลการตอบรับ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และมหาวิทยาลัยฯ จะนามาใช้เป็นข้อมูลใน
การประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมาเข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมงานสาหรับ
การจัดอบรมในแต่ละช่วงการอบรม
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพส่งข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมของ
นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (กรณีนักศึกษาตอบรับเข้าอบรมทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการตอบรับเข้าอบรมให้นักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ)
ผู้ใช้งาน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอสาหรับตรวจสอบกาหนดวันอบรมเข้ม (พิเศษ)
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการตอบรับลงในกล่องข้อความ และ กดปุ่ม “กด
เพื่อตรวจสอบข้อมูล”
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและกาหนดการอบรม (ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยัง
ไม่ได้รับการกาหนดวันที่อบรม จะไม่สามารถตอบรับเข้าอบรมได้)
5. ต้องกดปุ่ม “กดปุ่มเพื่อตอบรับเข้าอบรมตามกาหนดการที่แจ้ง”
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ตารางที่ 4.49 การพัฒนาระบบในเมนูการตอบรับเข้าอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.50 การพัฒนาระบบในเมนูคาถามที่พบบ่อยและคาแนะนาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุด วิชา
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสาหรับการเตรียมความพร้อมใน
การเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ได้เอง ซึ่งจะทาให้ลดคาถามข้อสงสัยและการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ใช้งาน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2. ต้องกดลิงค์ข้อความ “คาถามทีพ่ บบ่อยเกี่ยวกับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา”
3. ต้องกดลิงค์หัวข้อคาถามที่ต้องการศึกษารายละเอียด

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.51 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
และจานวนนักศึกษาที่ตอบรับเข้าอบรมแยกตามชุดวิชา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบชุดวิชาทั้งหมดที่จัดอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา พร้อมทั้ง
จานวนนักศึกษาที่แจ้งให้เข้ารับการอบรม และประมาณการจานวนนักศึกษาที่จะมา
เข้ารับการอบรมแยกตามชุดวิชา เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมงานสาหรับการ
จัดอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ตรวจสอบกาหนดวันอบรมทุกชุดวิชา & ยอดตอบรับการ
เข้าอบรม”
3.1 กรณีต้องการให้แสดงผลข้อมูลเรียงลาดับตามรหัสชุดวิชา (จากน้อยไปมาก)
ต้องกดลิงค์ข้อความ “[A-Z]” ในคอลัมน์ “ชุดวิชา”
3.2 กรณีต้องการให้แสดงผลข้อมูลเรียงลาดับตามวันที่อบรม (จากน้อยไปมาก)
ต้องกดลิงค์ข้อความ “[A-Z]” ในคอลัมน์ “วันที่”

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.52 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ รับรายงานตัวนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
แต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยข้อมูลการรับรายงานตัวดังกล่าวจะถูก
บันทึกลงในฐานข้อมูล และแสดงจานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
2. ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “ตกลง”
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวนักศึกษา”
4. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
5. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter”
6. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
7. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มีการบันทึกรับรายงานตัว
8. ต้องกดปุ่ม “รับรายงานตัว”
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ตารางที่ 4.52 การพัฒนาระบบในเมนูการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.53 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมแต่ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดยหลังจากยกเลิกการรับ
รายงานตัวแล้ว ข้อมูลการรับรายงานตัวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล และแสดง
จานวนนักศึกษาที่รับรายงานตัวแล้วที่เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่
รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการยกเลิกการรับรายงานตัวลงในกล่องข้อความ
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
5. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่มีการบันทึกรับรายงานตัวแล้ว
6. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว”
7. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up
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ตารางที่ 4.53 การพัฒนาระบบในเมนูการยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม
(พิเศษ) ชุดวิชา (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.54 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูสาหรับ
เจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ แก้ไขชื่อ-สกุลนักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษาแจ้งเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ระหว่างการรับรายงานตัว โดยการแก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และสามารถนาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้ใน
กระบวนงานอื่นๆ ระหว่างการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการแก้ไข ชื่อ-สกุล ลงในกล่องข้อความ และ กด
แป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องพบข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนต้องตรงกับชุด
วิชาที่จัดอบรมในช่วงวันที่อบรมที่เลือก
5. ต้องป้อน ชื่อ-สกุล ที่ต้องการแก้ไขลงในกล่องข้อความ และ กดปุม่ “บันทึก”
6. ต้องกดปุ่ม “OK” หลังจากระบบแสดง Pop up
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ตารางที่ 4.54 การพัฒนาระบบในเมนูการแก้ไขชื่อ-สกุลของนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา (กรณีนักศึกษาแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลระหว่างการรับรายงานตัว) (เมนูสาหรับ
เจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 4.55 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือนามสกุลของนักศึกษา
(กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อ
รับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ค้นหาข้อมูลนักศึกษา (กรณีไม่ทราบรหัส
นักศึกษา) ที่ต้องการรับรายงานตัวเข้ารับการอบรมหรือยกเลิกการรับรายงานตัว แต่
ละช่วงการอบรมผ่านระบบสารสนเทศได้ โดยค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อหรือ
นามสกุล ของนักศึกษา
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยกดที่รายการเลือก
แบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องป้อนชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษาที่ต้องการค้นหา ลงในกล่องข้อความ
และ กดแป้นพิมพ์ “Enter”
4. ต้องกดลิงค์ที่แถวของข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัว หรือ ยกเลิก
การรับรายงานตัว
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ตารางที่ 4.55 การพัฒนาระบบในเมนูการค้นหาข้อมูลนักศึกษาจากชื่อ หรือ นามสกุลของนักศึกษา
(กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาที่ต้องการรับรายงานตัวหรือยกเลิกการรับรายงานตัว) เพื่อ
รับรายงานตัว หรือ ยกเลิกการรับรายงานตัวนักศึกษาในการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.56 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รับ
รายงานตัวแล้วทีเ่ ป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เตรียมเอกสาร
กิจกรรม วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในระหว่างการอบรมให้เหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการตรวจสอบจานวนนักศึกษาที่รบั รายงาน
ตัวแล้ว โดยกดที่รายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “รับรายงานตัวแล้ว = <จานวน> คน”
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ตารางที่ 4.56 การพัฒนาระบบในเมนูการตรวจสอบจานวนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
ตารางที่ 4.57 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่)
แนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รับรายงาน
ตัวแล้วในรูปแบบเอกสาร Excel เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานระหว่างการอบรม
เช่น การจัดแบ่งรายชื่อนักศึกษาแยกตามห้องเรียน การจัดทาแบบฟอร์มรายชื่อ
นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อ-สกุล
3. ชุดวิชา
4. วันที่อบรม
5. สถานะการรับรายงานตัว
ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
เงื่อนไขการใช้งาน 1. ต้องเข้าถึงหน้าจอหลักของการรับรายงานตัวนักศึกษา
2. ต้องเลือกช่วงวันที่อบรมที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาที่รบั รายงานตัวแล้ว
โดยกดทีร่ ายการเลือกแบบเลื่อนลง (Drop-down list)
3. ต้องกดลิงค์ข้อความ “ดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษา”
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ตารางที่ 4.57 การพัฒนาระบบในเมนูการดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาเข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่รับรายงานตัวแล้ว (เมนูสาหรับเจ้าหน้าที่) (ต่อ)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
6. การทดสอบระบบ (System Testing)
ผู้ เ ขี ย นท าการทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี ) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนด้วย Internet Information Services (IIS) Manager ก่อนนาระบบ
สารสนเทศเข้ าสู่ เครื่ องแม่ข่ าย (Server) เพื่อให้ บริ การแก่ ผู้ ใ ช้งานผ่ า นเครือข่า ยอิน เทอร์เน็ ต
(Internet) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนเปิด Internet Information Services (IIS) Manager เพื่อตั้งค่า
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนเป็นเว็บแม่ข่าย (Web server) สาหรับประมวลผลการทางานของ
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 เพื่อตั้งค่าการใช้งาน 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 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการใช้งาน
(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 สาหรับประมวลผลการทางานของ 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)
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ขั้นตอนย่อยที่ 2.2 คลิกขวาที่ Default Web Site และเลือกหัวข้อ Add
Virtual Directory เพื่อสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้
ดังภาพที่ 4.86

ภาพที่ 4.86 การเลือกหัวข้อ Add Virtual Directory เพื่อสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนย่อยที่ 2.3 ป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความ (ข้อมูลที่ใช้ในการป้อน แสดง
ได้ดังตารางที่ 4.58) และกดปุ่ม “OK” เพื่อกาหนดค่าสาหรับการสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรม
เข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดังภาพที่ 4.87
ตารางที่ 4.58 รายละเอียดในการกาหนดค่าสาหรับการสร้าง Virtual Directory ให้กับระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบ
สารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
กล่องข้อความ
Alias

ข้อมูลทีใ่ ช้กาหนดค่า
TrainingSchedule

Physical path E:\SD\Dept05

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

คาอธิบาย
ชื่อแฟ้มเอกสารจาลอง (Virtual Directory) ของ Web
application ที่กาหนดให้ IIS ประมวลผลการทางาน
เส้นทาง (Path) ของระบบงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน
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ภาพที่ 4.87 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพื่อกาหนดค่าสาหรับการสร้าง Virtual Directory
ให้กับระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนย่อยที่ 2.4 เมื่อตั้งค่าสาเร็จจะปรากฏ 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 ผู้เขียนทดสอบการทางานของ 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” ดังนี้
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) เพื่อทดสอบการทางาน
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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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 เพื่อทดสอบการทางาน
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนย่อยที่ 3.3 เมื่อการทางานสาเร็จจะแสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศ
ดังนี้
1) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.92

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

ภาพที่ 4.93 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากการทดสอบการ
ทางานด้วย Internet Information Services (IIS) Manager
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เขียนทดสอบการทางานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ตาม
ฟังก์ชันการทางานในแต่ละฟังก์ชัน (Unit test) เพื่อตรวจสอบการทางานแต่ละฟังก์ชันว่าสามารถ
ทางานได้ถกู ต้อง ตรงตามการออกแบบที่กาหนดไว้ จากนั้นจึงทดสอบการทางานของระบบในภาพรวม
(Integration test) ตามเมนูการใช้งานและฟังก์ชันการทางานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบการทางานของ
ฟั ง ก์ ชั น ต่ างๆ ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ว่ าสามารถท างานได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ มู ล มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
สอดคล้องกับการทางานของระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อเห็นว่าระบบมีการทางานถูกต้อง
ตรงตามการออกแบบที่กาหนดไว้แล้ว จึงเตรียมการติดตั้งระบบในขั้นตอนต่อไป
7. การติดตั้งระบบ (System Implementation)
หลั ง จากผู้ เ ขี ย นทดสอบการท างานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ ม ชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนจากขั้นตอนในข้อ 6. การทดสอบระบบ เมื่อเห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถ
ทางานได้อย่างถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาด (Error) ระหว่างการใช้งาน ผู้ เขียนจึงทาการติดตั้งระบบ
สารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว โดยการนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ เขีย นไปยั งเครื่ องแม่ ข่าย (Server) เพื่อ ให้ บริ การแก่ ผู้ ใ ช้งานผ่ านเครือ ข่ายอิ นเทอร์เน็ ต
(Internet) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 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” แสดงได้ดังภาพที่ 4.95

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

ภาพที่ 4.96 การกดเลือกหัวข้อ FTP เพื่อตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม 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 เพื่อตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม FileZilla
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 3 ผู้เขียนป้อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม FileZilla เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องแม่
ข่าย (Server) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนย่อยที่ 3.1 ป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความของโปรแกรม (ข้อมูลที่ใช้ใน
การป้อน แสดงได้ดังตารางที่ 4.59) และ กดปุ่ม “Quickconnect” แสดงได้ดังภาพที่ 4.98
ตารางที่ 4.59 รายละเอียดในการกาหนดค่าสาหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย (Server)
กล่องข้อความ
Host

ข้อมูลทีใ่ ช้กาหนดค่า
202.28.103.5

Username
Password
Port

chavanit.won@stou.ac.th
<รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้>
21

คาอธิบาย
หมายเลขประจาเครื่อง (Internet Protocal
Address : IP Address) ของเครื่องแม่ข่าย
(Server) ที่ต้องการเชื่อมต่อ
ชื่อผู้ใช้งานที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้
รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้
หมายเลขพอร์ต (Port) สาหรับการเชื่อมต่อกับ
เครื่องแม่ข่าย (Server)

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

ภาพที่ 4.98 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพื่อกาหนดค่าสาหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย
(Server)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนย่อยที่ 3.2 เมื่อเชื่อมต่อสาเร็จจะปรากฏข้อความ “successful” ใน
หัวข้อ Status แสดงได้ดังภาพที่ 4.99

ภาพที่ 4.99 การเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สาเร็จ
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
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ขั้นตอนที่ 4 ผู้เขียนป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความของโปรแกรม (ข้อมูลที่ใช้ในการ
ป้อน แสดงได้ดังตารางที่ 4.60) แสดงได้ดังภาพที่ 4.100
ตารางที่ 4.60 รายละเอียดในการกาหนดค่าสาหรับการนาไฟล์งานเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server)
กล่องข้อความ
ข้อมูลทีใ่ ช้กาหนดค่า
Local site
E:\SD\Dept05\TrainingSchedule_Local
Remote site

คาอธิบาย
เส้นทาง (Path) ของไฟล์งานจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียน
/Oaa/OaaOldpage/professional/train_profess เส้นทาง (Path) ที่ต้องการนา
ไฟล์งานไปยังเครื่องแม่ข่าย
ional/oaainfo/oaa/dept/dept05/
(Server)
trainingschedule

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

ภาพที่ 4.100 การป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความเพื่อกาหนดค่าสาหรับการนาไฟล์งาน
เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เขียนนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยการลากแล้ววาง (Drag and drop)
ด้วยการลากไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนฝั่ง Local site และนาไปวางยังเครื่องแม่ข่าย
(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 ผู้เขียนทดสอบการทางานของ Web application ระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา อีกครั้งหลังจากนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบดังกล่าว เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย
(Server) ซึ่งถือเป็ น การทดสอบจากสภาพแวดล้ อมการใช้งานจริง โดยทดสอบผ่ านโปรแกรม
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) เพื่อทดสอบการทางานผ่านเครือข่าย
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 เพื่อทดสอบการทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

191
ขั้นตอนย่อยที่ 6.3 เมื่อการทางานสาเร็จจะแสดงหน้าจอหลักของระบบสารสนเทศ
ดังนี้
1) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) แสดงได้ดังภาพที่ 4.105

ภาพที่ 4.105 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) จากการทดสอบการทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)
2) หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.106

ภาพที่ 4.106 หน้าจอหลักของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากการทดสอบการ
ทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
(ที่มา : ภาพโดยผู้เขียน)

192
ขั้นตอนที่ 7 หลังจากผู้เขียนนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา เข้า
สู่เครื่องแม่ข่าย (Server) และทดสอบการทางานจากสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงแล้ว ผู้เขียนจึงแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพทราบถึงวิธีการใช้งานระบบ เพื่อให้ทดลองใช้งานและเตรียมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานจากเดิมในรูปแบบเอกสาร เป็นการปฏิบัติงานโดยการนาระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในกระบวนงาน ก่อนจะเริ่มใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงกับ
ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
8. การบารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้เขียนดูแลรักษาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ทั้งในส่วนของ Web application
และ ฐานข้อมูล (Database) ให้ทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สามารถทางานได้ตามฟังก์ชันการทางาน
ที่ได้ออกแบบไว้ และไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error) ขึ้นระหว่างการใช้งานจากผู้ใช้งาน รวมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ งานระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบ ในการปฏิบัติงานจริง
และนามาแก้ไข/ปรับปรุงการทางานของระบบ เพื่อให้รองรับต่อการทางานและความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยมีการปรับปรุงการใช้งานของระบบให้รองรับกับความต้องการใช้งานผู้ใช้งาน
จนถึงปัจจุบัน ดังมีลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แสดงรายละเอียดในบทที่ 1 หัวข้อที่ 1 ความ
เป็นมาและความสาคัญของการจัดทาคูม่ ือ ตารางที่ 1.1 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน และ
ตารางที่ 1.2 ลาดับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา จากปี พ.ศ.
2555 จนถึงปัจจุบัน

บทที่ 5

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนได้ร วบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้เขียน พร้อมทั้งนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา มีรายละเอียด แสดงได้ดังตารางที่ 5.1
ปัญหาอุปสรรคที่ 1.1
เกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการทางาน
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถทางานต่อได้ แสดงได้ดังภาพที่ 5.1-5.2

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
ทางานของระบบ เนื่องจากการใช้คาสั่งผิดไวยากรณ์ (Syntax) หรือกฎเกณฑ์ของภาษา
โปรแกรม
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
ทางานของระบบ เนื่องจากการใช้คาสั่ง SQL ผิดไวยากรณ์ (Syntax)
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.1
การเกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการใช้งาน สาเหตุเกิดจาก
ข้อผิดพลาด (Error) ของคาสั่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น
- การใช้คาสั่งผิดไวยากรณ์ (Syntax) หรือ กฎเกณฑ์ของภาษาโปรแกรม
- การอ้างอิงถึงชื่อฐานข้อมูล ตารางข้อมูล หรือ ชื่อคอลัมน์ไม่ถูกต้อง
- การใช้คาสั่ง SQL (Structured Query Language) ผิดไวยากรณ์ (Syntax) เป็นต้น
ผู้เขียน วิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่แสดง
บนหน้าจอ ดังนี้
- คาอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Error description)
- ชื่อเอกสาร .asp ที่เกิดข้อผิดพลาด (Error)
- เลขที่บรรทัดของเอกสารที่เกิดข้อผิดพลาด (Error)
1) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ในภาพที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจากการ
พิมพ์คาสั่งผิด ในบรรทัดที่ 116 ของเอกสาร result_train.asp ซึ่งผู้เขียนตรวจสอบแล้วพบว่า คาสั่งที่
พิมพ์ผิดคือ “Serv” และคาสั่งที่ถูกต้องคือ “Server”
2) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error) ในภาพที่ 5.2 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดจาก
การพิมพ์คาสั่ง SQL ผิด ในบรรทัดที่ 281 ของเอกสาร zSpe_Result_train.asp ซึ่งผู้เขียนตรวจสอบ
แล้วพบว่า คาสั่งที่พิมพ์ผิดคือ “selec * from qCheckAll” และคาสั่งที่ถูกต้องคือ “select * from
qCheckAll”
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แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.1
1) ผู้เขียนทาการตรวจสอบและแก้ไขคาสั่งให้ถูกต้อง โดยแก้ไขคาสั่งในบรรทัดที่ 116
ของเอกสาร result_train.asp จาก “Serv” เป็น “Server”
2) ผู้เขียนทาการตรวจสอบและแก้ไขคาสั่ง SQL ให้ถูกต้อง โดยแก้ไขคาสั่งในบรรทัดที่
281 ของเอกสาร zSpe_Result_train.asp จาก “selec * from qCheckAll” เป็น “select * from
qCheckAll”
ปัญหาอุปสรรคที่ 1.2
เกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการทางาน
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถทางานต่อได้ ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
ทางานของระบบ เนื่องจากลิงค์สาหรับการเชื่อมต่อหน้าเว็บหรือลิงค์สาหรับการ
ดาวน์โหลดเอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.2
สาเหตุอาจเกิดจากลิงค์สาหรับการเชื่อมต่อหน้าเว็บ หรือลิงค์สาหรับการดาวน์โหลด
เอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้องหรือในเครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่มีเอกสาร
ปลายทางตามที่อ้างอิง
ผู้เขียนตรวจสอบแล้วพบว่า ลิงค์สาหรับการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม มีการ
อ้างอิงถึงชื่อเอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง คือ “letter/631201_13409.pdf” ซึ่งเป็นลิงค์ที่ผิด เนื่องจาก
ไม่ มี เ อกสารชื่ อ “631201_13409.pdf” ในเครื่ อ งแม่ ข่ า ย (Server) และลิ ง ค์ ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ
“letter/631201_12409.pdf”
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.2
ผู้เขียนทาการตรวจสอบและแก้ไขลิงค์สาหรับการดาวน์โหลดจดหมายแจ้งการอบรม
ให้ถูกต้อง จาก “letter/631201_13409.pdf” เป็น “letter/631201_12409.pdf”
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ปัญหาอุปสรรคที่ 1.3
กรณีที่ผู้เขียนทดสอบการทางานของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนแล้วไม่
พบข้อผิดพลาด (Error) แต่เมื่อนาไฟล์งานทั้งหมดของระบบเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server) แล้ว ระบบ
ไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (Error) แสดงบนหน้าจอ ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างข้อผิดพลาด (Error) ที่แสดงบนหน้าจอระหว่างการพัฒนาและทดสอบการ
ทางานของระบบ เนื่องจาก Internet Information Services (IIS) Manager ของ
เครื่องแม่ข่าย (Server) หยุดการทางาน
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ 1.3
สาเหตุเกิดจากการทางานของเครื่องแม่ข่าย (Server) เกิดข้อผิดพลาด (Error) หรือมี
การ Restart Windows ของเครื่องแม่ข่าย (Server) ซึ่งทาให้ Internet Information Services (IIS)
Manager ของเครื่องแม่ข่าย (Server) หยุดการทางาน ส่งผลให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่สามารถ
ประมวลผล Web application ที่อยู่ภายในเครื่องได้ (กันตินันท์ แสงวัฒนรัตน์, 2561, น.188)
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ 1.3
แจ้ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วไปยั ง ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก
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)
เกิดได้จากหลายกรณี เช่น
ตรวจสอบรายละเอียดของ
แสดงบนหน้าจอระหว่างการ - การใช้คาสั่งผิดไวยากรณ์
ข้อผิดพลาดจาก
พัฒนาและทดสอบการทางาน (Syntax) หรือ กฎเกณฑ์ของภาษา - คาอธิบายข้อผิดพลาดที่
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่
โปรแกรม
เกิดขึ้น (Error description)
สามารถทางานต่อได้
- การอ้างอิงถึงชื่อฐานข้อมูล
- ชื่อเอกสาร .asp ที่เกิด
ตารางข้อมูล หรือ ชื่อคอลัมน์ไม่
ข้อผิดพลาด (Error)
ถูกต้อง
- เลขที่บรรทัดของเอกสารที่
- การใช้คาสั่ง SQL (Structured
เกิดข้อผิดพลาด (Error)ที่
Query Language) ผิดไวยากรณ์
เกิดขึ้น
(Syntax) เป็นต้น
จากนั้นแก้ไขคาสั่งให้ถูกต้อง
1.2 เกิดข้อผิดพลาด (Error)
เกิดจากลิงค์สาหรับการเชื่อมต่อ
แก้ไขลิงค์ให้อ้างอิงถึงชื่อ
แสดงบนหน้าจอระหว่างการ หน้าเว็บหรือลิงค์สาหรับการดาวน์ เอกสารปลายทางให้ถูกต้อง
พัฒนาและทดสอบการทางาน โหลดเอกสารมีการอ้างอิงถึงชื่อ
ของระบบ ส่งผลให้ระบบไม่
เอกสารปลายทางไม่ถูกต้อง
สามารถทางานต่อได้
1.3 ผู้เขียนทดสอบการทางาน สาเหตุเกิดจากการทางานของ
แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยัง
ของระบบในเครื่อง
เครื่องแม่ข่าย (Server) เกิด
สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ของผู้เขียนแล้วไม่ ข้อผิดพลาด (Error) หรือ มีการ
ผู้รับผิดชอบของสานัก
พบข้อผิดพลาด (Error) แต่เมื่อ Restart Windows ของเครื่องแม่ คอมพิวเตอร์ตรวจสอบและ
นาไฟล์งานทั้งหมดของระบบ ข่าย (Server) ซึ่งทาให้ Internet แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
เข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server)
Information Services (IIS)
เครื่องแม่ข่าย (Server)
แล้ว ระบบไม่สามารถทางานได้ Manager ของเครื่องแม่ข่าย
เนื่องจากผู้เขียนไม่มีสิทธิ์ใน
แสดงได้ดังดังภาพที่ 5.6
(Server) หยุดการทางาน ส่งผลให้ การจัดการเครื่องแม่ข่าย
เครื่องแม่ข่าย (Server) ไม่สามารถ (Server)
ประมวลผล Web application ที่
อยู่ภายในเครื่องได้
(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

198

2. ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา
คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานนี้ สามารถใช้ เป็ น เอกสารอ้ างอิ ง แสดงรายละเอี ยด ขั้ นตอนวิ ธี และ
องค์ประกอบของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญา
ตรี) และระบบสารสนเทศงานอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาทาความเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอดระบบ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด
ระบบ ดังนี้
2.1 ควรมีการปรับปรุงเมนูการสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นเมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
เนื่องจากในปัจจุบันแม้ว่าเมนูดังกล่าวจะสามารถเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานได้ แต่ข้อมูลที่
ได้รับจากการสารวจทาให้ทราบเพียงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวม ไม่สามารถทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้งานของระบบจากผู้ใช้งาน โดยผลการสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 แสดงได้ดังตารางที่ 5.2-5.4
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ตารางที่ 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา
2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ภาค
การศึกษา
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

ปี
การศึกษา
2552
2553
2553
2554
2554
2555
2555
2556
2556
2557
2557
2558
2558
2559
2559
2560
2560
2561
2561
2562
2562
2563
2563
2564

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)

มากที่สุด
726
625
452
700
632
1167
428
364
222
143
115
66
53
14
2073
718
698
712
687
532
617
315
435
353

ระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
มาก
ปานกลาง
น้อย
487
151
53
464
145
60
355
103
38
459
144
53
422
173
75
785
295
137
228
76
16
173
61
16
122
35
20
102
32
14
55
11
7
43
9
6
32
2
1
6
3
1442
451
181
404
78
23
326
47
12
271
48
6
308
52
14
228
35
29
329
90
18
180
60
39
223
59
9
204
54
18

น้อยที่สุด
114
215
125
117
173
308
50
79
23
24
10
16
1
1
90
84
17
21
17
25
30
69
19
39
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ตารางที่ 5.3 แผนภูมิแท่งแสดงระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุด
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา
2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2/2552 1/2553 2/2553 1/2554 2/2554 1/2555 2/2555 1/2556

2500
2000

มากที่สุด

1500

มาก

1000

ปานกลาง
น้อย

500

น้อยที่สุด

0
2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 1/2559 2/2559 1/2560
800
700
600
500
400
300
200
100
0

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2/2560 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
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ตารางที่ 5.4 สรุปร้อยละของระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศงานอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) จากผู้ใช้งาน ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา
2552 จนถึง ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
มากที่สุด
50.94

ระดับความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
มาก
ปานกลาง
น้อย
30.32
8.78
3.35

น้อยที่สุด
6.61

(ที่มา : ตารางข้อมูลโดยผู้เขียน)
จากข้อมูลในตารางที่ 5.2-5.4 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ
งานอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) ที่ได้รับจากผู้ใช้งานนั้น ในภาพรวม
ยังคงอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากจนถึงมากที่สุด (ร้อยละ 81.26) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวสามารถให้บ ริการผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ในรายละเอียดของความ
พึงพอใจในระดับน้อยจนถึงน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.96) นั้น ไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้ว่าระบบ
สารสนเทศมีข้อบกพร่องหรือต้องทาการปรับปรุงแก้ไขในด้านใด ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าควรปรับปรุงเมนู
การสารวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ ให้มีข้อคาถามในการสารวจความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานตอบแบบสารวจและสามารถนาข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาประเมินผลระบบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบและเกิดประโยชน์
กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการประเมินผลการใช้งานระบบเป็นระยะ จากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม และนาข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การใช้งานของระบบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้ระบบสามารถทางานเชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ หรือ
ระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้ โดยเป็นการทางานแบบบูรณาการ (Integrated) ร่วมกันทุกระบบงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อ มูลมีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกันในทุก ระบบงานที่ข้อมูลมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
2.4 ควรมีการพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface Design) ให้สามารถแสดง
ผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่ มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน (Responsive Web Design) เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์ทหี่ ลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2548 วันที่ 13 กันยายน 2548 มีมติใหกําหนดวัตถุประสงคของการจัดอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางประสบการณการเปนบัณฑิตดานความรู คุณธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพกอนการสําเร็จการศึกษา
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย นักศึกษากับคณาจารย
และนักศึกษาดวยกันเอง
3. เพื่อเรียนรูการทํางานกันเปนหมูคณะ เสริมสรางความสามัคคีและความเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

เกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบกาณณ์วิชาชีพ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดอบรมเขมชุดวิชาระดับปริญญาตรี ครั้งที่
1/2555 เรื่องการปรับจํานวนนักศึกษาตอกลุมในการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ เมื่อวันที่
15 มิถุนายน 2555 มีมติใหใชเกณฑการแบงกลุ มนักศึกษาในการจัดอบรมเขมชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้
“ที่ประชุมมีมติใหใชเกณฑเดิมคือ วิทยากร 1 คน รับผิดชอบนักศึกษา 25 คน และหาก
เกินจาก 30 คน ใหเพิ่มวิทยากรไดอีก 1 คน โดยใหคํานึงถึงคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในแตละสาขาวิชา
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีค าใชจายสูงกวารายรับ ทั้งนี้ มอบสํานักวิชาการแจงจํานวนนักศึกษาที่จะเข้า
รับการอบรมในแตละชวงการอบรมใหกับสาขาวิชาทราบกอนการอบรม เพื่อสาขาวิชาจะไดแจงให
คณาจารยที่เกี่ยวของทราบในกรณีที่มีการปรับลดจํานวนวิทยากร”
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเอกสาร

209
ตัวอย่างที่ 1 เอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับ
ปริญญาตรี) ในรูปแบบ Manual (ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว)

210
ตัวอย่างที่ 2 จดหมายแจ้งกาหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี)
ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

211
ตัวอย่างที่ 3 เอกสารตารางกาหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี)

212
ตัวอย่างที่ 4 เอกสารแบบฟอร์มการจ่าหน้าซองสาหรับการส่งคืนแบบแสดงความจานงการเข้ารับ
การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี) และอบรมเข้ม (พิเศษ)
ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

213
ตัวอย่างที่ 5 เอกสารแบบแสดงความจานงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

214
ตัวอย่างที่ 6 เอกสารตารางกาหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

215
ตัวอย่างที่ 7 จดหมายแจ้งกาหนดการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

216
ตัวอย่างที่ 8 เอกสารแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ที่ส่งให้
นักศึกษาทางไปรษณีย์

217
ตัวอย่างที่ 9 เอกสารแบบแสดงความจานงการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
(ระดับปริญญาตรี) ที่ส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์

218

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นายชวนิจ วงศ์จรรยา

วัน เดือน ปีเกิด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2550-2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต )วิทยาการมทมพิวาตทร์(
มณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539-2543
บริหารธุรกิจบัณฑิต )การจัาการทุตสาหกรรม(
มณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาิัยหทการมราะทย

ประวัติการทางาน

พ.ม. 2560-ปัจจุบัน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระาับ ชานาญการ
หัวหนรางานพัฒนาสื่ทการทบรมนักศึกษา
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ
มหาวิทยาิัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก.พ. 2549-พ.ม. 2560
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระาับ ปฏิบัติการ
ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ
มหาวิทยาิัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธ.ม. 2545-ม.ม. 2549
ตาแหน่ง าจราหนราที่บริหารการจัาซื้ท
บริษัท แมนนทน ะฮ-าทม )ประาทศะทย(จากัา
พ.ย. 2544-ธ.ม. 2545
ตาแหน่ง าจราหนราที่วางแผนการผิิต
บริษัท วาย ทาร์ ซี าท็กซ์ะทิ์ จากัา

สถานที่ทางานปัจจุบัน

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ สานักวิชาการ
มหาวิทยาิัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 02 504 7533
E-MAIL ADDRESS : chavanit.won@stou.ac.th

