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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงาน
แบบออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  2.เพ่ือทดสอบระบบระบบ
บริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ และ 3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น โดย
ประชากรที่ใช้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 74 คน ซึ่งระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์
พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันประกอบด้วย ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา ระบบนัดหมาย ระบบ
บันทึกการฝึกงาน ระบบการประเมิน ระบบส่งผลงาน รายงานที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการ
ฝึกงาน จากการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์  จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่าอยู่ในระดับดี และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานประกอบด้วย 
นักศึกษา อาจารย์และพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ ที่ท าการทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการการ
ฝึกงานแบบออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  (Covid-19) จากผู้ใช้งานระบบใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  
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Abstract 

 
 The purpose of this research was 1) to develop Online Management System on 
Professional Experience Course during Covid-19 pandemic, 2) to test the system of Online 
Management System on Professional Experience Course during Covid-19 pandemic, and 3) 
to assess the satisfaction of this Online Management System on Professional Experience 
Course during Covid-19 pandemic. The population used as was 74 students of the Faculty 
of Science and Technology who registered for the Professional Experience Course in the 
third semester of the academic year 2020. This system was a web application that 
includes Student Records, Appointment, Training Record, Assessment, Submission, Related 
Reports and Forms for Professional Experience.  
 The findings revealed that, according to five experts’ evaluation, Online 
Management System on Professional Experience Course during Covid-19 pandemic was 

rated as high (𝑥ҧ= 4.22, S.D. = 0.72). In terms of users’ satisfaction who were students, 
teachers, and supervisors in the workplaces, it showed that the satisfaction towards this 

Online Management System on Professional Experience Course was high (𝑥ҧ= 4.17, S.D. = 
0.69). 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของสังคมของมนุษย์ชาตอย่างรวดเร็ว ท าให้กระบวนการการ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยการประมวลความรู้ใหม่และประยุกต์องค์ความรู้ ที่มีอยู่กับข้อมูลใหม่
เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดทางทรัพยากรและบริบททางสังคมของประเทศไทย ตลอดจนกระบวนการตั้งแต่การคัด
กรองและวินิจฉัยโรค การกักตัว ไปจนกระทั่งการรักษาทั้งตัวโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เอง และการปรับ
กระบวนการรักษาโรคอ่ืนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้มีแนวคิด งานวิจัย
และนวัตกรรมมากมาย เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เช่น หน้ากากอนามัย ชุด
ป้องกันตัวส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนวัตกรรมที่ เป็นอุปกรณ์ดังกล่าว นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ เช่น การจัดการระบบสาธารณสุขเพ่ือรองรับการป่วย การสร้างแบบจ าลองการระบาดใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้การศึกษาทั่ วประเทศก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเช่นนี้กัน ท าให้หลาย
สถาบันการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งการปรับรูปแบบระบบการเรียนการ
สอนอย่างกะทันหัน ท าให้บุคลากรและนักศึกษาต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่ให้บุคลากรท างานที่บ้าน (Work From Home) แต่ยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม การ
สร้างมาตรการบริหารจัดการการท างานในอนาคตที่ยังต้องป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้ทุกคน
สามารถท างานและด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้เกิดการ
แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในปี 2563 และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ท าให้การด าเนินการ
จัดเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างกะทันหัน เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมีประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนฝึกงาน ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่
ระบุว่า “ส าหรับการฝึกงานทุกรูปแบบขอให้พิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดระยะเวลาและกิจกรรม
อ่ืนที่เหมาะสมแทน” โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาค
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ฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ฝึกงานให้สามารถรองรับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางการจ าลองการฝึกงาน ด้วยระบบ  
ออนไลน์ ทั้งวิธีระบบติดต่อสื่อสาร ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา สถานประกอบการ ระบบการบันทึกการ
ฝึกงาน ระบบส่งผลงาน ระบบการประเมินโดยอาจารย์นิเทศ และระบบประเมินผลการฝึกงาน ซึ่งระบบ
ดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อเนื่อง ให้เป็นระบบฝึกงานออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม้จะไม่
มีสถานการณ์โรคระบาดแล้ว 
 จากความเป็นมาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท างานวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  
เพ่ือเป็นระบบบริหารจัดการฝึกงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งด าเนินการทดสอบและปรับปรุงระบบ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ที่ใช้ในการบริหารจัดการฝึกงานต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)   
 1.2.2 เพ่ือทดสอบระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
 1.2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
  1.3.1 ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ โดยระบบจะพัฒนาโดยมีส่วนดังนี้ 
 1.3.1.1 ระบบนัดหมายสถานประกอบการ เพ่ือระบุวันที่ออกนิเทศ นัดหมายระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษากับสถานประกอบการ 
 1.3.1.2 ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา และ สถานประกอบการ เป็นระบบฐานข้อมูลการ
จัดเก็บประวัติของนักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ และ
อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
 1.3.1.3 ระบบบันทึกการฝึกงาน ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงเวลาการท างานออนไลน์
เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกงาน ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 
 1.3.1.4 ระบบการประเมิน เป็นการประเมินออนไลน์ ประกอบด้วยการประเมินนักศึกษาจาก
อาจารย์นิเทศ ซึ่งจะประเมินจ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างปฏิบัติงานและก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินจากพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ ประเมิน 1 ครั้ง รูปแบบการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การ
ฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
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 1.3.1.5 ระบบส่งผลงาน นักศึกษาจะส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปแบบของความก้าวหน้า
รายวันและผลงานที่ส าเร็จ ผ่านระบบออนไลน์รายบุคคล 
 1.3.1.6 หน้ารายงานผล จะแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาที่ใช้งานระบบและ
แสดงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมากท่ีสุด 
 1.3.1.7 แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการฝึกงาน 

1.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยการประเมินความพึงพอใจใช้รูปแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 

 1.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ โดยการแบ่งเป็น 
นักศึกษา สถานประกอบการ พ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้งานระบบ 
โดยการประเมินความพึงพอใจใช้รูปแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 

 
1.4  ระยะเวลำและแผนด ำเนินโครงกำรวิจัย 
ตำรำงท่ี 1-1 ระยะเวลาและแผนด าเนินโครงการวิจัย 

รำยกำร 
ปี 2563 ปี 2564 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ศึกษากระบวนการ            

2. การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับ 

           

3. เลือกใช้เครื่องมือและออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการฝึกงาน  

           

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ฝึกงาน 

           

5. ทดสอบระบบ             

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิม่เติม            

7. ประเมินความพึงพอใจของระบบ            

8. จัดท าเอกสารรูปเล่ม            

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.5.1 ได้ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส  

โคโรน่า (Covid-19)   
 1.5.2 ได้ระบบส าหรับจัดเก็บข้อมูลการฝึกงานและสหกิจศึกษา 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 การฝึกงาน 
 การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาตรีวิทยาศาสตร
บัณฑิต ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือเอกชน ส าหรับมหาวิทยาลัย
มีความตระหนักว่าการฝึกงานเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ ทางการศึกษาครบ
ทั้ง 3 ด้าน คือ 
   2.1.1.1 ด้านพุทธพิสัย (Conitive Domain) ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ในสภาพจริง 
   2.1.1.2 ด้านทักษะพิสัย (Psychomoter Domain) คือได้ฝึกปฏิบัติในสภาพจริง ซึ่งอาจ
แตกต่างกับการฝึกปฏิบัติภายในสถานศึกษาในเทคนิควิธีใหม่ ๆ 
   2.1.1.3 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) คือการได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกลุ่มคณะกับ
บุคคลอ่ืนในกลุ่มสังคมใหม่ รู้การระมัดระวังในกิริยามารยาท การเข้าสังคม ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ตลอดจนเรียนรู้ระบบงาน การช่วยเหลือกลุ่มบุคลที่ประกอบอาชีพคล้ายคลึงด้วยความจริงใจ 
   เป็นการเตรียมการล่วงหน้าในการหาช่องทางท างาน เพ่ือการเตรียมอาชีพให้เหมาะสมทั้ง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และส่วนตัว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเตรียมตัว เพ่ือ
ออกไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และเสริมสร้างสังคมให้ประสบแต่สันติสุข รับรู้ปัญหาใหม่ ๆ ทาง
วิชาการ และแก้ปัญหา เพ่ือจะได้ปรับตัวให้เหมาะสม ได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ มาปรับปรุงงานของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือเสนอแนะ 
 
 2.1.2 ความมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตร ี
  2.1.2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ของนักศึกษาด้านเทคนิค ให้ทันสมัยให้เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์
กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตลอดเวลา 
  2.1.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษา ให้มีประสบการณ์และมีความสามารถทางการปฏิบัติ  
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
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  2.1.2.3 เพ่ือพัฒนาเจตคติในวิชาชีพสมัยใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเอาความรู้และทักษะ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.1.2.4 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม และสามารถด ารงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 2.1.3 การประเมินการฝึกงาน 
  2.1.3.1 การประเมินตนเองของนักศึกษาในด้านทักษะความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
  2.1.3.2 ผู้ประกอบการ (พ่ีเลี้ยง) ประเมินนักศึกษา ในด้านทักษะความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะด้านการปฏิบัติงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
  2.1.3.3 อาจารย์นิเทศ ประเมินนักศึกษา ในด้านทักษะความรู้ทางวิชาการ ทักษะด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
 
 2.1.4 Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Apps for Education ซึ่งเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการจัดการระบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้แบบท างานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกรูปแบบของเทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ
เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ภายใต้การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ติดต่อสื่อสาร ก าหนดการ
เรียนและตารางนัดหมาย ท ากิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน อีกทั้งครูยังสามารถ
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารชั้นเรียนได้อีกด้วย เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ได้ใช้เครื่องมือทางด้านไอที ส่งเสริมสักยภาพด้านไอทีแก่นักศึกษา การส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างกัน และการท างานร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดย 
Google Apps คือชุดฟรีอีเมล์จาก Google และมีเครื่องมือต่าง ๆ เป็นแบบระบบเปิดในการท างานร่วมกัน 
ตัวอย่างเครื่องมือที่รู้จักกันดี เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Drive เป็นต้น 
แต่เครื่องมือเหล่านี้จะน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอน เช่น อาจารย์สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail ใน
การติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน การเขียนอีเมลแจ้งถึงนักศึกษา หรืออนุญาตให้นักศึกษาท างานกลุ่มได้ในเวลา
เดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน ผ่านทาง Google docs และก าหนดตารางสอน ปฏิทินนัดหมายด้วย 
Google Calendar สามารถประชุมงาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google Hangout จัดท าเวปไซด์
รายวิชาหรือการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าผ่าน Google site [1]  
 ซึ่งการใช้ Google Apps ส าหรับการศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับโรงเรียน
ประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps 
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ส าหรับการศึกษา ได้มีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการ
ติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ท าให้อาจารย์ติดตามนักศึกษาใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์ 
 ในด้านการบริหารจัดการ Google Apps มีเครื่องมือด้านไอทีต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ ไดรฟ์ (Drive) เป็นต้น โดยน า
เครื่องมือเหล่านี้มาใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใช้อีเมล์ติดต่อสื่อสารกัน
ภายใต้โดเมน rmutsb.ac.th การท างานร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือแชร์เอกสารการประชุมบน  Google 
Drive ก าหนดตารางนัดหมายด้วย Google Calendar สามารถประชุมงานร่วมกัน ประชุมทางไกลผ่านทาง 
Google Hangout จัดท าเวปไซด์หน่วยงานหรือส่วนบุคคลบน Google site ท าให้ระบบบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยสะดวก มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ไอที 
 
 2.1.5 ภาษา PHP  
  PHP ย่อมาจากค าว่า "Personal Home Page Tool" เป็น Server Side Script ที่มีการ
ท างานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ
ภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในด้านของการเขียนโปรแกรม [2] ในการสร้างเว็บจะใช้ Script อยู่ 
2 แบบด้วยกัน คือ 
  - Server-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ท างานบนเครื่อง Server เช่น CGI, ASP 
  - Client-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ท างานบนเครื่องผู้ใช้เช่น JavaScript, 
VBScript 
 ความสามารถของ PHP นั้น สามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบ 
เหมือนกับ CGI หรือ ASP ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บ
เพจ การรับ - ส่ง Cookies เป็นต้น 
 ในปัจจุบัน Web Site ต่างๆได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เรื่องของความ
สวยงามและแปลกใหม่ การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสิ่งหนึ่งที่ก าลัง
ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากซึ่ง ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการขายของก็คือ E-commerce ซึ่ง
เจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีร้านค้าจริงและไม่จ าเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไป ร้านค้าและตัว
สินค้านั้น จะไปปรากฏอยู่บน Web Site แทน และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล้ว PHP 
ช่วยเราให้เป็นเจ้าของร้านบน Internet ได้อย่างไร PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่มีความสามารถสูง ส าหรับการ
พัฒนา Web Site และความสามารถที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database enabled web 
page ท าให้ เอกสารของ HTML สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (database) ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงท าให้ความต้องการในเรื่องการจัดรายการสินค้าและรับรายการสั่งของ
ตลอดจนการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญผ่านทาง Internet เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ระบบฐานข้อมูลที่ 
PHP สามารถเชื่อมต่อได้คือ Oracle, Sybase, mSQL, MySQL, SOLID, ODBC, PostgreSQL, Adabas 
D, FilePro, Velocis, Informix, dbase, Unix dbm 
 
 2.1.6 Cascading Style Sheet (CSS) 
 CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียกโดยย่อว่า "สไตล์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วน
ของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร  HTML โดยที่ CSS ก าหนดกฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ 
"Style") ของเนื้อหาในเอกสาร [3] อันได้แก่ สีของข้อความ สี พ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวาง
ข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่ง
ที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของ
เอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะ
ของความสม่ าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน  โดยกฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ 
(Style) เอกสาร HTML ถูกเพ่ิมเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 
1 Recommendations ที่ก าหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C 
 ส าหรับนักเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์หรือส าหรับคนที่ต้องประกอบเว็บไซต์จากรูปภาพที่ถูก
ออกแบบไว้ คงต้องมีความรู้กับ CSS เป็นหลัก เพราะเนื่องจากจะใช้จัดสัดส่วน Layout ของเว็บแล้วยัง
สามารถใช้ก าหนดส่วนต่างๆของเว็บไซต์ไว้อีกด้วย แม้แต่ในการท า SEO ก็ยังนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ 
Google ให้คะแนนของเว็บไซต์ของคุณให้ติดอันดับแรกๆของผลกาารค้นหาบน Search Engine 
 การจัดท าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนและการออกแบบระบบที่ดี โดยในยุคแรก ๆ 
จะใช้ภาษา HTML ในการจัดท าระบบการแสดงผลทางด้านโครงสร้างและข้อมูลของเว็บ แต่ปัจจุบันมีการ
พัฒนามาจนถึง HTML5 และยังมีการพัฒนาภาษาที่ใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบการแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ที่
หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เช่น สีอักษร สีพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร จัดการเลย์เอ้าท์ ให้สวยงามและ
อ่ืนๆ ซึ่งนั้นก็คือ CSS หรือ Style Sheets และในความหมายของทางโปรแกรมเมอร์นั้น คือ โครงสร้างการ
แสดงผลของหน้าตาเว็บไซต์ 
 CSS กับ HTML นั้นท าหน้าที่คนละอย่างกัน โดย HTMLจะท าหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสาร
อย่างเป็นรูปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล ส่วน CSS จะท าหน้าที่ในการตกแต่ง
เอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า HTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน design [4] 
 วิธีการเรียกใช้ CSS ในเว็บเพจ HTML มี 3 รูปแบบด้วยกัน 
   Inline Style Sheet 
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   Embed Style Sheet 
   External Style Sheet 
วิธีเรียกแบบ Inline Style Sheet เป็นการเรียกโดยก าหนดใส่ style ใส่ HTML ใน line ลงไป 
 <div style="color:blue;font-size:20px;"> 
  Inline Style Sheet 
 </div> 
วิธีเรียกแบบ Embed Style Sheet เป็นการเรียกใช้ CSS โดยใช้การประกาศ style ลงใน tag ใน header 
เพ่ือน าไปเรียกใช้ในส่วนของ body ในเว็บเพจ 
<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
<title>Embed Style Sheet</title> 
<style type="text/css"> 

.embed-style { 
color:blue; 
font-size: 20px; 

} 
</style> 

</head> 
<body> 

<div class="embed-style">Embed-style 
</div> 

</body> 
</html> 
วิธีเรียกแบบ External Style Sheet เป็นการเรียก CSS ที่อยู่คนละ file น ามาใช้ร่วมกับเว็บเพจได้ ซึ่งมี 2 
วิธีคือ 
 1. Linking Style Sheet เป็นการเรียกโดยระบุ link part ของ Css file เช่น หน้า HTML จะ
เรียก link หน้าเว็บเพจดังนี้ 
<link rel =”stylesheet” href=”cssworkout.css” > 
<!DOCTYPE html> 
    <html> 
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    <head> 
        <title>External Style Sheet</title> 
        <link rel="stylesheet" href="cssworkout.css" > 
    </head> 
    <body> 
    <div class="external-style">1.External-Style 
    </div> 
    </body> 
</html> 
หน้า CSS ก าหนด Class เพ่ือติดต่อกับ HTML เว็บเพจดังนี้ 
 2. Import Style Sheet เป็นการเรียกใช้ CSS โดยการ import file วิธีการเรียก import file 
หน้า HTML เว็บเพจ 
<!DOCTYPE html> 
    <html> 
    <head> 
        <title>External Style Sheet</title> 
        <style type="text/css"> 
        @import "cssworkout.css" ; 
        </style> 
    </head> 
    <body> 
    <div class="external-style">2.External-Style 
    </div> 
    </body> 
</html> 
จะใช้ ค าสั่ง <style type=“text/css”> ก าหนดวิธีของ type และ ใช้ค าสั่ง @import ตามด้วยชื่อ path 
CSS file  
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 2.1.7 jQuery  
 jQuery คือ JavaScript Library ยอดนิยมตัวหนึ่งที่ โปรแกรมเมอร์น ามาใช้พัฒนาเว็บไซต์ 
สามารถรองรับการท างานทุกบราวเซอร์ โดยไลบารี่นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอามาแก้ปัญหาการใช้งาน 
JavaScript ที่มีความยุ่งยากในการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การรวบค าสั่งหลายๆ บรรทัด
ของ JavaScript ที่ซับซ้อนมาเป็นการใช้งานผ่าน jQuery เพียงแค่ 1 บรรทัด หรือ การเรียกใช้งานค าสั่ง
ประเภท Ajax, DOM ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็นต้น บริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัททั่วโลกน า JQuery ไปใช้งานใน
เว็บของเขา เช่น Google, Microsoft, IBM ท าให้ JQuery ถูกใช้งานได้อย่างกว้างขวาง [5] 
 สามารถท าการเรียกใช้งาน jQuery ได้ 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 1) การเรียกใช้งานไฟล์ jQuery 
โดยตรงโดยดาวน์โหลดไฟล์มาจาก jQuery.com และการเรียกใช้งานผ่านระบบ CDN 2) ท าการเรียกใช้
งาน jQuery โดยจะต้องท าการเรียกใช้งานผ่านแท็ก Script ในส่วนของ Head หรืออยู่ภายในแท็กของ 
Head เท่านั้น ดังตัวอย่างดังนี้ 
การดาวน์โหลดจาก jQuery.com และเรียกใช้งานโดยตรง 
<head> 
   <script src=”jQuery-3.5.1.min.js”></script> 
</head> 
การเรียกใช้งานผ่าน CDN 
<head> 
   <script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/3.5.1/jQuery.min.js></script> 
</head> 
วิธีการใช้งาน jQuery 
 สามารถเรียกใช้งาน jQuery ในรูปแบบ $(selector).action() โดยเครื่องหมาย $ เป็นการบ่ง
บอกถึงว่าเราจะเข้าใช้งาน jQuery แล้ว ส่วน selector จะเป็นองค์ประกอบของ HTML เช่น แท็ก HTML, 
ID, Class และในส่วนของ action() คือสิ่งที่อยากให้องค์ประกอบก่อนหน้าท าอะไรบางอย่าง ยกตัวอย่าง
เช่น 
ส่วนของ HTML 
 <div id="test">Hello</div> 
ส่วนของ jQuery 
 $("#test").hide()  
 จะเห็นได้ว่า ค าสั่งของ jQuery จะท าการซ่อนข้อความหรือประโยคที่อยู่ภายในของไอดี ที่ชื่อว่า 
test โดยจะท าให้ค าว่า Hello ถูกซ่อน 
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 ค าสั่งหรือวิธีการเรียก (Methods) นี้ เรามักจะเรียกเมื่อหน้าเว็บพร้อมใช้งาน ดังนั้นการเรียกใช้
งานจึงจะต้องอยู่ภายในเหตุการณ์ที่หน้าเว็บพร้อมใช้งาน 
 $(document).ready(function() { 
     // เรียกใช้งาน jQuery ที่นี ่
 }); 
 การเขียนในรูปแบบนี้ท าให้เราสามารถเพ่ิมค าสั่งที่เกี่ยวกับ JavaScript ก่อนได้ด้วยและจะท าให้
เราหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา การเรียกใช้งาน jQuery ก่อนเหตุการณ์ที่เราต้องการ เช่น ขนาดรูปถูกเรียก
ก่อนในขณะที่รูปภาพยังไม่แสดงผล สามารถเรียกใช้งานได้โดยวิธีที่สั้นลง โดยใช้ค าสั่งของ jQuery โดยตรง 
ได้แก่ 
 $(function() { 
   // เรียกใช้งาน jQuery ที่นี ่
 }); 
สรุปมาดูวิธีการเรียกใช้งานจริงตัวอย่างคือ  
 $(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
   $("p").hide(); 
  }); 
 }); 
 จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่า เมื่อหน้าเว็บโหลดพร้อมแล้ว (Document ready) หากเราท า
การกดปุ่มที่มีแท็ก HTML ชื่อว่า button ประโยคที่อยู่ในแท็ก p จะถูกซ่อนทันที โดยสามารถน า jQuery 
มาใช้งานในรูปแบบสร้างเอฟเฟต์ให้กับเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อนและแสดงผล การเฟดหรือค่อยๆ 
แสดงผลจากภาพจางมาเป็นชัดขึ้น การเลื่อนเข้ามาแบบสไลเดอร์ การท าภาพเคลื่อนไหว เช่น เคลื่อนมา
จากมุมบนขวา หรือบิดวัตถุ หรือการปรับขนาดของวัตถุท่ีสนใจ นอกจากนี้แล้ว jQuery ยังสามารถน าไปใช้
กับการเพ่ิม ลบ ฟอร์ม หรือตรวจสอบข้อมูลใน HTML ได้ และสามารถจัดการในส่วนของ Classes ต่างๆ 
ในบางครั้งสามารถใช้ jQuery ร่วมกับความสามารถเสริมอ่ืนๆ ที่ผู้พัฒนาได้น า jQuery ไปรวมอยู่ด้วย เช่น 
หากเราต้องการใช้สไลเดอร์สวยๆ เราก็อาจจะเรียกใช้งาน Owl Carousel มาใช้ประกอบคู่กัน หรือถ้า
อยากได้แบบเลย์เอาท์แบบ Grid Layout ก็สามารถใช้ Masonry Desandro ได้  
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 2.1.8 HTML5 
 HTML5 (อังกฤษ: HTML5; อ่านว่า เอชทีเอ็มแอลไฟฟ์ หรือ เอชทีเอ็มแอลห้า) เป็นมาตรฐานตัว
ต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 
และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาส าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นภาษามาร์ก
อัป ที่ใช้ส าหรับเขียน website  HTML5 นี้เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึ้นมา
โดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) โดยได้มีการปรับ
เพ่ิม Feature หลายๆ อย่างเข้ามาเพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ที่สร้างจากภาษา 
HTML5 สามารถแสดงผลได้กับทุก web browser ซึ่ง HTML5 จะช่วยลดการใช้พวกปลั๊กอินพิเศษอย่าง
พวก Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apache Pivot สนับสนุน วิดีโอ และ องค์ประกอบเสียง 
รวมทั้ง สื่อมัลติมีเดียต่างๆมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ Flash มีการจัดการข้อผิดพลาดที่ดีขึ้น  HTML5 สามารถ
ท างานควบคู่กับ CSS3 ได้ดี ช่วยให้สามารถเพ่ิมลูกเล่นต่างๆ บนเว็บไซต์ได้สวยงามมากยิ่งข้ึน [6] 
 เว็บบราวเซอร์ (เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ได้เริ่มรองรับ 
HTML5 แล้ว แต่ก็ไม่ได้รองรับความสามารถทั้งหมด ดังนั้นก่อนใช้ความสามารถไหนของ HTML5 ควรให้
ตรวจสอบจาก ตารางเปรียบเทียบการรองรับ HTML5 และ CSS3 จากบราวเซอร์ต่าง ๆ [7] 
ตัวอย่างโค้ด HTML5 
<!doctype html> 
<html lang="en"> 
 <head> 
  <meta charset="utf-8" /> 
  <title>HTML5 Document</title> 
 </head> 
 <body> 
 </body> 
</html> 
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 2.1.9 MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่อง
บริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) 
เช่น ภาษา PHP ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท 
(Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุด [8] 
 MySQL ถื อ เป็ น ระบ บ จั ด ก ารฐ าน ข้ อ มู ล  (DataBase Management System (DBMS) 
ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพ่ิมเติม เข้าถึงหรือประมวลผล
ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
จัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งส าหรับการ ใช้งานเฉพาะ และรองรับการท างานของแอพลิเคชันอ่ืนๆ ที่
ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก MySQL ท า
หน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
 MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ฐานข้อมูลแบบ relational จะท าการเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์ เพียงไฟล์เดียว ท าให้ท างานได้
รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันท าให้สามารถ
รวมหรือจัด กลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็น
ภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ Open Source นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและ
ปรับแต่งการท างานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้
งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
 ในระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux นั้น มีโปรแกรมที่สามารถใช้งานเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถเลือกใช้งานได้ หลายโปรแกรม เช่น MySQL และ PostgreSQL ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก
ติดตั้ งได้ทั้ งในขณะที่ติดตั้ งระบบปฏิบัติการ Red Hat Linux หรือจะติดตั้ งภายหลังจากที่ติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการก็ได้ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ผู้ใช้งานจ านวนมากนิยมใช้งานโปรแกรม MySQL คือ MySQL 
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือและใช้งานได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างาน
ระหว่างโปรแกรม MySQL และ PostgreSQL โดยพิจารณาจากการประมวลผลแต่ละค าสั่ง นอกจากนั้น 
MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือท าหน้าเป็นเครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับ ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนายังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฟังก์ชันการท างานใหม่ๆ ที่อ านวยความ
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สะดวกแก่ผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง ความเร็วในการท างาน 
และความปลอดภัย ท าให้ MySQL เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานเพ่ือเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
 2.1.10 apache  
 Apache คือ Web Server พัฒนามาจาก  HTTPD Web Server โดยเจ้า Apache นี้จะท า
หน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage และส่ง Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้า ยัง Web server 
ที่เก็บ HomePage นั้นอยู่ ซึ่งปัจจุบันจัดได้ว่าเป็น web server ที่มี ความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากเป็นที่
นิยมใช้กันทั่วโลก อีกทั้งอาปาเช่ยังเป็นซอฟต์แวร์ แบบ โอเพ่นซอร์ส ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้า
มาร่วมพัฒนาส่วนต่างๆ ของอาปาเช่ ได้  ซึ่ งท าให้ เกิดเป็น โมดูล ที่ เกิดประโยชน์มากมาย เช่น 
mod_perl,mod_python หรือ mod_php และท างานร่วมกับภาษาอ่ืนได้ แทนที่จะเป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์
ที่ให้บริการเพียงแค่ HTML อย่างเดียว [9]  
      นอกจากนี้อาปาเช่ เองยังมีความสามารถอ่ืนๆ ด้วย เช่น การยืนยันตัวบุคคล (mod_auth, 
mod_access, mod_digest) หรือเพ่ิมความปลอดภัยในการสื่อสารผ่าน โปรโตคอล https (mod_ssl) 
และยังมีโมดูลอ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยมใช้ เช่น mod_vhost ท าให้สามารถสร้างโฮสท์เสมือน ภายในเครื่อง
เดียวกันได้ หรือ mod_rewrite ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ url ของเว็บนั้นอ่านง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
จากเดิมต้องอ้างถึงเว็บไซต์แห่งหนึ่งด้วยการพิมพ์  
    นอกจากนี้ อาปาเช่ เองยั งมีความสามารถอ่ืนๆ ด้วย เช่น การยืนยันตัวบุคคล (mod_auth, 
mod_access, mod_digest) หรือเพ่ิมความปลอดภัยในการสื่อสารผ่าน โปรโตคอล https (mod_ssl) 
และยังมีโมดูลอ่ืนๆ ที่ได้รับความนิยมใช้ เช่น mod_vhost ท าให้สามารถสร้างโฮสท์เสมือน ภายในเครื่อง
เดียวกันได้ หรือ mod_rewrite ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ url ของเว็บนั้นอ่านง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
จากเดิมต้องอ้างถึงเว็บไซต์แห่งหนึ่งด้วยการพิมพ์  
http://mydomain.com/board/quiestion.php?qid=2xDffw&action=show&ttl=1187400 
แต่หลังจากใช้ mod_rewrite จะท าให้สั้นลงกลายเป็น 
http://mydomain.com/board/question/how_to_edit_wikipedia_content.html 

 
 
 
 
 
 



15 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ [10] ได้จัดท างานวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการ
จัดการสารสนเทศสหกิจศึกษาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 5 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ สถานประกอบการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่
คณะ และอาจารย์นิเทศ ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
 พนิดา พานิชกุลและคณะ [11] ได้กล่าวถึงงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงาน
ฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานฝึกสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งานฝึกสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมี 4 กลุ่มได้แก่ นักศึกษาจ านวน 140 
คน เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯ จ านวน 2 คน อาจารย์ประจ าวิชา 
จ านวน 7 คน และสถานประกอบการ 36 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 2) แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์สามารถน าไปใช้
งานได้จริง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้ (user) และ ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
(admin) ส าหรับผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.55, S.D. = .52) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี ( (ค่าเฉลี่ย = 4.34, 
S.D. = .63) 
 มัจรี สุพรรณ [12] ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินและประมวลผลสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษา
ออนไลน์ ของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิธีการด าเนินการวิจัยนั้น ได้แบ่งการด าเนินการ
วิจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการส ารวจด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์ กับบุคลากรศูนย์สหกิจ
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ศึกษา อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ ส่วนที่สอง
คือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินและประมวลผล สหกิจศึกษาออนไลน์ ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการมาตรฐานและการประเมินนักศึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร่วมกับการ
จัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และ
ใช้โปรแกรม PHP เป็นส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรมควบคุมการท างาน ผลการพัฒนา พบว่า 
ระบบสารสนเทศสามารถบริหารจัดการข้อมูลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน สหกิจศึกษา และ
สามารถประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้อย่างอัตโนมัติได้ทั้งหมด 7 
แบบฟอร์ม รวมทั้งระบบสารสนเทศสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการประเมินและประมวลผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งส่วนของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการ และ
อาจารย์ประจ าศูนย์สหกิจศึกษา และสามารถออกรายงานได้อย่างอัตโนมัติ จ านวน 6 รายงาน ตาม
มาตรฐานแบบฟอร์มการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาของสมาคม สหกิจศึกษาไทย ซึ่งสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับสหกิจศึกษาได้น้อยลงเนื่องจากระบวนการสหกิจศึกษามี
หลายขั้นตอน จากการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ จึงเป็นประโยชน์
เพ่ือการประเมินและประมวลผลสหกิจศึกษา และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารประเมินแต่ยังมีประสิทธิภาพดีและมีความถูกต้อง
ทันสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ดาวรถา วีระพันธ์ [13] ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการ
สอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น และ 3) ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จานวน 5 
ท่าน กลุ่มที่ 2 อาจารย์ผู้สอนจานวน 10 ท่าน และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 50 คน 
การพัฒนาระบบครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วงจรการพัฒนา SDLC เป็นต้นแบบในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น 2) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 3) แบบประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วย ระบบจัดการผู้ใช้ จัดการข้อมูลรายวิชา 
ระบบติดตามการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล และระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบสารสนเทศ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และ ผู้เรียน 2) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
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โดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานระบบทั้งกลุ่มผู้สอนและ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 พรรณี แพงทิพย์ และสิทธิกร สุมาลี [14] ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 2) ศึกษาผลการใช้ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาและ ความ
ต้องการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 194 คน มาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จานวน 134 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ, อาจารย์นิเทศก์ จานวน 30 คน และพ่ีเลี้ยงจากหน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือศึกษา
สภาพ ปัญหาและความต้องการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา , แบบประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศด้วยเทคนิค Black box Testing ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนเรียบเรียงเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาในบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ ปัญหาการเลือกสถานที่การฝึกประสบการณ์ ปัญหาการติดต่อประสานงาน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรนาระบบสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 2) ระบบสารสนเทศที่
พั ฒ น า ขึ้ น น า เ ส น อ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะ ล า ที่  URL: 
http://eduservice.yru.ac.th/experience/ และมีประสิทธิภาพในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.26 หมายถึง 
ระบบสารสนเทศสามาถนาไปงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) อาจารย์นิเทศก์ พ่ีเลี้ยงและนักศึกษามี
ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 4.16 และ 4.13 ตามล าดับ 
 วุฒิภัทร หนูยอดและคณะ [15] ได้จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ โดย
มีวัตถุประสงค์น าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งการวิจัยประยุกต์ใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยมีระเบียบแบบแผน
ที่เหมาะสมการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถระบบ แบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ภาษาพีเอช
พี (PHP) และการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ จากผลการประเมิน
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ความสามารถระบบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออนไลน์ พบว่า ระบบมีความสามารถใน 5 ด้าน 
ได้แก่ การประเมินความสามารถ ความถูกต้องของระบบ ความง่ายในการใช้งานประสิทธิภาพของระบบ 
และการรักษาความปลอดภัย โดยการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน และความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่
ในระดับมาก 
 นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตรและคณะ [16] ได้สร้างเครื่องมือส าหรับงานด้านสหกิจศึกษาขึ้น เรียกว่า 
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (Cooperative EducationInformation System: CoEIS) จากนั้นผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามขึ้นเพ่ือประเมินผลระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาของนิสิต สหกิจศึกษา คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมไปถึง
ประเด็นที่ควรน ามาพัฒนาต่อในอนาคต ซึ่งมีผู้สนใจตอบแบบสอบถามจ านวน 208 คน มีผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ 
2 คนผู้ใช้ที่เป็นนิสิต 206 คน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้
ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เทียบได้กับระดับ 4 จาก 5 ระดับ นั่นหมายความว่าระบบสามารถแก้ไข
ปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้เป็นอย่างดี ท าให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นิสิตสหกิจศึกษาผู้ใช้บริการ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง 
ได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยรวมต่อกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

      
 การวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 กลุ่มประชากร 
 3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 กลุ่มประชำกร 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มี 6 กลุ่มเรียน จ านวน 74 คน 
 3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่รับผิดชอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 คน 
 3.1.3 พ่ี เลี้ยง คือ พ่ี เลี้ยงจากสถานประกอบการที่ดูแลนักศึกษาที่ เข้าฝึกงาน ณ สถาน
ประกอบการ 
 
3.2 วิเครำะห์และออกแบบระบบ 
 3.2.1 ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
 ในการออกแบบระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ เก็บรวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการ ข้อมูลอาจารย์นิเทศ ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา รูปแบบรายงานตามแบบฟอร์ม
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสรุปขั้นตอนหัวข้อดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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3.2.1.1 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบ 
  1) ระบบติดต่อสื่อสาร ผ่าน Google meet ซึ่งจะเป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยจะมีพ่ีเลี้ยงจาก
สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการมอบหมายงาน การ
ตรวจงานรายวัน รายสัปดาห์ และมีระบบการประชุมแบบเห็นหน้าเพ่ือการพูดคุยมอบหมายงานหรือ
ติดตามงานของพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาและสถานประกอบการ ผ่าน Google Forms เป็นระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติของนักศึกษาและสถานประกอบการ  
  3) ระบบการบันทึกการฝึกงาน ผ่าน Google Forms ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงเวลาการ
ท างานออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกงาน ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 
  4) ระบบส่งผลงาน ผ่าน Google Classroom นักศึกษาจะส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปแบบ
ของความก้าวหน้ารายวันและผลงานที่ส าเร็จ ผ่านระบบออนไลน์รายบุคคล 
  5) ระบบการประเมิน ผ่าน Google Forms เป็นการประเมินออนไลน์ ประกอบด้วยการประเมิน
นักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ ซึ่งจะประเมินจ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างปฏิบัติงานและก่อนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินจากพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ ประเมิน 1 ครั้ง รูปแบบการประเมินเป็นไป
ตามเกณฑ์การฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภำพที่ 3-1 ระบบต้นแบบการฝึกงานแบบออนไลน์
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3.2.1.2 การออกแบบผังงานภาพรวม 

 การออกแบบระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง 
รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมที่สาม (Third Party) เช่น ไลน์แอพพลิเคชัน กูเกิลมีต กูเกิลไดร์ฟ เป็นต้น 
เพ่ือมารวบรวมเป็นระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ ดังภาพที่ 3-2   

 

 

ภำพที่ 3-2  ภาพรวมระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
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3.2.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

        ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ ได้ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าบริการ ติดตั้งบนเครื่องเซิฟเวอร์ของ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลดังภาพที่ 3-3 
 
 

  

ภำพที่ 3-3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Diagram) 
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3.2.1.4 พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary 

ตำรำงท่ี 3-1 ตารางข้อมูล tbl_schedule 

ฟิลด ์ รำยละเอียด ประเภท หมำยเหตุ 
schedule_id รหัสการนัด int(11) pk 
schedule_title ค าน าหน้า varchar(255)   
schedule_detail รายละเอียด text    
schedule_room ห้อง varchar(150)   
schedule_building ตึก varchar(150)   
schedule_startdate วันที่เริ่ม date    
schedule_enddate วันที่สิ้นสุด date    
schedule_starttime เวลาเริ่ม time    
schedule_endtime เวลาสิ้นสุด time    
schedule_repeatday วันนัดถัดไป varchar(20)   
schedule_createdate วันบันทึก timestamp    
sup_code รหัสอาจารย์นิเทศ int(11) fk 
 
ตำรำงท่ี 3-2 ตารางข้อมูล tb_ads_status 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
ads_id รหัสประเภทอาจารย์ int(11) pk 
ads_name ชื่อประเภทอาจารย์ varchar(150)   
 
ตำรำงท่ี 3-3 ตารางข้อมูล tbl_company 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
comp_id รหัสสถานประกอบการ int(11) pk 
comp_name  ชื่อสถานประกอบการ varchar(255)   
comp_place  ที่อยู่ text   
comp_tel  เบอร์ติดต่อ varchar(50)   
comp_detail  รายละเอียดบริษัท text   
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ตำรำงท่ี 3-4 ตารางข้อมูล tb_company_contact 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
comp_con_id  รหัสผู้ติดต่อ int(11) pk 
comp_con_name  ชื่อผู้ติดต่อ varchar(255)   
comp_con_tel  เบอร์ผู้ติดต่อ varchar(50)   
comp_id  รหัสสถานประกอบการ int(11) fk 
 
 
ตำรำงท่ี 3-5 ตารางข้อมูล tb_match_sup 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
match_sup_id   รหัสการจับคู ่ int(11) pk 
std_code   รหัสนักศึกษา int(11) fk 
sup_code  รหัสสถานประกอบการ int(11) fk 
 
ตำรำงท่ี 3-6 ตารางข้อมูล tb_meet 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
meet_id  รหัสการนัด int(11) pk 
std_code  รหัสนักศึกษา int(11) fk 
sup_code  รหัสที่ปรึกษา int(11) fk 
meet_datetime  วันเวลานัด datetime    
meet_detail  รายละเอียด text    
rec_date  วันที่บันทึก timestamp    
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ตำรำงท่ี 3-7 ตารางข้อมูล tb_match_sup 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
std_id  รหัสนักศึกษา int(11) pk 
std_name  ชื่อ สกุล varchar(12)   
std_group  กลุ่มเรียน varchar(250)   
std_fac  คณะ varchar(250)   
std_maj  สาขา varchar(250)   
std_tel  เบอร์ติดต่อ varchar(50)   
std_tel_mentor  เบอร์ติดต่อพ่ีเลี้ยง varchar(50)   
std_place  ที่อยู่ text   
std_position  ต าแหน่งงานนักศึกษา varchar(50)   
std_work_detail  รายละเอียดงาน text   
comp_id  รหัสสถานประกอบการ int(11) fk 
 
 
ตำรำงท่ี 3-8 ตารางข้อมูล tb_superviser 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
sup_id  รหัสนิเทศ int(11) pk 
sup_code  รหัสอาจารย์นิเทศ int(11) fk 
sup_name  ชื่ออาจารย์นิเทศ varchar(250)   
sup_name_eng  ชื่ออาจารย์นิเทศอังกฤษ varchar(250)   
ads_id  รหัสประเภทอาจารย์ int(11) Fk 
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ตำรำงท่ี 3-9 ตารางข้อมูล tb_work 

ฟิลด์ รายละเอียด ประเภท หมายเหตุ 
work_id  รหัสงาน int(11) pk 
std_code  รหัสนักศึกษา int(11) fk 
comp_id  รหัสสถานประกอบการ int(11) fk 
work_date  วันที่ท างาน date    
work_assign  งานที่มอบหมาย varchar(255)   
work_assign_detail  รายละเอียดงาน text   
work_problem  ปัญหางาน text   
work_opinion  ข้อคิดเห็น text   
rec_date  วันที่บันทึก timestamp    
 
 
3.2.1.5 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
 การพัฒนาผู้วิจัยได้ใช้เลือกใช้ภาษา HTML5 PHP CSS Java Script และ JQuery Platform ใน
การพัฒนาระบบ ท าการติดตั้งบนเซิฟเวอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และออกแบบ แบบฟอร์ม
ให้สามารถบันทึกลงฐานข้อมูลได้ เช่น การนัดหมายสถานประกอบการ เพ่ือขอเข้าไปนิเทศที่สถาน
ประกอบการ  ดังภาพที่ 3-4 
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ภำพที่ 3-4 ผังกระบวนการระบบงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอยู่ 2 รูปแบบ คือ 
 3.3.1 แบบประเมินคุณภาพระบบส าหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับ
ความพึงพอใจ ซึ่งได้แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 4 ด้านคือ 
  1...แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test 

2...แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 
3...แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test 
4...แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test 

 
 และมีเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินคุณภาพ ดังตารางที่ 3-10 
 
ตำรำงท่ี 3-10 ตารางระดับคุณภาพของแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

มีคุณภาพมากที่สุด 5 

มีคุณภาพมาก 4 

มีคุณภาพปานกลาง 3 

มีคุณภาพน้อย 2 

มีคุณภาพน้อยที่สุด 1 

 
 3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจระบบเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบ
ออนไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
แบบประเมินนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.. ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สถานะ สังกัดสาขาวิชา/
หลักสูตร  

2...ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้คะแนน 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 3-11 
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ตำรำงท่ี 3-11 ตารางระดับความพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ เกณฑ์กำรให้คะแนน 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 

มีความพึงพอใจมาก 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง 3 

มีความพึงพอใจน้อย 2 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 

 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะข้อมูลจะ
เป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยวิธีการแจกแบบส ารวจจะท าในรูปแบบ online ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 มี 6 กลุ่มเรียน 
จ านวน 74 คน พี่เลี้ยง/สถานประกอบการ 4 แห่ง และอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 5 คน 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจ โดยหาค่าเฉลี่ยและน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ดัง
ตารางที่ 3-12 
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ตำรำงท่ี 3-12 ตารางเกณฑ์การการประเมินความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ย 

ช่วงคะแนน (ค่ำเฉลี่ย) ควำมหมำย 

4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มีความพึงพอใจมาก 

2.51 - 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.51 - 2.50 มีความพึงพอใจน้อย 

1.00 - 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ประชากรคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในแต่ละภาคเรียน โดยใช้
วิธีการดังนี้ 

   ก)  ค่าเฉลี่ย ( Mean : x ̅ ) ใช้ส าหรับหาค่ากึ่งกลางข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือ
ข้อมูลที่สามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้ เช่น คะแนนสอบ ส่วนสูง น ้าหนัก เป็นต้น หาได้ดังนี้ 

    สูตร x ̅   =     
∑ x

N
 

   ข) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.หรือ S) ใช้ส าหรับหาค่า
ความแตกต่างโดยเฉลี่ยของคะแนนแต่ละคนจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของคะแนนแต่ละ
คนในกลุ่มโดยเฉลี่ย ถ้าน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มายกก าลังสองเราเรียกว่าค่าความแปรปรวน 

(Variance) หรือค่าการกระจายใช้สัญลักษณ์ S.D.2 หรือ S2 หาได้ดังนี ้

               S.D      =    √
∑(x−x̅)2

N−1
    หรือ   √

N ∑ x2 − (∑ x)2

N(N−1)
 

   
  คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด 



 
 

บทท่ี  4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรค
ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  
 4.2 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับ
สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยการประเมินความพึงพอใจใช้รูปแบบการ
ประมาณค่า (Rating Scale) 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบ
ออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยการประเมินความพึงพอใจใช้
รูปแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 
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4.1 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ประกอบไปด้วย 

- ระบบนัดหมายสถานประกอบการ เพ่ือระบุวันที่ออกนิเทศ นัดหมายระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
สถานประกอบการ 

- ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา และ สถานประกอบการ เป็นระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ระบบบันทึกการฝึกงาน ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงเวลาการท างานออนไลน์เป็นประจ าทุก
วัน เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกงาน ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 

- ระบบการประเมิน เป็นการประเมินออนไลน์ ประกอบด้วยการประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ 
ซึ่งจะประเมินจ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างปฏิบัติงานและก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และการประเมิน
จากพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ ประเมิน 1 ครั้ง รูปแบบการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การ
ฝึกงานของมหาวิทยาลัย 

- ระบบส่งผลงาน นักศึกษาจะส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในรูปแบบของความก้าวหน้ารายวันและ
ผลงานที่ส าเร็จ ผ่านระบบออนไลน์รายบุคคล 

- หน้ารายงานผล จะแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาที่ใช้งานระบบและแสดงงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายมากท่ีสุด 

- แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการฝึกงาน 
 
 โดยแยกประเภทของผู้ใช้ระบบเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาจารย์นิเทศ นักศึกษา และ สถาน
ประกอบการ อาจารย์นิเทศท าหน้าที่จับคู่ระหว่าง นักศึกษากับสถานประกอบการ แล้วจึงให้นักศึกษาไป
ติดต่อกับสถานประกอบการ เพ่ือขอเข้าฝึกงาน/สหกิจ ในสถานประกอบการ สถานประกอบการตอบรับ
การฝึกงาน/สหกิจ ของนักศึกษา นักศึกษาน าส่งแบบตอบรับการเข้าฝึกงาน/สหกิจ มายังอาจารย์ที่ปรึกษา 
กระบวนการนี้ใช้การติดต่อสื่อสารกันทางแอพพลิเคชั่น สื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
เพ่ือลดภาระการเก็บเอกสารบนตัวระบบที่พัฒนา เมื่ออาจารย์นิเทศได้รับหนังสือตอบรับการเข้าปฏิบัติงาน
แล้ว อาจารย์นิเทศจัดท าไปส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานและบันทึกลงระบบ นักศึกษาน าหนังสือส่งไปมอบ
ให้สถานประกอบการและท าการปฏิบัติงาน ตามงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ นักศึกษา
ต้องสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบทุกวัน เพ่ือเป็นหลักฐานให้อาจารย์นิเทศตรวจสอบได้ เมื่อนั กศึกษา
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ จะนัดหมายสถานประกอบการเพื่อเข้านิเทศนักศึกษา โดย
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ใช้ระบบนัดหมายสถานประกอบการแจ้งไปยังนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษานัดหมายกับพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการ จนครบ 3 ครั้ง ระบบมีการประเมินสถานประกอบการ และให้คะแนนเพื่อเป็นการประเมินผล
งานขั้นต่อไป 

 
 4.1.1 อาจารย์นิเทศ 
  4.1.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบของอาจารย์นิเทศและนักศึกษา 
   การเข้าสู่ระบบใช้ชื่อผู้ใช้งานตามระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 4-1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

  4.1.1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบเมนูจะถูกก าหนดสิทธิ์โดยตรวจสอบจากชื่อผู้ใช้ว่าเป็นอาจารย์
นิเทศ หรือนักศึกษาดังภาพที่ 4-2 

 

 
ภาพที่ 4-2 ระดับสิทธิ์การใช้เมนูของอาจารย์นิเทศ 

 

 

 

 



34 
 

  4.1.1.3 หน้าหลักของอาจารย์นิเทศจะแสดงตารางนัดหมาย นักศึกษาดังภาพที่ 4-3 

 

 
ภาพที่ 4-3 หน้าหลักอาจารย์นิเทศ 

 
  4.1.1.4 ระบบนัดหมายสถานประกอบการ เพ่ือระบุวันที่ออกนิเทศสหกิจ นัดหมาย
ระหว่างอาจารย์นิเทศกับสถานประกอบการ 
 

 
 

ภาพที่ 4-4 การเข้าระบบนัดหมายสถานประกอบการ 
 
   เมื่อพบปฏิทินนัดหมายอาจารย์สามารถเลือกวันที่ ที่ต้องการในการนัดหมายโดย
กดตามวันที่ ช่วงเวลา จะมีหน้าต่างเพ่ือกรอกข้อมูลนัดหมายตามภาพที่ 4-5 
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ภาพที่ 4-5 ตารางนัดหมายและกรอกรายละเอียดนัดหมาย 
 

  4.1.1.4 ระบบประเมินสถานประกอบการ 
   เป็นแบบประเมินสถานประกอบการ ส าหรับอาจารย์นิเทศเท่านั้น โดยแบบ
ประเมินตามรูปแบบสหกิจศึกษา จะท าการประเมินจ านวน 2 ครั้ง  
 

 
 

  ภาพที่ 4-6 การเข้าระบบประเมินสถานประกอบการ 
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   เมื่อเข้าสู่ระบบประเมินสถานประกอบการแล้วจะท าการเชื่อมเข้าสู่ Google 
Form เพ่ือท าการประเมินสถานประกอบการได้ 

 
 

ภาพที่ 4-7 ระบบประเมินสถานประกอบการ 

 

  4.1.1.5 ระบบบันทึกงานนักศึกษา 

   ระบบบันทึกงานนักศึกษา ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน 
วันที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และ สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 
 

ภาพที่ 4-8 การเข้าระบบบันทึกงานนักศึกษา 
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ภาพที่ 4-9 ตารางประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

  4.1.1.6 ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 

   ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ ประกอบด้วยอาจารย์
นิเทศ กลุ่มเรียนนักศึกษา เมื่อท าการเลือกอาจารย์นิเทศและเลือกกลุ่มเรียนนักศึกษาแล้ว จากนั้นเลือก
รายชื่อนักศึกษาที่จะท าการนิเทศ กดปุ่มเพ่ืออาจารย์นิเทศกับนักศึกษา จะปรากฎข้อมูลการจับคู่ส าเร็จแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 4-10 การเข้าสู่ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
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ภาพที่ 4-11 ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 

 

  4.1.1.7 ระบบนักศึกษากับสถานประกอบการ 

    

 
 

ภาพที่ 4-12 การเข้าสู่ระบบนักศึกษากับสถานประกอบการ 

 

  จะแสดงข้อมูลนักศึกษากับสถานประกอบการ  ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

อาจารย์นิเทศ เบอร์ติดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ติดต่อสถานประกอบการ ดังภาพที่ 4-13 
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ภาพที่ 4-13 หน้าแสดงข้อมูลนักศึกษากับสถานประกอบการ 

 

  4.1.1.8 ระบบรายงาน 

   ระบบรายงาน จะแสดงผลแบบ pie chart จ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาท่ีใช้

ระบบและ bar chart งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 10 อันดับแรก 

 
ภาพที่ 4-14 การเข้าสู่ระบบรายงาน 
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ภาพที่ 4-15 หน้าระบบรายงาน 

 

  4.1.1.9 ระบบ Form Co-op 

   Form Co-op ประกอบไปด้วย โครงการสหกิจศึกษา ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
แบบฟอร์มอ่ืนๆ ความร่วมมือ MOU ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษา เมื่อนักศึกษาเลือก Form ที่ต้องการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 
    

 
ภาพที่ 4-16 การเข้าสู่ Form Co-op 

 



41 
 

 
ภาพที่ 4-17 ดาวน์โหลดเอกสาร Form Co-op 

 

 4.1.2 นักศึกษา 

  4.1.2.1 นักศึกษาท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งตัวตนที่นักศึกษาได้ท าการ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบไว้ 

 

 
ภาพที่ 4-18 pop-up แสดงตัวตน 

 

 

ภาพที่ 4-19 ระดับสิทธิ์การใช้เมนูของนักศึกษา 
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  4.1.2.2 หน้า Home ของนักศึกษา 

  ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษา รายละเอียดงาน ชื่อสถานประกอบการ อละ
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

 
 

ภาพที่ 4-20 หน้า Home ของนักศึกษา 

 

  4.1.2.3 ระบบประวัตินักศึกษา 

   ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา และสถานประกอบการ เป็นระบบฐานข้อมูลการ
จัดเก็บประวัติของนักศึกษาและสถานประกอบการ ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติของนักศึกษาและ
สถานประกอบการโดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลของตัวเองได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4-21 การเข้าสู่ระบบประวัตินักศึกษา 
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ภาพที่ 4-22 หน้าต่างระบบประวัตินักศึกษา 

 

  4.1.2.4  ระบบบันทึกปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 

   ระบบการบันทึกการฝึกงาน ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงเวลาการท างาน

ออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกงาน ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนด 

 

 
 

ภาพที่ 4-23 การเข้าสู่ระบบบันทึกปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 
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ภาพที่ 4-24 ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 

 

  4.1.2.5 ระบบส่งผลงาน 

   ระบบส่งผลงานของนักศึกษา จะด าเนินการเก็บข้อมูลอยู่ใน Google Drive 

 

 
 

ภาพที่ 4-25 การเข้าสู่ระบบส่งผลงาน 
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ภาพที่ 4-26 หน้าต่าง Google Drive ของระบบส่งผลงานนักศึกษา 

 

 4.1.3 สถานประกอบการ 

  สถานประกอบสามารถดูรายชื่อนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงาน ดูรายชื่ออาจารย์นิเทศ และ

สามารถดูตารางนัดหมายได ้

 

 
 

ภาพที่ 4-27 หน้าต่างการเลือกสิทธิ์การเข้าระบบ 
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ภาพที่ 4-28 หน้าต่างเข้าสู่ระบบของสถานประกอบการ 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-29 หน้าต่างแสดงข้อมูลยืนยันตัวตน 
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ภาพที่ 4-30 หน้า Home สิทธิ์การเข้าใช้ของสถานประกอบการ 
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4.2 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับ
สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยการประเมินความพึงพอใจใช้รูปแบบการ
ประมาณค่า (Rating Scale) 
 แบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งได้แบ่งแบบประเมิน
คุณภาพออกเป็น 4 ด้านคือ 
 4.2.1 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test 
 4.2.2 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 
 4.2.3 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test 
 4.2.4 แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test 
 

ตารางท่ี 4-1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับคุณภาพ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน 

4.40 0.89 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลนัดหมาย 

4.20 0.84 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน 

4.20 0.84 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลการส่งผลงาน 

4.60 0.89 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลการประเมิน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลรายงาน 

3.80 0.84 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการแบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.77 มาก 
 

 จากตารางที่ 4-1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement 
Test ผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมพบว่า ความสามารถของระบบในการจัดการแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ อยู่ใน
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ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาเป็นด้าน ข้อมูลการส่งผลงาน และข้อมูลการประเมิน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.60 ในด้าน ข้อมูลผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 ถัดมาเป็นด้าน ข้อมูลนัดหมาย ข้อมูลบันทึก
การฝึกงาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 สุดท้ายด้าน ข้อมูลรายงานมีค่าเฉลี่ย 3.80 และ ในภาพรวมแบบประเมินผล
ระดับคุณภาพด้าน Functional Test มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.37 
 
ตารางท่ี 4-2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับคุณภาพ 
ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน 

4.40 0.89 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลนัดหมาย 

3.20 0.45 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน 

3.80 0.84 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลการส่งผลงาน 

4.40 0.55 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลการประเมิน 

4.00 0.00 มาก 

ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลรายงาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความถูกต้องในการท างานของระบบจัดการแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ 

4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.72 มาก 
 

 จากตารางที่  4-2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 
ผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมพบว่าความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล ในด้านข้อมูลรายงาน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา ด้านข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลการส่งผลงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.40 ถัดมาข้อมูลการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.00  ถัดมาในด้านข้อมูลบันทึกการฝึกงาน มีค่าเฉลี่ย 3.80 และ
สุดม้ายในด้านข้อมูลนัดหมายมีค่าเฉลี่ย 3.20 ในภาพรวมแบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional 
Test มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.11 
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ตารางท่ี 4-3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับคุณภาพ 
ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ 4.20 0.84 มาก 
ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ 4.20 0.45 มาก 
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ 4.00 0.71 มาก 
ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร พ้ืนหลัง และ
รูปภาพประกอบ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัดวางส่วนต่างๆ บน
หน้าจอ 

3.80 0.84 มาก 

ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละ
หน้าจอ 

4.00 0.71 มาก 

การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.00 0.71 มาก 

ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.68 มาก 

 

 จากตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test พบว่า
ระดับคุณภาพมาก คือ ในด้านความง่ายในการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมา หัวข้อความเหมาะสม
ในการใช้สีของตัวอักษร พ้ืนหลัง และรูปภาพประกอบ และความเหมาะสมของระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.60 ถัดมาในหัวข้อ ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ และความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 ถัดมา ในห้วข้อความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ และความเหมาะสมของปริมาณ
ข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ และการแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 และสุดท้ายในหัวข้อ ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัดวางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 ในภาพรวมแบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.86  
 

 

 

 



51 
 

ตารางท่ี 4-4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการก าหนดชื่อผู้ใช้งานระบบ และ
รหัสผ่าน 

4.40 0.89 มาก 

ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู้ไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าใช้งาน 

3.60 0.55 มาก 

การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณีท่ีผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูล
ตามท่ีก าหนด 

4.40 0.55 มาก 

ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัย 4.00 0.71 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.72 มาก 

 

 จากตารางที่ 4-4  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test พบว่า 
การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามที่ก าหนด และความสามารถในการก าหนดชื่อ
ผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาด้านความเหมาะสมของระบบในการรักษาความ
ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.00  และความสามารถในการป้องกันระบบจากผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
3.60  ในภาพรวมแบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.10 
 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยการประเมินความพึงพอใจใช้
รูปแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 
รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราห์ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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 4.3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4-5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

รวม 

 
52 
31 
70 

 
63.00 
37.00 
100.00 

สถานะ 
 นักศึกษา 
 พ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หัวหน้าสาขาวิชา 
 ผู้บริหาร 

รวม 

 
74 
5 
4 
0 
0 
0 
83 

 
89.00 
6.00 
5.00 

0 
0 
0 

100.00 
สังกัดสาขาวิชา/หลักสูตร (กรณีเป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 
 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 หลักสูตรจุลชีววิทยา 
 หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุเพ่ืออุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล 

รวม 

 
 
6 
39 
29 
0 
0 
0 
74 

 
 

8.00 
52.00 
39.00 

0 
0 
0 

100.00 
กรณีเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 สาขาวิชาพลศึกษา 

รวม 

 
4 
0 
0 
0 
4 

 
100.00 

0 
0 
0 

100.00 



53 
 

 จากตารางที่ 4-5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 83 คน เป็นนักศึกษา 74 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 พ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการ 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 และ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  สังกัดสาขาวิชา/
หลักสูตร นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00   
 

ตารางท่ี 4-6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการ
ฝึกงานแบบออนไลน์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D ระดับคุณภาพ 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและการจัดวาง 4.11 0.78 มาก 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน 3.94 0.80 มาก 

ระบบมีอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 4.10 0.77 มาก 

ความง่ายในการใช้งานของระบบ 4.01 0.80 มาก 

ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.14 0.78 มาก 

ระบบสามารถน ามาใช้งานได้จริง 4.02 0.76 มาก 

ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.01 0.80 มาก 

ระบบประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3.98 0.78 มาก 

ระบบสารสนเทศครอบคลุมข้อมูลครบถ้วน 4.18 0.79 มาก 

ระบบมีความปลอดภัยของข้อมูล 4.04 0.77 มาก 

ภาพรวมของระบบสารสนเทศท่ีใช้ในหน่วยงาน 4.01 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 4-6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร
จัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ในหัวข้อระบบ
สารสนเทศครอบคลุมข้อมูลครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาเป็นด้านความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.14  ถัดมาระบบมีอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ในส่วน
ด้านความง่ายในการใช้งานของระบบ ระบบสามารถน ามาใช้งานได้จริง และประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ระบบมีความปลอดภัยของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 4.04-4.01  ใน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน 



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (Covid-19)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ เพ่ือ
ทดสอบระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบบริหาร
จัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ จากการพัฒนาระบบบรองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป น า
ผลที่ได้มาประเมินผลวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้น ามาสรุปผลการวิจัยและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    5.1  สรุปผลการวิจัย 
    5.2  ข้อเสนอแนะ 
    
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 ผลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ระบบนัดหมายสถานประกอบการ เพ่ือระบุ
วันที่ออกนิเทศ นัดหมายระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับสถานประกอบการ ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา และ 
สถานประกอบการ เป็นระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติของนักศึกษาและสถานประกอบการ ระบบ
บันทึกการฝึกงาน ซึ่งในการฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงเวลาการท างานออนไลน์เป็นประจ าทุกวัน เพ่ือเป็นไป
ตามเกณฑ์การฝึกงาน ตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด ระบบการประเมิน เป็นการประเมินออนไลน์ 
ประกอบด้วยการประเมินนักศึกษาจากอาจารย์นิเทศ ซึ่งจะประเมินจ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างปฏิบัติงาน
และก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และการประเมินจากพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ ประเมิน 1 ครั้ง รูปแบบ
การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การฝึกงานของมหาวิทยาลัย ระบบส่งผลงาน นักศึกษาจะส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งในรูปแบบของความก้าวหน้ารายวันและผลงานที่ส าเร็จ ผ่านระบบออนไลน์รายบุคคล หน้า
รายงานผล จะแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาที่ใช้งานระบบและแสดงงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายมากท่ีสุด และ แบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับการฝึกงาน  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจคุณภาพของการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงาน
แบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน โดยภาพรวมของทั้ง 4 ด้าน พบว่า ภาพรวมแบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test มี
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คุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.37 ด้าน Functional Test มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 ด้าน Usability Test มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.86 และด้าน 
Security Test อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงาน
แบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 83 คน โดยผลการวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ซึ่งในด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน  

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ในด้านการน าเสนอรายงาน ควรออกแบบให้ตรงกับความต้องการกับผู้ใช้ เฉพาะกลุ่มหรือ
สามารถเลือกแสดงรายการได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะส ารวจความต้องการจากผู้เกี่ยวข้องเช่นอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือสถานประกอบการ 
 5.2.2 ในการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ควรเพิ่มเติมในเรื่องการเข้าถึงเฉพาะกลุ่ม เช่นอาจารย์
ประจ ารายวิชา กับนักศึกษาในกลุ่มเรียนที่ดูแล ซึ่งในระบบยังขาดในส่วนนี้  
 5.2.3 ข้อจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงจากภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะต้องพัฒนาต่อไป เพ่ือความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องกับความสะดวกของผู้ใช้งาน 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์  
รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
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แบบประเมินคุณภาพของ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา่ (Covid-19) 
 Development of Online Management System on Professional Experience  

Course to support the situation of Covid-19 Virus Epidemic 
 
 

ค าชี้แจง.. 
1...แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ประเมิน ที่มีต่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดย
ใช้กฎความสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยพัฒนาระบบบริหารการฝึกงานแบบ
ออนไลน์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งได้แบ่งแบบประเมินคุณภาพออกเป็น 4 ด้านคือ 

1.1..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Requirement Test 
1.2..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Functional Test 
1.3..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Usability Test 
1.4..แบบประเมินผลระดับคุณภาพด้าน Security Test 

2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านท าเครื่องหมาย.✓.ลงในช่องทางขวามือ    ที่ตรงกับระดับ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดค่าความหมายดังนี้ 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 ระบบที่พัฒนามีคุณภาพมากที่สุด 
4 ระบบที่พัฒนามีคุณภาพมาก 

3 ระบบที่พัฒนามีคุณภาพปานกลาง 

2 ระบบที่พัฒนามีคุณภาพน้อย 

1 ระบบที่พัฒนามีคุณภาพน้อยที่สุด 
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แบบประเมินระดับคุณภาพ 
 

1. แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ (Function.Requirement.Test). 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน 

     

2. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลนัดหมาย 

     

3. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลบันทึกการ
ฝึกงาน 

     

4. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการส่งผลงาน 

     

5. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการประเมิน 

     

6. ความสามารถของระบบในการจัดการ
ข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายงาน 

     

7. ความสามารถของระบบในการจัดการ
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความต้องการของระบบ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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2. แบบประเมินระบบด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ (Functional.Test). 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลผู้ใช้งาน 

     

2..ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลนัดหมาย 

     

3. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลบันทึกการฝึกงาน 

     

4. ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลการส่งผลงาน 

     

5...ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลการประเมิน 

     

6...ความสามารถของระบบในการจัดการข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลรายงาน 

     

7...ความถูกต้องในการท างานของระบบจัดการแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านฟังก์ชันความถูกต้องของระบบ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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3. แบบประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test). 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1...ความง่ายในการใช้งานระบบ      
2...ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์      

3...ความชัดเจนของภาพที่แสดงบนหน้าจอ      

4...ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบน
หน้าจอ 

     

5...ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร 
พ้ืนหลัง และรูปภาพประกอบ 

     

6...ความเหมาะสมของต าแหน่งในการจัด
วางส่วนต่างๆ บนหน้าจอ 

     

7...ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่
น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 

     

8...การแสดงผลข้อมูลมีความเป็นรูปแบบ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

     

9...ความเหมาะสมของระบบในภาพรวม      

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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4. แบบประเมินระบบด้านสิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย (Security Test) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1...ความสามารถในการก าหนดชื่อผู้ใช้งาน
ระบบ และรหัสผ่าน 

     

2...ความสามารถในการป้องกันระบบจากผู้
ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 

     

3...การเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในกรณีที่
ผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลตามที่ก าหนด 

     

4...ความเหมาะสมของระบบในการรักษา
ความปลอดภัย 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิทธิ์การเข้าใช้งานและความปลอดภัย 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา่ (Covid-19) 
 Development of Online Management System on Professional Experience  

Course to support the situation of Covid-19 Virus Epidemic 
 

ส าหรับผู้ใช้งานระบบ 
 

ค าชี้แจง 
1...แบบประเมินประสิทธิภาพชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหาร
จัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์ โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหาระดับความพึงพอใจของ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบ
ออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)” ซึ่งแบบประเมินนี้ ได้แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ได้แก่ 

1.1..ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
1.2..ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

2..ในการตอบแบบประเมินขอความกรุณาให้ท่านท าเครื่องหมาย.✓.ลงในช่องทางขวามือ   ที่ตรงกับระดับ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดค่าความหมายดังนี้ 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจมาก 

3 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจปานกลาง 
2 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจน้อย 

1 ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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แบบประเมินระดับความพึงพอใจ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 เพศ 
  ⬜ชาย  ⬜ หญิง 

 
1.2 สถานะ 
  นักศึกษา    พ่ีเลี้ยง/สถานประกอบการ  อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ⬜ หัวหน้าสาขาวิชา   ผู้บริหาร 

 
1.3 สังกัดสาขาวิชา/หลักสูตร 
กรณีเป็นนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   หลักสูตรจุลชีววิทยา 
 ⬜ หลักสูตรนวัตกรรมวัสดุเพ่ืออุตสาหกรรม ⬜ หลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล 

กรณีเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์     สาขาวิชาพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
โปรดท าเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ 

 
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและการจัดวาง      

2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน      

3. ระบบมีอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน      

4. ความง่ายในการใช้งานของระบบ      
5. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้      

6. ระบบสามารถน ามาใช้งานได้จริง      

7. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล      

8 .ระบบประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง      

9. ระบบสารสนเทศครอบคลุมข้อมูลครบถ้วน      

10. ระบบมีความปลอดภัยของข้อมูล      

11. ภาพรวมของระบบสารสนเทศท่ีใช้ในหน่วยงาน      
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโปรแกรมประกอบการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้งาน  
ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์  

รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



75 

 

คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยจะแบ่งผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบ ได้แก่  

1. อาจารย์นิเทศ 
2. นักศึกษา 
3. สถานประกอบการ  
 

1. การเข้าใช้งานระบบ ส าหรับอาจารย์นิเทศ 
การเข้าใช้งานระบบ 
 
1.1 ขัน้ตอนการ log in เข้าสู่ระบบของอาจารย์นิเทศ 

 

 
 

ค-1 หน้าเข้าสู่ระบบของอาจารย์นิเทศ 
 

หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ให้อาจารย์นิเทศใส่รหัส จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
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ค-2 pop-up แสดงตัวตนของผู้เข้าใช้งานของอาจารย์นิเทศ 
 

เมื่อคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าใช้งาน 

 
 

 1.2 หน้า Home ของสิทธิ์การเข้าใช้งานอาจารย์นิเทศ 

 
ค-3 หน้า Home ของสิทธิ์การเข้าใช้งานอาจารย์นิเทศ 

 
ในหน้า home นี้ จะแสดงตารางการนัดหมายให้อาจารย์นิเทศทราบข้อมูลในการออกนิเทศ 
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 1.3 ระบบนัดหมายสถานประกอบการ 
  ระบบนัดหมายสถานประกอบการจะอยู่ในแถบเมนูท่ีชื่อ อาจารย์นิเทศ โดยเข้าไปที่แถบ
เมนูอาจารย์นิเทศ เลือกนัดหมายสถานประกอบการ 
 
 

 
ค-4 การเข้าสู่ระบบนัดหมายสถานประกอบการ 

 
 ปฏิทินนัดหมายอาจารย์สามารถเลือกวันที่ ที่ต้องการในการนัดหมายโดยคลิกตามวันที่ ช่วงเวลา 
จะมีหน้าต่างเพ่ือกรอกข้อมูลนัดหมาย 
 

 
 

ค-5 หน้าต่างของระบบนัดหมายสถานประกอบการ 
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 เมื่อคลิกช่องปฏิทินนัดหมายโดยคลิกตามวันที่ ช่วงเวลา จะปรากฎหน้าต่างบันทึกนัดหมาย
นักศึกษาข้ึนมาให้ท าการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่ให้ไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกนัดหมาย 
 

 
ค-6 หน้าต่างบันทึกนัดหมายนักศึกษา 

 
 

 1.4 ระบบประเมินสถานประกอบการ 
 

เข้าไปที่แถบเมนูอาจารย์นิเทศ เลือกประเมินสถานประกอบการ 
 

  
 

ค-7 การเข้าสู่ระบบประเมินสถานประกอบการ 
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เมื่อเลือกระบบสถานประกอบการแล้ว จะท าการเชื่อมต่อไปยัง Google Forms เพ่ือท าแบบประเมิน  
 

 
 

ค-8 แบบประเมินสถานประกอบการ 
 
 
 
 1.5 ระบบบันทึกงานนักศึกษา 
 

เข้าไปที่แถบเมนูอาจารย์นิเทศ เลือกบันทึกงานนักศึกษา 
 

 
 

ค-9 การเข้าสู่ระบบบันทึกงานนักศึกษา 
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เมื่อท าการเลือกระบบบันทึกงานนักศึกษา จะปรากฎตารางประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
โดยมีรายละเอียด รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล กลุ่มเรียน วันที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 
 

 
 

ค-10 หน้าต่างประวัติการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 
 

 1.6 ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
 

 เข้าไปที่แถบเมนูอาจารย์ที่ปรึกษา เลือกจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
 

 
 

ค-11 การเข้าสู่ระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ 
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เมื่อเลือกระบบจับคู่นักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศแล้ว จะปรากฎหน้าจับคู่นักศึกษา
กับอาจารย์นิเทศ 
 

 
ค-12 หน้าระบบการจับคู่นักศึกษากับอาจารย์นิเทศ 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการเลือกกลุ่มเรียนของนักศึกษาที่จะท าการจับคู่ 
 

 
 

ค-13 เลือกกลุ่มการเรียนนักศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกนักศึกษาที่ต้องการนับคู่ โดยท าเครื่องหมายถูกหน้าช่องรหัสนักศึกษา 

 
 

ค-14 เลือกนักศึกษาที่ต้องการจับคู่ 
 

ขัน้ตอนที่ 3 ท าการเลือกอาจารย์นิเทศที่จะไปนิเทศนักศึกษา โดยท าเครื่องหมายถูกไว้หน้าชื่อ 
จากนั้นคลิกปุ่มเพ่ืออาจารย์นิเทศกับนักศึกษา 

 

 
 

ค-15 เลือกอาจารย์นิเทศที่ต้องการจับคู่กับนักศึกษา 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคลิกปุ่มเพ่ืออาจารย์นิเทศกับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ pop-up ขึ้นมา
เพ่ือยืนยันการจับคู่ คลิกตกลง 
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ค-16 แสดงข้อความยืนยันการจับคู ่
 

เมื่อท าการคลิกตกลงใน pop-up จากข้ันตอนที่แล้ว ก็จะปรากฎหน้าต่างแสดงการจับคู่ โดยมี
รายละเอียด คือ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล อาจารย์นิเทศ ทางด้านขวามือของหน้าจอ 
 

 
 

ค-17 หน้าต่างแสดงการจับคู่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 1.7 ระบบนักศึกษากับสถานประกอบการ 
 

เข้าไปที่แถบเมนูอาจารย์ที่ปรึกษา เลือกนักศึกษากับสถานประกอบการ 
 

 
 

ค-18 การเข้าสู่ระบบนักศึกษากับสถานประกอบการ 
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จะแสดงตารางข้อมูลนักศึกษากับสถานประกอบการ ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
อาจารย์นิเทศ เบอร์ติดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ติดต่อสถานประกอบการ 
 

 
 

ค-19 หน้าต่างแสดงข้อมูลนักศึกษากับสถานประกอบการ 
 
 

 1.8 ระบบรายงาน 
  ระบบรายงาน จะแสดงผลแบบ pie chart จ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาท่ีใช้ระบบและ 
bar chart งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 10 อันดับแรก โดยท าการเลือกท่ีแทบเมนู รายงาน 
 

 
 

ค-20 การเข้าสู่ระบบรายงาน 
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ระบบจะแสดงจ านวนนักศึกษาแยกตามสาขาท่ีใช้ระบบ และแสดงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
10 อันดับแรก 

 
ค-21 หน้ารายงาน 

 
 1.9 ระบบ Form Coop 
 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Form Coop ได้แก่ โครงการสหกิจศึกษา(Co-op 1) ใบสมัครงาน 
สหกิจศึกษา (Co-op 2) แบบฟอร์มอ่ืนๆ ความร่วมมือ MOU ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน
ด าเนินงานด้านงานสหกิจศึกษา   
 

 
 

ค-22 การเข้าสู่ระบบ Form Co-op 
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การเข้าสู่ระบบ form Co-op จะอยู่ในแถบเมนู ชื่อว่า Form Coop 
 

 
ค-23 ดาวน์โหลดโครงการสหกิจศึกษา (Co-op1) 

 

 
ค-24 ตัวอย่างเอกสารโครงการสหกิจศึกษา (Co-op1) 



87 

 

 
ค-25 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 2) 

 

 
 

ค-26 ตัวอย่างเอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 2) 
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ค-27 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอ่ืนๆ (Co-op From) 

 

 
 

ค-28 เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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 เมื่อเลือกแบบฟอร์มอ่ืนๆ จะเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 
ค-29 การเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือ MOU ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
 

ค-30 แสดงข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือ MOU  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 
 

ค-31 การเรียกดูเกี่ยวกับผลงานการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา 
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จะแสดงตารางข้อมูลสรุปผลการด าเนินด้านงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย ชื่อสถาน
ประกอบการ ระยะเวลา ด้านความร่วมมือ 

 
ค-32 ตัวอย่างสรุปผลการด าเนินด้านงานสหกิจศึกษา 



91 

 

 เลือกที่แถบเมนู ชื่อว่า ออกจากระบบ 

 

 
ค-33 การออกจากระบบ 

 
 
 

2. การเข้าใช้งานระบบ ส าหรับนักศึกษา 
 2.1 ขั้นตอนการ log in เข้าสู่ระบบของนักศึกษา 

 
หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาใส่รหัส จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ค-34 หน้าเข้าสู่ระบบของนักศึกษา 
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เมือ่คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าใช้งาน คลิกปุ่มตกลง 
 

 
ค-35 pop-up แสดงตัวตนของผู้เข้าใช้งานของนักศึกษา 

 
 2.2 หน้า Home ของนักศึกษา 

 
ในส่วนหน้า home ของนักศึกษา จะแสดงข้อมูล สถานประกอบการ รายละเอียดงาน อาจารย์

นิเทศ และตารางนัดหมาย 
 

 
 

ค-36 หน้า Home ของสิทธ์การเข้าใช้งานนักศึกษา 
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 2.3 ระบบประวัตินักศึกษา 
 

 
 

ค-37 การเข้าสู่ระบบประวัตินักศึกษา 
 

เมื่อเข้าสู่ระบนักศึกษาแล้ว จะปรากฎหน้าต่างประวัตินักศึกษาและติดต่อบริษัท ให้นักศึกษาท า
การใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล กลุ่มการเรียน หลักสูตร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
นักศึกษา เบอร์พ่ีเลี้ยง ต าแหน่งปฏิบัติงาน รายละเอียดปฏิบัติงาน สถานป ระกอบการ ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ เบอร์ติดต่อสถานประกอบการ รายละเอียดงานสถานประกอบการ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย
แล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 

 
 

ค-38 แสดงหน้าต่างประวัตินักศึกษาและติดต่อบริษัท 
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เมื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มตกลง จะปรากฎ หน้าต่างแสดงว่าบันทึก
ส าเร็จ คลิกตกลง 

 
 

ค-39 หน้าต่างยืนยันการบันทึกส าเร็จ 
 
 

 2.4 ระบบบันทึกปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 
 

เลือกที่แถบเมนูนักศึกษา จากนั้นเลือกบันทึกปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 
 

 
 

ค-40 การเข้าสู่ระบบบันทึกปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 
 

 

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษาท าการกรอกข้อมูล ประกอบ
ไปด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบันทึก 
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ค-41 หน้าต่างระบบบันทึกการปฏิบัติงาน สหกิจ ฝึกงาน 

 
 
 2.5 ระบบส่งผลงาน 
 

เลือกที่แถบเมนูนักศึกษา จากนั้นเลือกระบบส่งผลงาน 
 

 
 

ค-42 การเข้าสู่ระบบส่งผลงาน 
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เมื่อท าการคลิกท่ีระบบส่งผลงานแล้ว จะเชื่อมโยงเข้าสู่ Google Drive เพ่ือให้นักศึกษาได้ส่งผลงาน 
 

 
ค-43 หน้าต่าง Google Drive ของระบบส่งผลงานนักศึกษา 

 
 

3. สถานประกอบการ 
 3.1 การเข้าระบบของสถานประกอบการ 
  เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบหน้าแรกของการของระบบ ให้เลือก สถานประกอบการ 

 

 
 

ค-44 หน้าต่างการเลือกสิทธิ์การเข้าระบบ 
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  ให้สถานประกอบการใส่บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ค-45 หนา้ต่างเข้าสู่ระบบของสถานประกอบการ 

 

 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว หน้าแรกของสถานประกอบการสามารถดู รายชื่อนักศึกษาที่ เข้า

ปฏิบัติงาน รายชื่ออาจารย์นิเทศ และสามารถดูตารางนัดหมายได้  
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ค-46 หน้า Home สิทธิ์การเข้าใช้ของสถานประกอบการ 

 



 

 

 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
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2. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 สรชัย ชวรางกูร. (2561). การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วย
แบบจ าลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา. ใน วารสารการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา, 8(15), 42-52. 
 สรชัย ชวรางกูร, มณฑิตา พูดสงคราม, และปริณุต ไชยนิชย์. (2559). การพัฒนา
แบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม พระราชวังโบราณพระนครศรีอยุธยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (น. 357-364). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
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 กรันฑ์ ฤทธิรงค์, นายภคิน ชูนิจธนกุล, สรชัย ชวรางกูร, และชัชฎา ชวรางกูร. 
(2559). การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์. ใน การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (น. 14-22). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
  3. ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ เช่น บทความ หนังสือ สิทธิบัตร งานสร้างสรรค์ ฯลฯ 
 นรินทร์ การสมทบ, อรยา จิตใจกล้า, และสรชัย ชวรางกูร. (2562). SUPER 
CONTROLLER [ภาพยนตร์แอนิเมชัน]. ในนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาล
ภาพยนตร์สั้นสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล (น. 10-11). 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
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สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   : เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่อยู่ (หน่วยงาน)  : 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์มือถือ  : 086-575-6778          
E-mail  : soontaree.k@rmutsb.ac.th 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 

 ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ และระดับชาติ) (ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร แหล่งทุน ปีที่พิมพ์) 

 Ruangthong, P., Songsangyos, P., & Kankaew, S. (2016). Solving 
imbalanced problem of muticlass data set with class balancer and synthetic minority 
over-sampling technique. International Journal of Applied Computer Technology and 
Information Systems, 6(1), 87-90. 
 Songsangyos, P., Kankaew, S., & Niyomkha, W. (2017). Building a peer 
coaching professional learning community in the university. In Proceedings of the 
International Conference on Science and Technology 2017 (pp. 258-261). Pathumthani: 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
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 เลขที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทรศัพท์มือถือ  : 083-491-9535         
E-mail  : prinya.g@rmutsb.ac.th 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 ลาดกระบัง        
  
ผลงานที่ผ่านมา 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ และระดับชาติ) (ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร แหล่งทุน ปีที่พิมพ์) 
 ปริญญา เกิดปัญญา. (2559). การสร้างแบบจ าลองทางฟิสิกส์บนคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (น. 376-384). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
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ที่อยู่ (หน่วยงาน)  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
 เลขที่ 450 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทรศัพท์มือถือ  : 099-615-9589          
E-mail  : chayuti.m@rmutsb.ac.th 
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 
       ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
       ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  
ผลงานที่ผ่านมา 
       W. Rueangsirarak, C. Mekurai, S. Uttama, R. Chaisricharoen, H. 
P. H. Shum and K. Kaewkaen, "Biofeedback assessment for older people with balance 
impairment using a low-cost balance board," 2017 Global Wireless Summit (GWS), Cape 
Town, 2017, pp. 64-69, doi: 10.1109/GWS.2017.8300483. 
       Kaewkaen, K., Koetkhumtong, M ., Decha, P., Kumnet, K., 
Mekurai, C., Rueangsirarak, W., & Asai, T. (2017). Effects of balance training incorporating 
with a kinect-based exergame on mediolateral postural sway in older adults with balance 
impairment: A pilot study. Journal of Associated Medical Sciences, 50(2), 236. Retrieved 
from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bulletinAMS/article/view/74301 
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 - ปริญญาเอก (ปร.ด) /สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

- ปริญญาโท/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- ปริญญาโท/สาขาวิชาไฟฟ้า (คอ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- ปริญญาตรี/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (อส.บ.)  สถาบันเทคโนโลยี พระจอม 

 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผลงานที่ผ่านมา 
 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ และระดับชาติ) (ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร แหล่งทุน ปีที่พิมพ์) 
  2563 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4. 
17-18 มกราคม 2563. หน้า 378-387. 
 2562 การพยากรณ์ความสัมพันธ  ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ. ใน: การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครั้งที่ 2. 6 มิถุนายน 2562. น.50. 
 2560 Developm ent International Qualification Standards in 
computer Field for Academic Personal Rajamagala University of Technology. 
2559 Functional Competency Development Model for Academic Personnel Based  on 
International Professional Qualification Standards in Computing Field. 
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