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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดตั้ง 

 
การติดตั้งตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสวนของเซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดตั้ง
โปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล พรอมกับเว็บเซิรฟเวอร และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึง
โปรแกรมดังกลาวไดถูกติดตั้งอยูที่เซิรฟเวอรบนระบบปฏิบัติการลินุกซเรียบรอยแลวโดยผูดูแล
ระบบ ดังนั้นในสวนของการติดตั้งฐานขอมูล และโปรแกรม จะมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
ก.1 สรางฐานขอมูล  

 สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลทั้งหมดของตนแบบระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึง
มีขั้นตอนในการสรางฐานขอมูลดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมที่สามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเชื่อมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 

2) คลิกขวาที่ localhost แลวเลือกเมนู Import SQL File ดังรูป ก.1 
3) หลังจากนั้นเลือกไฟล internship.sql ดังรูป ก.2 
4) หลังจากเลือกไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมา ดังรูป ก.3 ใหคลิกที่ปุม 

Finish เพื่อเร่ิมดําเนินการสรางฐานขอมูล 
5) เมื่อการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็จะไดฐานขอมูลที่ช่ือวา internship และมีตาราง

พรอมขอมูลที่จําเปน ดังรูป ก.4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

รูป ก.1 หนาจอโปรแกรมมายเอสคิวแอว-ฟรอนทในการสรางฐานขอมูล 

 
 

รูป ก.2 หนาจอเลือกไฟล internship.sql 
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รูป ก.3 หนาจอหนาตางใหมหลังจากเลือกไฟลเพื่อสรางฐานขอมูล 

 
 

รูป ก.4 หนาจอเมื่อทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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ก.2 ติดตั้งโปรแกรมพีเอชพี  (PHP)  
เปนสวนของโปรแกรมทั้งหมดของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

ฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงถูกบีบอัดขอมูลและมีช่ือไฟลวา 
internship.zip ใหทําการติดตั้งโดยการแตกขอมูล (Unzip) และตั้งชื่อแฟมขอมูล (Folder) วา 
internship และคัดลอก (copy) แฟมขอมูลไปไวที่เซิรฟเวอรตามตําแหนงที่กําหนดใหคือ \var\www\ 
ซ่ึงเมื่อคัดลอกแฟมขอมูลเสร็จแลวจะไดตําแหนงของแฟมขอมูลเปน var\www\internship ซ่ึงใน
แฟมขอมูล internship จะประกอบไปดวยไฟลตาง ๆ ดังรูป ก.5 
 
รูป ก.5 แสดงรายชื่อไฟลตาง ๆ ที่อยูในแฟมขอมูล internship 

 
 

ก.3  การสํารองฐานขอมูล 
 การสํารองฐานขอมูลของตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงาน

ภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหาย ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการสํารองฐานขอมูลดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมที่สามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเชื่อมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 

2) คลิกขวาที่ localhost  แลวเลือกเมนู Export SQL File ดังรูป ก.6 
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3) หลังจากนั้นเลือกที่เก็บไฟล internship.sql 
4) หลังจากเลือกเก็บไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมา ดังรูป ก.7 ใหเลือก

รูปแบบในการสํารองฐานขอมูล 
5) เขาสูการสํารองฐานขอมูล ดังรูป ก.8 เมื่อสํารองฐานขอมูลเสร็จแลว คลิกที่ปุม Close 
 

รูป ก.6 หนาจอโปรแกรมมายเอสคิวแอว-ฟรอนทในการสํารองฐานขอมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

รูป ก.7 หนาจอเลือกรูปแบบในการสํารองฐานขอมูล 

 
 

รูป ก.8 หนาจอการสํารองขอมูล 
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ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการโครงการฝกงาน ใหมี
การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาคือโปรแกรมภาษา
พีเอชพี และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  เปนสวนติดตอกับผูใชงานและแสดงรายงาน และมีการใช
งานผานทางเว็บไซต  เพื่อความสะดวกตอการทํางานของสวนงานที่เกี่ยวของ 
 การใชงานในตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น  โดยใหผูใชงานพิมพเว็บบราวเซอรมาที่ 
http://127.0.0.1/internship ดังรูป ข.1 
รูป  ข.1 แสดงหนาจอหลัก 
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 การเขาใชงานในตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดู
รอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น จะตองเขาสูระบบกอน โดยใหผูใชงานคลิก

รูปเมนูเขาสูระบบ เพื่อทําการเขาสูระบบ ดังรูป ข.2 
 
รูป  ข.2 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ 

 
 

เมื่อผูใชงานเขาสูระบบไดแลว โดยแบงการใชงานตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถแบง
ผูใชงานไดเปน 3 สวน คือ  

ข.1 สวนของนักศึกษา 
ข.2 สวนของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
ข.3 สวนของภาควิชา  
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ข.1 สวนของหนวยงานที่รับนักศึกษาฝกงาน 
 เมื่อหนวยงานเขาสูระบบไดแลว แสดงหนาจอดังรูป ข.3 
 
รูป ข.3 แสดงหนาจอหลังจากหนวยงานเขาสูระบบ 

 
 

 เมื่อหนวยงานเขาสูระบบแลว จะแสดงสวนตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
ข.1.1 สวนของกลองขอความ คือ ขอความที่ไดรับการตอบกลับจากอาจารยผูควบคุมการ

ฝกงาน ดังรูป ข.4 
รูป ข.4 แสดงหนาจอกลองขอความ 
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ข.1.2 สวนของขอมูลนักศึกษาฝกงาน ซ่ึงสามารถคลิกที่ช่ือนักศึกษาเพื่อดูรายละเอียด
ประวัติของนักศึกษา ดังรูป ข.5  

 
รูป ข.5 แสดงหนาจอรายละเอียดประวัตินักศึกษา 
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 ข.1.3 สวนของการประเมินผลการฝกงาน ซ่ึงหนวยงานสามารถทําการประเมินผลการ
ฝกงานและแกไขผลการประเมินผลการฝกงานได ดังรูป ข.6 
รูป ข.6 แสดงหนาจอการประเมินผลการฝกงาน 
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ข.1.4 สวนของการกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของนักศึกษา สามารถดู
รายละเอียดขอมูลการกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของนักศึกษาได โดยคลิกที่วันที่
ปฏิบัติงาน หรือวางเมาสเหนือวันที่ปฏิบัติงาน ดังรูป ข.7 
 
รูป ข.7 แสดงหนาจอรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 

 
 

ข.1.5 สวนของขอมูลอาจารยผูควบคุมการฝกงาน ซ่ึงแสดงรายชื่ออาจารยผูควบคุมการ
ฝกงาน ดังรูป ข.8 และสามารถสงขอความถึงอาจารยผูควบคุมการฝกงานได ดังรูป ข.9 
 
รูป ข.8 แสดงหนาจอขอมูลอาจารยผูควบคุมการฝกงาน 
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รูป ข.9 แสดงหนาจอสงขอความถึงอาจารยผูควบคุมการฝกงาน 

 
 

ข.2 สวนของนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบไดแลว แสดงหนาจอดังรูป ข.10 
 

รูป ข.10 แสดงหนาจอหลังจากนักศกึษาเขาสูระบบ 
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 เมื่อนักศึกษาเขาสูระบบแลว จะแสดงสวนตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
ข.2.1 สวนของขอมูลสวนตัว คือ ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนักศึกษาที่นักศึกษาไดกรอกขอมูล

ตอนลงทะเบียนเขาใชระบบ ดังรูป ข.11 และสามารถเปลี่ยนรหัสผานได ดังรูป ข.12 
 
รูป ข.11 แสดงหนาจอขอมูลสวนตัวนักศึกษา 

 
 

รูป ข.12 แสดงหนาจอเปลีย่นรหัสผาน 
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ข.2.2 สวนของแบบสํารวจ คือ สวนที่นักศึกษาตอบแบบสํารวจ ดังรูป ข.13 และแสดง
ขอมูลการตอบแบบสํารวจ ดังรูป ข.14 
 
รูป ข.13 แสดงหนาจอแบบสํารวจ 

 
 
รูป ข.14 แสดงหนาจอแสดงขอมูลการตอบแบบสํารวจ 
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ข.2.3 สวนของขอมูลบริษัทที่ตอบรับนักศึกษาฝกงาน แสดงขอมูลบริษัทที่ตอบรับ
นักศึกษาฝกงาน รวมถึงเงื่อนไข คุณสมบัติที่บริษัทกําหนดในการรับนักศึกษาฝกงาน ดังรูป ข.15 
 
รูป ข.15 แสดงหนาจอแสดงขอมูลบริษัทที่ตอบรับนักศึกษาฝกงาน 
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ข.2.4 สวนของการกรอกขอมูลเลือกสถานที่ฝกงาน ซ่ึงจะมีการกรอกขอมูลและแสดง
ขอมูล 2 ประเภท คือ กรอกขอมูลประสงคใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให ดังรูป ข.16 แสดงขอมูล
ประสงคใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให ดังรูป ข.17และกรอกขอมูลนักศึกษาประสงคหาที่ฝกงาน
เอง ดังรูป ข.18 แสดงขอมูลนักศึกษาประสงคหาที่ฝกงานเอง ดังรูป ข.19 
 
รูป ข.16 แสดงหนาจอกรอกขอมูลประสงคใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให 
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รูป ข.17 แสดงหนาจอแสดงขอมูลประสงคใหภาควิชาหาสถานที่ฝกงานให 

 
 

รูป ข.18 แสดงหนาจอกรอกขอมูลนักศึกษาประสงคหาที่ฝกงานเอง 

 
 

รูป ข.19 แสดงหนาจอแสดงขอมูลนักศึกษาประสงคหาที่ฝกงานเอง 
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 ข.2.5 สวนของการกรอกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ดังรูป ข.20 และแสดงรายงาน
การปฏิบัติประจําวัน ดังรูป ข.21 และนักศึกษาสามารถแกไขรายงานการปฏิบัติงานได 
 
รูป ข.20 แสดงหนาจอกรอกขอมูลรายงานประจําวัน 

 
 

รูป ข.21 แสดงหนาจอแสดงรายงานการปฏิบัติประจําวนั 
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ข.3 สวนของภาควชิา 
 เมื่อภาควิชาเขาสูระบบไดแลว แสดงหนาจอดังรูป ข.22 
 
รูป ข.22 แสดงหนาจอหลังจากภาควิชาเขาสูระบบ 

 
 

 เมื่อภาควิชาเขาสูระบบแลว จะแสดงสวนตางๆที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
ข.3.1 สวนของกลองขอความ คือ ขอความที่อาจารยไดรับจากบริษัทที่รับนักศึกษาฝกงาน 

สามารถสงขอความตอบกลับไปยังบริษัทได ดังรูป ข.23 
 
รูป ข.23 แสดงหนาจอกลองขอความอาจารย 
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ข.3.2 สวนของอาจารยผูควบคุมการฝกงาน สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลสถานะของอาจารย
ผูควบคุมการฝกงานได ดังรูป ข.24 
 
รูป ข.24 แสดงหนาจอขอมูลอาจารยผูควบคุมการฝกงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

ข.3.3 สวนของขอมูลตางๆเกี่ยวกับบริษัททั้งสวนของภาควิชาหาใหและนักศึกษาหาเอง    
ดังรูป ข.25 สามารถเรียกดูขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทได 
 
รูป ข.25 แสดงหนาจอแสดงขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
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ข.3.4 สวนของขอมูลการตอบแบบสํารวจของนักศึกษา ดังรูป ข.26 สามารถเรียกดูขอมูล
การตอบแบบสํารวจ แกไขขอมูลการตอบแบบสํารวจได ขอมูลสรุปการตอบแบบสํารวจของ
นักศึกษา ดังรูป ข.27 
 
รูป ข.26 แสดงหนาจอขอมูลการตอบแบบสํารวจ 

 
 

รูป ข.27 แสดงหนาจอสรุปขอมูลการตอบแบบสํารวจ 

 
 

ข.3.5 สวนของการคนหาขอมูล ดังรูป ข.28 สามารถคนหาขอมูลไดจากรหัสนักศกึษา และ
ช่ือนักศึกษา เปนตน 

 
รูป ข.28 แสดงหนาจอคนหาขอมูล 
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ข.3.6 สวนของขอมูลการเลือกบริษัทแตละอันดับ ดังรูป ข.29 สามารถเรียกดูขอมูลการ
เลือกบริษัทของนักศึกษา อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ได แสดงขอมูลดังรูป ข.30 
 
รูป ข.29 แสดงหนาจอขอมูลการเลือกบริษัทแตละอันดับ 

 
 

รูป ข.30 แสดงหนาจอแสดงขอมูลการเลือกบริษัท 
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ข.3.7 สวนของรายงานสรุปขอมูลของโครงการฝกงาน ดังรูป ข.31 สามารถเรียกดูขอมูล
สรุปที่เกี่ยวของกับโครงการฝกงาน เชน สรุปจํานวนรับคงเหลือ ดังรูป ข.32 จํานวนนักศึกษาที่
ฝกงานที่เชียงใหม จํานวนนักศึกษาที่ฝกงานที่กรุงเทพมหานคร เปนตน 
 
รูป ข.31 แสดงหนาจอแสดงรายงานสรุปขอมูลของโครงการฝกงาน 

 
 
รูป ข.32 แสดงหนาจอแสดงสรุปขอมูลจํานวนรับคงเหลือ 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
การใชงานตนแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโครงการฝกงานภาคฤดูรอน 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเครื่องหมาย    ในชองที่ทานเห็นวาเปนจริงที่สุด 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาระบบ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ง 
เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการฝกงาน 

 
 ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฝ ก ง า น ภ า ค ฤ ดู ร อ นห ลั ก สู ต ร บั ญ ชี บั ณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้ 
ง.1 คูมือการฝกงานสําหรับนักศึกษา 

 
 

คูมือการฝกงานภาคฤดูรอน 
ประจําปการศึกษา 2550 

 
 

 
 

ภาควิชาการบัญชี 
คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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ขอมูลสวนตัวนักศึกษาฝกงาน 
สถานที่ฝกงาน................……………………………………………………….................. 
ช่ือหนวยงาน……………………………………………………………………………… 
ฝกตั้งแตวนัที…่……………………………..ถึงวันที…่…………………………………. 
1. ขอมูลสวนตัว 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………….……….. 
วัน เดือน ปเกดิ...................................................  อายุ.....................  เพศ.................................. 
เชื้อชาติ.......................................  สัญชาติ.................................  ศาสนา........................................... 
สวนสูง.............................................  น้ําหนกั..................................... 
โรคประจําตัว.....................................................................สถานภาพ......................................... 
หมายเลขบัตรประชาชน...............................................ออกใหที่................................................ 
วันเดือนป ที่บตัรออก....................................หมดอายุ................................................................ 
นักศึกษาชั้นปที่.................รหัสประจําตวันักศึกษา………………………..สาขาวิชาการบัญชี  
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกรดเฉลี่ยสะสม................................................. 
ความสามารถดานภาษา  ระดับ   ดีมาก  ดี  พอใช 
ความสามารถดานคอมพิวเตอร  
โปรแกรม 1...........................................2................................................... 
โปรแกรม 1...........................................2...................................................  
2. ที่อยูปจจุบนั 
หมูบาน/อาคาร/หอพัก……………..……….เลขที่……………หมูที…่…ซอย…………………… 
ถนน………………….………….…..ตําบล/แขวง…….……………อําเภอ/เขต………....................
รหัสไปรษณยี…………..   เบอรโทรศัพท(บาน)……………(มือถือ)………………………. 
E-MAIL…………………………………………………………. 
3. บุคคลที่สามารถติดตอกับนักศึกษา 
3.1 ช่ือผูปกครอง………………………………………..ความสัมพนัธเปน……………………… 
ที่อยู…………………………………………………………………………..
โทรศัพท…………………………. 
3.2 อาจารยทีป่รึกษา…………………………………………………...…………
โทรศัพท………………………… 
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3.3 เพื่อน…………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………… 
3.4 เพื่อน…………………………………………………………………………
โทรศัพท………………………… 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(                                               ) 

ท่ีอยูสถานศึกษา 
ภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
239 ถนนหวยแกว อําเภอเมอืง 
จังหวดัเชยีงใหม 50200 
โทรศัพท 053-942140 
โทรสาร 053-942119 

 
อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน 
 

รองศาสตราจารยอมรา  โกไศยกานนท 
รองศาสตราจารย.ชูศรี เที้ยศิริเพชร 
อาจารยดร.มนทิพย จันทรกิติสกุล 
อาจารยดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช 
อาจารยวนิสรา   สุวรรณมงคล 
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ลักษณะกระบวนวิชา  
ชื่อกระบวนวิชา : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาการบัญชี (Professional Training in Accounting) 
รหัสกระบวนวิชา: บธ.บช. 399 (701399) 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน: บธ.บช. 204 บธ.บช. 211 และ บธ.บช. 243 
คําอธิบายรายวิชา: การฝกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเอกการบัญชี โดยฝกงงานในสถาน
ประกอบการจริงอันไดแก หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมจํานวน 300 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงคกระบวนวิชา: เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก
การบัญชีกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ พัฒนาทักษะและความพรอมสําหรับการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต 
 
ระยะเวลาการฝกปฏิบัตงิาน 
 

นักศึกษาตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติงานทั้งสิ้นไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 3 
มีนาคม 2551 – 30 พฤษภาคม 2551 ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ในบางสถานประกอบการอาจ
กําหนดระยะเวลาฝกงานนอกจากเวลาขางตน ก็ใหถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น 
เปนรายสถานประกอบการ 
 
การนิเทศการฝกงาน 
 

อาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน จากภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จะออกนิเทศงาน
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน  

วัตถุประสงคของการนิเทศงานมีดังนี ้
1. ติดตามผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
2. รับทราบปญหาของการฝกปฏิบัติงาน ทั้งจากผูใหการฝกงาน ณ สถานประกอบการ และ

นักศึกษา 
3. ชวยประสานงาน ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมกันแกไขปญหา ตามที่สามารถทําได 
4. รับทราบ และรับรูถึงภาวะ และลักษณะของแหลงฝกงาน 
5. ช้ีแจงขอสงสัยเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงานใหกับแหลงฝกงาน และนกัศกึษา 
6. รับทราบปญหา ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของแหลงฝกงานและนกัศึกษา เพื่อนําไป

ประสานงาน และพิจารณาปรับปรุงการฝกปฏิบัติงานในครั้งตอไป 
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7. สรางความรวมมือในวิชาชพีระหวางสถานบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
ภายหลังจากการนิเทศงาน อาจารยผูรวมนิเทศงานจะประชุมกันเพื่อนําเสนอปญหา ขอคิด

เห็น และขอเสนอแนะ ที่ไดจากแหลงฝกงาน นักศึกษา และจากการสังเกต เพื่อสรุปผลและรวมกัน
พิจารณาแกไขปญหาและปองกันการเกิดปญหา ขอมูลที่ไดรับทางภาควิชาฯ จะนําไปจัดทําแนวทาง
ในการฝกปฏิบัติงาน การประสานงาน และการนิเทศงานตอไป 
 

การประเมินผลการฝกงาน 

 
1. เกณฑการประเมินผล  มี  3  ประการ 

1.1  ระยะเวลาการฝกงาน   นักศึกษาตองมีเวลาการฝกงานในสถานประกอบการไมต่ํากวา 
300 ช่ัวโมง 

 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานพิจารณาตามแบบประเมินผลฝกงานในดานความรู
ความสามารถในการทํางาน  นิสัยและความรับผิดชอบในการทํางาน  การแตงกายและมนุษย
สัมพันธโดยมีคุณลักษณะที่ประเมินดังนี้ 

1) ความสามารถดานทักษะ 
2) ความรับผิดชอบ 
3) ความประพฤติ 
4) ความซื่อสัตย 
5) บุคลิกภาพ  และการแตงกาย 

 การประเมินรายงานประสบการณในการฝกงาน  โดยพิจารณาจากรายละเอียดของงานที่
ไดรับมอบหมาย  รายงานการบันทึกประจําวันและสรุปรายงานประสบการณในการฝกงาน 

 
2. การประเมินผลการฝกงาน  แบงเปน  2 ระดับ คือ 

S มีคาระดับคะแนนรอยละ  60 – 100 
U มีคาระดับคะแนนรอยละ    0 – 59 
 

นักศึกษาที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 60 จะถือวาไมผานการฝกงาน 
 เกณฑการประเมินผลของนักศึกษา  มีดังนี ้
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1. คะแนนจากสถานประกอบการ  60  คะแนน พิจารณาจาก  
 คะแนน 
1. แบบประเมนิผลการฝกงาน (ตัวอยางหนา 49)   50 
2. สถิติการมาทํางาน (แบบฟอรมหนา 9)    10 

- ลาปวยไดไมเกิน  2  วนั (หากเกินกําหนดหักวนัละ  1  คะแนน) 
- ลากิจไดไมเกนิ  1  วัน (หากเกินกําหนดหกัวันละ  1  คะแนน) 
- มาสาย  หักครัง้ละ  1  คะแนน 
- ขาดงาน  หกัวนัละ  2  คะแนน 

2. คะแนนจากอาจารยนิเทศ  30  คะแนน พิจารณาจาก  
 คะแนน 
1.  รายงานการปฏิบัติงานประจําวนั     15 
2.  งานที่ฝกตรงกับแขนงวิชา   5 
3.  ขอเสนอแนะจากผูประกอบการที่มีตอนักศึกษา  โดย
พิจารณาจากการนิเทศที่สถานประกอบการประกอบกับผล
ในแบบประเมนิผลที่สถานประกอบการสงมา 

10 

  
3. คะแนนมีสวนรวมในการเขาปฐมนิเทศ-ปจฉิมนิเทศ  10  คะแนน 

3.  ผูประเมินผล  คือ หัวหนาภาควิชาและอาจารยผูดแูลการฝกงาน หรืออาจารยนิเทศการฝกงาน
ของภาควิชาฯ โดยประเมนิผลจากองคประกอบดังนี้  

• แบบประเมินผลการฝกงานที่ภาควิชาจดัเตรียมใหสถานประกอบการ หรือแบบ
ประเมินผลเฉพาะของหนวยงาน 

• คูมือการฝกงาน 

• ขอมูลจากการนิเทศงาน และขอมูลอ่ืนที่ไดรับเพิ่มเติม 
4.  การสรุปการประเมินผลครั้งสุดทาย  เปนการสรุปผลท่ีไดรับจากหนวยฝกงาน  และอาจารย
นิเทศ  ตามเกณฑการประเมนิผลการฝกงานในแตละระดับคะแนน   
 
ระเบียบการฝกปฏิบัตงิานของนักศึกษา 
 

1. หามนักศึกษากระทําการใดๆ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียใหแกภาควิชาฯ โดยนักศึกษา  
ตองมีกริยา มารยาท วินัย และมนุษยสัมพันธที่ดี ดังนี้ 



 100 

 1.1 ตรงตอเวลาในการเขาฝกงาน และการสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
1.2 มีความประพฤติเรียบรอยมีสัมมาคารวะ มารยาทออนนอม รูจักกาละเทศะ พูดจาสุภาพ
เรียบรอย และ เอื้อเฟอตอผูอ่ืน 
1.3 เรียนรูและฝกปฏบัติอยางตั้งใจ ขยันอดทน และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
1.4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
1.5 ใหความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

2. สถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝกงานไมมีความจําเปนตองจายคาตอบแทนใดๆ  
3. นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัท หรือหนวยงานที่นักศกึษาไป

ฝกงานอยางเครงครัดทุกขอ เชน เวลาเขา-เลิกทํางาน เวลาพัก วันทํางานและวันหยุด การลา
ปวยหรือลากิจ ฯลฯ อนึ่งการลา เชนลาปวย ลากิจ ใหอยูในดุลยพนิิจของผูดูแลควบคมุการ
ฝกงาน โดยนกัศึกษาตองพิจารณาการขอลาการฝกปฏิบตัิเมื่อมีเหตุจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไม
ไดเทานั้น เพราะการลาของนักศึกษาจะสงผลตอแผนการ ฝกปฏิบัติงาน และการมอบหมาย
งาน ในกรณีทีห่ลีกเลี่ยงไมไดใหปฏิบัติดังนี้ 

3.1 กรณีลากิจ ใหนักศึกษาปรึกษาผูดูแลควบคุมการฝกงาน ณ สถานประกอบการ ยื่น
ใบลาลวงหนา 3 วัน และจะตองไดรับการอนุญาตจากผูดูแลควบคุมการฝกงาน
กอน 

3.2 กรณีลาปวย ควรแจงอยางไมเปนทางการโดยทางโทรศัพททันที (ถาทําได) และให
นักศึกษายื่นใบลา และใบรับรองแพทย ใหแกผูดูแลควบคุมการฝกงาน ในวันแรก
ที่กลับเขารับการฝกปฏิบัติงาน 

3.3 นักศึกษาตองสําเนาใบลาเพือ่แนบกับรายงานการฝกปฏิบัติงาน เพื่อสงใหอาจารย
คณะบริหารธรุกิจผูดูแลการฝกงานพิจารณาตอไป 

4. นักศึกษาจะตองแตงกายดวยชุดนักศึกษาหรือชุดที่ทางสถานประกอบการจัดให หรือ ตามที่
สถานประกอบการกําหนด ตลอดระยะเวลาการไปฝกงาน 

5. นักศึกษาตองมีความตั้งใจฝกปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดทักษะในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
โดยมุงเนนการศึกษาในลักษณะใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยการคนควาเอกสาร 
สังเกตการ อภิปรายซักถามและลงมือฝกปฏิบัติ ดวยตนเองเปนหลัก 

6. ในแตละวันนักศึกษาตองบันทึกกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในคูมือการ
ฝกงานทุกขั้นตอน และนําคูมือการฝกงานสงอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงาน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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7. นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานใหครบ 300 ช่ัวโมง ในกรณีที่ช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานไมครบ
ตามที่กําหนดจะถือวาไมผานกระบวนวิชานี้ 

8. ไมอนุญาตใหมีการหามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝกงาน และกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยตอง
ไดรับการเห็นชอบจากอาจารยดูแลควบคุมการฝกงาน หากฝาฝนจะถือวาไมผานกระบวน
วิชานี้ 

9. หามนักศึกษายุติการฝกงานโดยพลการ  ถาหากเกิดปญหาใด ๆ ใหรีบมาพบและแจงให 
อาจารยผูดูแลการฝกงานทราบโดยดวน (การหยุดฝกงานของนักศึกษาใหอาจารยผูดูแล
ควบคุมการฝกงานแจงกับหัวหนาภาควิชา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป) 

10. ในกรณีที่นักศึกษามีความขัดแยงกับเพื่อนนักศึกษา บุคคลในองคการที่ไปฝกงาน หรือ
บุคคลอื่น ถึงขั้นทะเลาะเบาะแวง หรือทํารายรางกาย ผูดูแลควบคุมการฝกงานมีสิทธิ์
ตักเตือนและมีผลตอการประเมิน 

11. ในกรณีที่นักศึกษาไดทําการทุจริต หรือสอเจตนาในทํานองทุจริต ไมวาจะเปนทรัพยสินส
วนบุคคล หรือของสถานประกอบการ จะถือวานักศึกษากระทําความผิดรายแรง และจะถือ
วาไมผานกระบวนวิชานี้ทันที 

12. หามนักศึกษาเลนการพนัน หรือดื่มสุรา ในเวลาทํางาน และระหวางการฝกปฏิบัติงานใน
ทุกสถานที่ หากฝาฝนจะถือวาไมผานกระบวนวิชานี้ทันที ใหนักศึกษาฝกงานดวยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาอยาง
เครงครัด  ถาหากเกิดอุบัติเหตุไมวากรณีใด ๆ ทางภาควิชาฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

13. ในระหวางการฝกปฏิบัติงาน หากนักศึกษามีขอสงสัยประการใด ทั้งเรื่องการฝกงาน การ
ทํางานมอบหมาย การปฏิบัติตัวหรือเร่ืองอื่นใด ใหนักศึกษาติดตอโดยตรงที่อาจารยผูดูแล
ควบคุมการฝกงานระหวางเวลาราชการ 

14. นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม การเขารวมประชุมฟงคําชี้แจง และเขาอบรมเตรียมตัว     
กอนการฝกงาน การนําเสนองาน และการสรุปผลการฝกงาน ตามกําหนดการซึ่งจะได     
แจงใหทราบลวงหนา 

15. อาจจะมีอาจารยผูดูแลควบคุมการฝกงานเขาไปพบเพื่อดูแลและแกไขปญหาที่อาจจะเกิด
กับนักศึกษา และเพื่อรับทราบขอมูลผลการปฏิบัติงานจากผูดูแลการฝกงาน โดยไม
จําเปนตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

16. หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานแลวใหนักศึกษามารายงานตัวที่อาจารยผูดูแลควบคุมการ
ฝกงาน ภายใน 15 วัน และใหสงเอกสารตอไปนี้ 

 แบบฟอรมประเมินผลการฝกงานของนักศกึษาโดยสถานประกอบการ 
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 คูมือการฝกงาน 
17. นักศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบการฝกงานของภาควิชาฯ และไดรับการประเมนิผลเปน

อักษร  “S”  (สอบผาน) ทางภาควิชาฯ จะออกใบรับรองการผานการฝกงานใหกับนกัศึกษา
เพื่อประโยชนในการอางอิงตอการทํางานตอไป 

 

รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน 

 
วันที่ ………..เดือน…………………………….พ.ศ……………………. 

1. งานที่ฝกและความรูที่ไดรับ 
.....................................................................................................................................................................
......... 
.....................................................................................................................................................................
......... ...........................................................................................................................................................
................... .................................................................................................................................................
............................. .......................................................................................................................................
....................................... 

2. ปญหา/อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................
......... ...........................................................................................................................................................
................... .................................................................................................................................................
............................. .......................................................................................................................................
....................................... 
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ง.2 แบบแจงความจํานงขอฝกงาน 
ใบคํารองขอออกหนังสือขอความอนุเคราะหการฝกงาน 

ภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   วันท่ี…………เดือน……………………….พ.ศ. …………. 
 
ประวัติสวนตวั 
ช่ือ(นาย,นางสาว).……………………..นามสกุล……………….………...รหัส.………….……… 
สาขาวิชาการบัญชี  อาจารยที่ปรึกษา……………………..…………….………………….. 
พักอยูที่ หมูบาน/อาคาร/หอพัก……………….เลขที่……..……หมูที…่…....ซอย………………… 
ถนน….……………ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต…………………………… 
จังหวดั…………………….โทรศัพท………………… โทรศัพทมือถือ....................................... 
บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน 
ช่ือผูปกครอง…………………………..………..ความสัมพันธเปน………………………… 
ที่อยู………………………………………………………..โทรศัพท…………………………. 
ช่ือเพื่อน……………………………………………………โทรศัพท………………………… 
ช่ือเพื่อน...…………………………………………………โทรศัพท………………………… 
รายละเอียดสถานที่ฝกงาน 
ช่ือสถานประกอบการที่จะไป
ฝกงาน ........................…………………………………………………………………….. 
เลขที่…………….ซอย……………….ถนน……………….....ตําบล/แขวง………………….….. 
อําเภอ/เขต………………จังหวัด…..……รหัสไปรษณีย..…..………..โทรศัพท…………… 
ช่ือผูติดตอของสถานประกอบการ................................................ตําแหนง.................................... 
ช่ือผูทําบัญชี/เจาของกิจการ.................................................................................................. 
ประเภทงานทีข่อฝก
 1…………………………………………..…..………………………………… 
ระหวางวันที ่1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ................. ถึง วันที่  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ................. 
      ลงชื่อ…………………………………นกัศึกษา 

            (………………………………………………..) 
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ง.3 แบบประเมินผลการฝกงาน 
แบบประเมินผลการฝกงาน 

ภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ช่ือ – นามสกุล.......................................................................รหัส................................................ 
ประเภทงานทีฝ่กงาน................................................................................................................. 
สถานที่ฝกงาน..................................................................แผนก.................................................... 
วันที่เร่ิมฝกงาน.................................................................. 
วันสิ้นสุด.......................................................................... 
 

ประวัติการทํางาน สถิติการมาทํางาน 
หนังสือชมเชย      ..............คร้ัง 
หนังสือตักเตือน     ..............คร้ัง 

ลาปวย...................คร้ัง     ลากิจ......................คร้ัง 
ขาดงาน.................คร้ัง     สาย........................คร้ัง 

โปรดพิจารณาคุณลักษณะแตละรายการของนักศึกษาฝกงานและประเมินใหคะแนน (รายการละ  
10  คะแนน ) 

รายการประเมิน ระดับคะแนนจากผลการประเมิน 
1. ทักษะ ความรูความสามารถในการปฎบิัติงาน  
2. ความรับผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  
3. ความตรงตอเวลาและการมาทํางานสม่ําเสมอ  
4. ความขยันหมั่นเพียร  
5. การแกไขปญหาเฉพาะหนา  
6. ความซื่อสัตย และความไวใจได  
7. ความมีไหวพริบ ความคิดสรางสรรค  
8. การปรับตัวเขากับงานและเพื่อนรวมงาน  
9. ความประพฤติ  
10. การแตงกาย  
            รวม (คะแนนเต็ม 100) 
    ระดับคะแนนจากการประเมิน              
    ดีมาก          10         คะแนน                                                 พอใช                  6-7          คะแนน 
    ดี                8-9         คะแนน                                                 ปรับปรุง              0-5          คะแนน 

ขอเสนอแนะของผูประเมิน 
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
      ลงชื่อ..................................................ผูประเมิน 
      ตําแหนง............................................. 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ช่ือ   นายอิทธิพล สายวิเชยีร 
วัน เดือน ปเกดิ  19 ธันวาคม 2524 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปการศึกษา 2547 
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จังหวดัเชยีงใหม ปการศึกษา 2542 
 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน นักวิชาการศึกษา  

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
 


