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ภาคผนวก ก 
คู่มือการตดิตั้งระบบ 

 
การ ติดตั้ ง ระบบสารสน เทศสํ าห รับง านสห กิจ ศึกษาของคณะ วิทย าศ าสต ร์   

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มีการติดตั้งระบบ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

ก.1 การติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอ็กซ์แอมป์ (Apache Friend Xampp) 

สาํหรับ วินโดวส์  
ก.2 การสร้างฐานขอ้มูล 
 

ก.1 การติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ 
       โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ สาํหรับ วินโดวส์ ประกอบดว้ย  โปรแกรมอาปาเช่ 

ใช้สําหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์,โปรแกรมมายเอสคิวแอล ใช้สําหรับเป็นโปรแกรมฐานขอ้มูล,

โปรแกรมพีเอชพี ใช้สําหรับแปลภาษาพีเอชพี,โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน ใช้สําหรับเป็น

โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล และโปรแกรมไฟล์ซิลลาร์ เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ ใช้

สาํหรับนาํไฟลข้ึ์นระบบเครือข่าย  โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง ดงัน้ี 

1) ก่อนติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ ใหถ้อนโปรแกรมระบบจาํลอง
เวบ็เซิร์ฟเวอร์ชนิดอ่ืนในระบบวินโดวส์ออก เช่น Appserv / IIS เป็นตน้ โดยคุณสมบติัของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ควรมีขนาดหน่วยความจาํ ไม่ตํ่ากว่า 128 เมกะไบต ์ขนาดฮาร์ดดิสก์มีเน้ือท่ีมากกว่า 
320 เมกะไบต ์ส่วนหน่วยประมวลผลกลางไม่กาํหนดระบบขั้นตํ่า 

2) ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ รุ่นล่าสุดจากเวบ็ไซต ์
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html  สาํหรับระบบปฏิบติัการวินโดวส์  แต่จะ
ทดสอบติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ รุ่น 1.7.3 

3) เม่ือดาวน์โหลดเรียบร้อยแลว้ ทาํการดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอนของ xampp-win32-
1.7.3-installer.exe  จากนั้นเลือกรูปแบบภาษาองักฤษ ระบบจะแสดงขอ้ความตอ้นรับให้เลือกปุ่ม 
ถดัไป 

4) เปิดไฟลท่ี์ใชใ้นการติดตั้ง xampp-win32-1.7.3.exe เลือกตาํแหน่งท่ีตอ้งการติดตั้ง
(Destination folder)  โดยเลือกติดตั้งท่ี Root ของไดร์ C:\  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Install ดงัรูป ก.1 
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                     รูป ก.1  แสดงการเลือกไดร์ท่ีติดตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     จากนั้นชุดติดตั้งทาํการคดัลอกไฟล์ไปท่ีโฟลเดอร์เป้าหมาย  ขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 
ประมาณ 2-5 นาที ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของเคร่ือง และชุดติดตั้งชุดน้ีเป็นชุดเตม็ (Full) ใชเ้วลา
มากกวา่ชุดทดลอง( Lite)  

5) เม่ือคดัลอกไฟลเ์สร็จส้ินจะเขา้สู่ command line menu การตั้งค่าระบบจากภาพ 
โปรแกรมติดตั้งมีขอ้ความว่าตอ้งการสร้าง shortcuts หรือไม่ ถา้ตอ้งการกด ‘y’ แลว้กดคาํสั่ง enter 
ดงัรูป ก.2 

 

         รูป ก.2 แสดงการเขา้สู่ command line menu 
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6) โปรแกรมมีขอ้ความถามถึง path ของโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ วา่
ถูกตอ้งหรือไม่ กรณีท่ีติดตั้งคร้ังแรก path ของโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ เป็น path ท่ีได้
กาํหนดใหค้ดัลอกไฟลล์งเคร่ืองอยู ่ตอบ ‘y’ แลว้ enter ดงัรูป ก.3 

 

         รูป ก.3 แสดงการระบุตาํแหน่งของ path 

7) การทาํโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอ็กซ์แอมป์ รูปแบบไม่ตอ้งการติดตั้งกับ 
ไดร์ใดๆ หากตอ้งการคุณสมบติัน้ีตอบ y  แต่หากตอ้งการติดตั้งท่ีไดร์พกพาและนาํไปเปิดท่ีอ่ืนหรือ
ติดตั้งลงฮาร์ดไดร์แลว้คดัลอกทั้งโฟลเดอร์ ทาํได้เช่นกนัแต่มีพื้นท่ีว่างประมาณ 1 กิกะไบต ์ 
ดงัรูป ก.4 

 
รูป ก.4 แสดงการติดตั้งแบบไม่ตอ้งการติดตั้งกบัไดร์ใดๆ 
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8) หลงัจากนั้นกลบัเขา้เมนูหลกั กดปุ่ม x และ enter ออกจากขั้นตอนการติดตั้ง 
โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์  เม่ือติดตั้งเรียบร้อย ดงัรุป ก.5 

 
รูป ก.5 แสดงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์  เรียบร้อย 

9) แสดงหนา้จอการเรียกใชง้านโปรแกรมอาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์   

 
รูป ก.6 แสดงหนา้โปรแกรมอาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์   
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ก.2 การสร้างฐานข้อมูล 
สร้างฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการเก็บและเรียกใช้ขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง

ฐานขอ้มูลดงัน้ี 
1) พิมพ ์Url http://localhost/phpMyAdmin/ เพ่ือเปิดโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน 

สร้างฐานขอ้มูลโดยพิมพช่ื์อฐานขอ้มูล เลือกการเขา้รหสัแบบ UTF-8 แลว้กดปุ่ม “สร้าง” ดงัรูป ก.7 
 

 
รูป ก.7  แสดงการใชพ้ีเอชพมีายแอดมินในการสร้างฐานขอ้มูล 

 
2) เลือกฐานขอ้มูลท่ีสร้างข้ึน เลือกการโหลดขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลเป็นเอสคิวแอล

โดยกดปุ่ม Browse  แลว้เลือกปุ่ม “ลงมือ” ดงัรูป ก.8 
 

 

 
 
 

 
รูป ก.8 แสดงการโหลดขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 
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3) เม่ือการโหลดขอ้มูลสาํเร็จจะแสดงดงัรูป ก.9 
 

 
 

รูป ก.9 แสดงการสร้างและการโหลดขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 



 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 

 
 การใชง้านระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้   ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้ระบบท่ีเว็บไซต์ http://www.cs.mju.ac.th/cpmju/  อธิบาย
รายละเอียดการใชง้านระบบในแต่ละส่วน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ข.1   แผนผงัระบบและหนา้ท่ีของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
ข.2   การเขา้สู่ระบบ 
ข.3   การเขา้รหสัการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
ข.4   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ 
ข.5   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 
ข.6   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบันกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ข.7   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัอาจารยนิ์เทศ 
ข.8   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัผูป้ระกอบการ 
ข.9   การเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหาร 
ข.10   การออกจากระบบของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
    

ข.1 แผนผงัระบบและหน้าทีข่องผู้ใช้แต่ละระดับ 
 แผนผงัภาพรวมของระบบและการกาํหนดหนา้ท่ีของผูใ้ชแ้ต่ละระดบัแบ่งตามการทาํงาน   
ดงัรูป ข.1   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รู

ระบบสารสน
สําหรับงา
สหกจิศึกษ

รูป ข.1 แสดง

นเทศ
าน
ษา

ห

ผูใ้

ผูใ้ช้

งแผนผงัทั้งหม

หนา้แรกของ
ระบบ

ผูใ้ชง้านระดบัผูดู้

ใชง้านระดบัผูป้ระ
สหกิจศึกษ

ชง้านระดบันกัศึกษ
ศึกษา

ผูใ้ชง้านระดั
อาจารยนิ์เท

ผูใ้ชง้านระดบั
ผูป้ระกอบกา

ผูใ้ชง้านระดบั
ผูบ้ริหาร
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มดของระบบ

เมนูหลกั

ข่าวเก่ียวกบัสหกิ
ศึกษา

เขา้สู่ระบบ

ดูแลระบบ

ะสานงาน
า

ษาสหกิจ

-เม
-เม
-เม
-เม
-เม
-เม

ดบั
ทศ

-เมนูเปลี
-เมนูแส
ท่ีนกัศึก
-เมนูระบ
-เมนูระบ

บ
าร

-เมนูเปลี
-เมนูแส
-เมนูระบ

บ -เมนูเป
-เมนูระ
เง่ือนไข

8 

บและหนา้ท่ีขอ

หนา้

ขั้นต

ดาวน์โ

งาน

ใหค้ ํ
กิจ

-เปล่ียนแปลงสถ
-เปล่ียนแปลงรห

-เมนูระบบรายง
-เมนูระบบการ
-เมนูระบบจดัก
-เมนูระบบจดัก
-เมนูระบบจดัก
เมนูระบบจดักา

มนูระบบคน้หาสถ
มนูระบบวเิคราะห์
มนูระบบจดัการแก
มนูระบบบนัทึกกา
มนูเปล่ียนแปลงรห
มนูระบบติดตามแ

ล่ียนแปลงรหสัผา่
สดงรายช่ือนกัศึกษ
ษาฝึกสหกิจศึกษ
บบการบนัทึกการ
บบติดตามแจง้ปัญ

ล่ียนแปลงรหสัผา่
สดงรายช่ือนกัศึกษ
บบการกรอกแบบ

ล่ียนแปลงรหสัผา่
ะบบจดัการรายงาน
ขท่ีตอ้งการ

องผูใ้ชง้านแต

าหลกั

ตอนการฝึกสหกิจ

โหลดแบบฟอร์มส

สหกิจศึกษา มหา

คาํปรึกษาและช่วย

ถานะกาํหนดสิทธิ
หสัผา่น

งานตามเง่ือนไขที
จดัการข่าวประชา
การขอ้มูลนกัศึกษา
การขอ้มูลอาจารยนิ์
การขอ้มูลสถานปร
ารขอ้มูลผูบ้ริหาร

ถานประกอบการ
ห์การคดัเลือกสถา
กไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน
ารปฏิบติังาน
หสัผา่น
แจง้ปัญหาทางดา้น

น
ษาในการดูแลและ
า
รนิเทศ
ญหาทางดา้นการฝึ

น
ษาสหกิจศึกษาท่ีฝึก
บประเมินผลการป

าน
นตาม

ต่ละระดบั 

จศึกษา

สหกิจศึกษา

วทิยาลยัแม่โจ้

ยเหลือบนสงัคมออ

ธิผูใ้ชร้ะบบ

ท่ีตอ้งการ
าสมัพนัธ์
า
นิเทศ
ระกอบการ

นประกอบการ
น

นการฝึกสหกิจศึกษ

สถานประกอบกา

ฝึกสหกิจศึกษา

กในสถานประกอ
ปฏิบติันกัศึกษา

 

อนไลน์

ษา

าร

อบการ



 
ข.2 การเข้าสู่
 

 จา

 

 จา

ดงัรูป ข.4 

สระบบ 

กรูป ข.2 แสด
1) ส่วนห
2) ส่วนเ

รูป ข

กรูป ข.3 แสด
(1
(2

รูป ข.2 แ

ดงโฮมเพจหน
หวัของระบบ
เมนูหลกัของห

.3 แสดงเมนูห

ดงเมนูหลกัขอ
)  เมนูหนา้หล

2)  เมนูขั้นตอ
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สดงโฮมเพจห
 

นา้แรกของระ
บ แสดงตราสญั
หนา้โฮมเพจห

หลกัของหนา้
 

องหนา้โฮมเพ
ลกั คือ หนา้แ
อนการฝึกสห

9 

หนา้แรกของร

ะบบ ประกอบ
ญลกัษณ์ของม
หนา้แรกของ

าโฮมเพจหนา้

พจหนา้แรกขอ
แรกของระบบ
หกิจศึกษา เพื

ระบบ 

บดว้ย ส่วนต่า
มหาวิทยาลยัแ
ระบบ ดงัรูป 

แรกของระบ

องระบบ ซ่ึงป
บ 

พื่อให้ผูใ้ช้หรื

งๆดงัน้ี 
และช่ือระบบ
 ข.3  

บบ 

ประกอบดว้ย 

รือบุคคลทั่ว

 

บ 

 

 

ไปทราบ  

 



 

สหกิจศึกษาห

รูป ข

(3
หรือผูใ้ชท้ัว่ไป

รูป ข.5 เวบ็เ

ข.4 เวบ็เพจแ

3) เมนูดาวน์โ
ป ดงัรูป ข.5 

พจแสดงเมนู
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สดงขั้นตอนก
 

โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอ

0 

การดาํเนินกา

รหรือแบบฟอ

อกสารหรือแ

รสหกิจศึกษา

อร์มสหกิจศึก

บบฟอร์มสห

า 

กษา สําหรับ

หกิจศึกษา 

 

นักศึกษา 
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(4) เมนูแสดงการเช่ือมต่อเวบ็ไซตส์หกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

http://www.coop.mju.ac.th ดงัรูป ข.6 
 

 
รูป ข.6 แสดงหนา้เวบ็ไซตส์หกิจศึกษามหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 
(5) เมนูแสดงการเช่ือมต่อเวบ็ไซตเ์ฟสบุค (Facebook) กลุ่ม CS ฝึกงานและ 

สหกิจศึกษา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม คือ อาจารยนิ์เทศและนกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ไปเแลกเปล่ียน
แกไ้ขปัญหาระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.7 

 
รูป ข.7 แสดงหนา้เวบ็ไซตเ์ฟสบุค (Facebook) กลุ่ม CS ฝึกงานและสหกิจศึกษา 



 

สามารถอ่าน
ดูขอ้มูลข่าวส

                     

ข.3 การเข้าร

  
 จาก
ตรวจสอบสิท
ใช้งานของผู ้
นกัศึกษาสหกิ

 

3) ส่วน
ข่าวและเปิดไ
สารประชาสมั

 

  ข.8 แสดงส่

หัสการใช้งาน

รูป ข.9

รูป ข.9 แสด
ทธิเรียบร้อยแ
ผูใ้ช้จาํนวน 6
กิจศึกษา   สถ

ประกาศข่าว
ไฟลแ์นบไดโ้
มพนัธ์ยอ้นหลั

วนประกาศข่

นของผู้ใช้แต่ล

9 แสดงหนา้จ

ดงหน้าจอท่ี
แลว้จะเขา้สู่หน
6 ระดบั ไดแ้
ถานประกอบ
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วสารประชา
โดยไม่จาํเป็น
ลงัไดโ้ดยการก

่าวสารประชา
 

ละระดับ 

อท่ีใชใ้นการ

ใช้ในการตร
นา้จอการใชง้
ก่ ผูดู้แลระบ
การ  และผูบ้ริ

2 

สัมพนัธ์เก่ีย
นตอ้งเขา้สู่ระบ
กดคาํสัง่ แสด

าสมัพนัธ์เก่ียว

ตรวจสอบสิท

รวจสอบสิท
งานสาํหรับผูใ้
บบ  ผูป้ระสา
ริหาร 

ยวกับสหกิจศึ
บบการตรวจส
ดงข่าวทั้งหมด

วกบัสหกิจศึก

 
ทธิผูเ้ขา้ใชร้ะบ

ธิผูเ้ข้าใช้ระ
ใชแ้ต่ละระดบั
านงานสหกิจ

ศึกษา ผูใ้ช้งา
สอบสิทธิและ
ด  ดงัรูป ข.8 

กษา 

บบ 

ะบบเม่ือผูใ้ช้
บ ซ่ึงไดแ้บ่งร
จศึกษา  อาจา

านทั่วไป
ะสามารถ

 

ช้ผ่านการ
ระดบัการ
ารยนิ์เทศ  
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ข.4  การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ 
 

 
รูป ข.10 แสดงหนา้จอการทาํงานสาํหรับผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ 

 
 จากรูป ข.10 แสดงหน้าจอการทาํงานสําหรับผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ มีเมนูการใชง้านท่ีมี
สิทธิใชร้ะบบ ดงัน้ี 

1) ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดสิทธิการเขา้สู่ระบบของทุกระดบัผูใ้ชง้าน โดยทาํ
หนา้ท่ีเลือกคาํสัง่ ยนืยนั ในคร้ังแรกเท่านั้นเพื่อยอมใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบ และเลือกคาํสัง่  
ยงัไม่ไดย้นืยนั เพื่อไม่ใหสิ้ทธิการใชง้าน 

2) หากผูใ้ช้ลืมรหัสผ่าน ผูดู้แลระบบสามารถเลือกคาํสั่ง ตั้ งค่ารหัสผ่านใหม่ 
(Reset Password) ในกรณีผูใ้ชเ้ปล่ียนแปลงรหสัผา่นจากค่าตั้งตน้ระบบจะทาํการส่งขอ้มูลรหสัผา่น
ของค่าตั้งตน้ใหเ้ท่านั้น 

3) ผูดู้แลระบบสามารถคน้หารายช่ิอผูใ้ชง้านจากเมนูการคน้หา 
4) ผูดู้แลระบบสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของตนเอง  โดยการกรอกรหสัผา่น

ใหม่และกรอกยนืยนัอีกคร้ัง ดงัรูป ข.11 
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รูป ข.11 แสดงหนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่นสาํหรับผูใ้ชร้ะดบัผูดู้แลระบบ 

 
ข.5  การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับผู้ประสานงานสหกจิศึกษา 
 

 
รูป ข.12 แสดงหนา้จอการทาํงานสาํหรับผูใ้ชร้ะดบัผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 

 
 จากรูป ข.12 แสดงหนา้จอทาํงานของผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา มีเมนูการใชง้านท่ีมีสิทธิ
ใชร้ะบบ ดงัน้ี 

1) เมนูกระดานรวม แสดงรายงานการเลือกสถานประกอบของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ดงัน้ี  

(1) แสดงรหสันกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(2) สถานประกอบการท่ีนกัศึกษาเลือก 
(3) ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาตอ้งการ 
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(4) สถานะของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยระบบมีเมนูส่วนการคดักรอง
เง่ือนไขของสถานะต่างๆ เช่น นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัฝึกสหกิจศึกษา   เป็นตน้ ดงัรูป 
 ข.13 

 

 
รูป ข.13 แสดงหนา้จอทาํงานของระบบตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
(5) แสดงวนัท่ีนกัศึกษาแจง้ความตอ้งการสถานประกอบการ 

 
2) ระบบจดัการขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์ มีเมนู ดงัน้ี 

(1) เพิ่มขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสหกิจศึกษาพร้อมแนบไฟล์ชนิดเอกสาร
นามสกลุ .doc ,pdf และชนิดรูปภาพนามสกลุ ,jpg  ดงัรูป ข.14 

 

 
รูป ข.14 แสดงหนา้จอทาํงานเพิ่มข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 
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(2) สามารถจดัการลบและแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์ โดยเลือกเมนู

ตวัเลือก ดงัรูป ข.15 
 

          
รูป ข.15 แสดงหนา้จอการลบข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 

 
3) ระบบจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะดบันกัศึกษาสหกิจศึกษา มีเมนูยอ่ย ดงัน้ี 

(1) สามารถเพิ่มรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษาและรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน
ของนกัศึกษา ดงัรูป ข.16 
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รูป ข.16 แสดงหนา้จอการเพิ่มรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 

(2) สามารถจดัการขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา มีเมนูยอ่ยดงัน้ี 
- ค้นหารายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีต้องการ  โดยการกรอก 

รหสันกัศึกษา หรือ กรอกช่ือนกัศึกษา ดงัรูป ข.17 
 

 
รูป ข.17 แสดงหนา้จอการคน้หารายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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- สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาสหกิจศึกษา   เช่นกรณี
นักศึกษาไดรั้บการตอบรับจากสถานประกอบการ  ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาทาํการเพิ่มขอ้มูล
สถานประกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.18 

 

 
รูป ข.18 แสดงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
- สามารถแก้ไขข้อมูลสถานะการเลือกสถานประกอบการของ

นกัศึกษาสหกิจศึกษา  เช่นกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บการตอบรับจากสถานประกอบการ  ผูป้ระสานงาน 
สหกิจศึกษาเปล่ียนสถานะของนักศึกษา เป็น อนุมติั คือไดรั้บการตอบรับให้ฝึกสหกิจศึกษาจาก
สถานประกอบการ  ดงัรูป ข.19 
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รูป ข.19 แสดงการเปล่ียนสถานะของการฝึกสหกิจศึกษา 

 
4) ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ  มีเมนูยอ่ยดงัน้ี 

(1)  ผูป้ระสานงานเพ่ิมรายช่ืออาจารยนิ์เทศและขอ้มูลพื้นฐานดงัรูป ข.20 
 

 
                                 
                                 รูป ข.20 แสดงการเพิ่มรายช่ืออาจารยนิ์เทศ 
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(2) ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานของ
อาจารยนิ์เทศ ดงัรูป ข.21 

 

 
รูป ข.21 แสดงรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานของอาจารยนิ์เทศ 

 
(3) ผูป้ระสานงานสามารถจดัการแกไ้ขขอ้มูลหรือลบรายช่ืออาจารยนิ์เทศ  

ดงัรูป ข.22 
 

 
รูป ข.22 แสดงการจดัการรายช่ืออาจารยนิ์เทศ 
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(4) ผูป้ระสานงานสามารถคน้หาหรือเลือกรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ใหก้บัอาจารยนิ์เทศ ดงัรูป ข.23 

 

 
รูป ข.23 แสดงผลลพัธ์การเลือกนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
5) ระบบจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ  มีเมนูยอ่ย ดงัน้ี 

(1) สามารถเพ่ิมรายช่ือและขอ้มูลพื้นฐานสถานประกอบการ ดงัรูป ข.24  
 

 
              รูป ข.24 แสดงหนา้จอเพิ่มรายช่ือสถานประกอบการ 
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(2) สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานของสถานประกอบการ ดงัรูป ข.25 
 

 
รูป ข.25 แสดงรายละเอียดสถานประกอบการ 

 
(3) ผูป้ระสานงานสามารถจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ  เช่น ลบหรือ

แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานของสถานประกอบการ ดงัรูป ข.26 
 

 
รูป ข.26 แสดงหนา้จอการจดัการรายช่ือสถานประกอบการ 
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(4) ผูป้ระสานงานสามารถเพ่ิมตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการรับ

นกัศึกษาสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.27 และรูป ข.28 

 

รูป ข.27 การเพิ่มตาํแหน่งงานสถานประกอบการตอ้งการรับ 
 
 

 

รูป ข.28 ผลลพัธ์การกรอกแจง้ตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 
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(5)  สามารถเปล่ียนสถานะของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ในกรณีท่ี 
สถานประกอบการโทรศพัทแ์จง้ตอบรับหรือยกเลิกการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.29 

 

 
รูป ข.29 แสดงผลการแจง้ตอบรับหรือยกเลิกนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
ข.6 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับนักศึกษาสหกจิศึกษา 
 

 
รูป ข.30 แสดงหนา้จอทาํงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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  จากรูป ข.30 แสดงหนา้จอทาํงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา มีเมนูการใชง้านท่ีมีสิทธิใช้
ระบบ ดงัน้ี 

1) ระบบคน้หา ช่วยเหลือนกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการโดยใช้
กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์  มีขั้นตอนดงัรูป ข.31 

(1) กรอกตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา 
(2) กรอกภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันา 
(3) กรอกจงัหวดัท่ีตอ้งการ 
 

 
รูป ข.31 แสดงหนา้จอขั้นตอนการทาํงานระบบคน้หา  

 
(4) ระบบแสดงผลการคน้หาตามท่ีตอ้งการ ดงัรูป ข.32 

 

 
รูป ข.32 แสดงผลการคน้หาตามท่ีตอ้งการ 
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(5) นักศึกษาเลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการ โดยกดปุ่ม ยืนยนัขอ้มูล  
ดงัรูป ข.33 

 
รูป ข.33 แสดงผลการเลือกสถานประกอบการ 

 
(6) นักศึกษาตรวจสอบเมนู วิเคราะห์และตรวจสอบสถานะ พบรายช่ือ

สถานประกอบการท่ีเลือก ดงัรูป ข.34 
 

 
รูป ข.34 แสดงผลรายช่ือสถานประกอบการท่ีเลือกไว ้
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(7) ระบบกําหนดค่าความสําคัญของเกณฑ์ท่ีมีต่อวัตถุประสงค์โดย
กาํหนดค่าความสาํคญั ดงัรูป ข.35 

 

 
รูป ข.35 แสดงค่าความสาํคญัของเกณฑท่ี์มีต่อวตัถุประสงค ์

 
  จากรูป ข.35 แสดงค่าความสาํคญัของเกณฑท่ี์มีต่อวตัถุประสงค ์โดยกาํหนดให้กรอกค่า
ระหว่าง 1-9  ซ่ึงค่าตวัเลขเป็นเลขค่ี คือ 1,3,5,7,9 มีค่าแตกต่างกนัตามลาํดบัความสาํคญั และค่า
ตวัเลขคู่ คือ 2,4,6,8  มีค่าความแตกต่างกนับา้งในระหวา่งช่วงระดบั 
 

(8) นกัศึกษากรอกค่านํ้าหนกัความสาํคญั เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่
ระหวา่งเกณฑข์อง ตาํแหน่ง กบั ภาษาท่ีใชพ้ฒันา ดงัรูป ข.36 

 

 
รูป ข.36 เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่ระหวา่งเกณฑ ์
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(9) นกัศึกษากรอกค่านํ้าหนกัความสาํคญั เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่
ระหวา่งทางเลือกบริษทัของเกณฑท่ี์ 1 คือ ตาํแหน่งงาน ดงัรูป ข.37 

 

 
รูป ข.37 เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่ระหวา่งทางเลือกเกณฑต์าํแหน่งงาน 

 
(10) นกัศึกษากรอกค่านํ้าหนกัความสาํคญั เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่

ระหวา่งทางเลือกบริษทัของเกณฑท่ี์ 1 คือ ภาษาท่ีใชพ้ฒันา ดงัรูป ข.38 

 
รูป ข.38 เปรียบเทียบความสาํคญัทีละคู่ระหวา่งทางเลือกเกณฑภ์าษาท่ีใชพ้ฒันา 
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(11) เ ลือกคําสั่ ง  คํานวณ  แสดงผลลัพ ธ์การวิ เคราะห์ตามแนวคิด
กระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์  ใช้สําหรับช่วยนักศึกษาสหกิจศึกษาตดัสินใจเลือกสถาน
ประกอบการ ดงัรูป ข.39 

 

 
รูป ข.39 แสดงผลการวิเคราะห์คดัเลือกสถานประกอบการ 

 
 จากรูป ข.39 แสดงผลการวิเคราะห์คดัเลือกสถานประกอบการ ตามแนวคิดกระบวนการ
ลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ใชส้าํหรับช่วยตดัสินใจการคดัเลือกสถานประกอบการของนกัศึกษา สรุปได้
ดงัน้ี 
  สถานประกอบการลาํดับแรก คือบริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) ตาํแหน่งงาน 
โปรแกรมเมอร์ ภาษาท่ีใชพ้ฒันา คือพีเอชพี  มีค่าลาํดบัคะแนนคิดเป็นร้อยละ 60.68  ซ่ึงมีค่าคะแนน
มากท่ีสุด ดงันั้นนกัศึกษาควรเลือกสถานประกอบการลาํดบัแรก ส่วนลาํดบัรองลงมาเป็นตวัเลือก
ในการตดัสินใจหากสถานประกอบการท่ีคดัเลือกลาํดบัท่ีแรก ไม่อนุมติัตอบรับนกัศึกษา 
 

2) นกัศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐานและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัท่ีเมนู ขอ้มูล
นกัศึกษา ดงัรูป ข.40 
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รูป ข.40 แสดงการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
3) ระบบบนัทึกการปฏิบติังานสาํหรับนกัศึกษาสหกิจศึกษาโดยกรอกขอ้มูลและ

สามารถแกไ้ขบนัทึก ดงัรูป ข.41 และ ข.42 
 

                           รูป ข.41  แสดงการบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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รูป ข.42 แสดงหนา้จอการแกไ้ขบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
4) ระบบรักษาความปลอดภยั มีเมนูแก้ไขรหัสผ่าน ของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

ดงัรูป ข.43 
 

 
รูป ข.43  แสดงหนา้จอการแกไ้ขรหสัผา่นของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

   
5) เมนูส่วน การแจง้ปัญหาทางดา้นการใชง้าน นกัศึกษาเขา้ไปในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุค กลุ่ม CS ฝึกงานและสหกิจศึกษา ผูใ้ชร้ะหว่างนกัศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์
นิเทศ สามารถกรอกขอ้มูลปัญหาระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.44 
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                  รูป ข.44 แสดงหนา้จอส่วนการถามตอบปัญหาระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา 
 
ข.7 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับอาจารย์นิเทศ 
  

 
รูป ข.45 แสดงหนา้จอการทาํงานผูใ้ชง้านระดบัอาจารยนิ์เทศ  
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  จากรูป ข.45 แสดงหน้าจอทาํงานของอาจารยนิ์เทศ มีเมนูการใชง้านท่ีมีสิทธิใชร้ะบบ 
ดงัน้ี 

1) อาจารยนิ์เทศสามารถดูขอ้มูลนักศึกษาในความดูแลแต่ละคนได ้  โดยเลือก
รหัสนกัศึกษาสหกิจศึกษา หลงัจากเลือกแลว้มีรายงานแสดงรายละเอียดของนกัศึกษาสหกิจศึกษา
โดยแสดงขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลสถานประกอบการท่ีเลือก  ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา   
ดงัรูป ข.46 
 

 
รูป ข.46 แสดงรายละเอียดของนกัศึกษาสหกิจศึกษาในความดูแล 

 
2) หลงัจากนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยนิ์เทศสามารถประเมินนกัศึกษา

สหกิจศึกษา ตามแบบประเมิน วท 497-09 บนัทึกการนิเทศงาน ดงัรูป ข.47 
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รูป ข.47 แสดงการประเมินนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
3) ระบบรักษาความปลอดภยั มีเมนูแกไ้ขรหสัผา่น ของอาจารยนิ์เทศ ดงัรูป ข.48 

 

 
รูป ข.48 แสดงหนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่นของอาจารยนิ์เทศ 

 
4) เมนูส่วน การแจง้ปัญหาทางด้านการใช้งาน อาจารยนิ์เทศเขา้ไปในเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟสบุค กลุ่ม CS ฝึกงานและสหกิจศึกษา ผูใ้ชร้ะหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
อาจารยนิ์เทศ สามารถกรอกขอ้มูลปัญหาระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.44 
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ข.8 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับผู้ประกอบการ 
  

 
รูป ข.49 แสดงหนา้จอทาํงานของผูป้ระกอบการ 

 
  จากรูป ข.49 แสดงหน้าจอทาํงานของผูป้ระกอบการมีเมนูการใชง้านท่ีมีสิทธิใชร้ะบบ 
ดงัน้ี 

1) แสดงรายช่ือนกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ดงัรูป ข.50 
 

 
                                    รูป ข.50 แสดงรายช่ือนกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
 

2) ผูป้ระกอบการสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานและสามารถดูขอ้มูลการ
บนัทึกการปฏิบติังานประจาํวนัของนกัศึกษาสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.51 

 

 
รูป ข.51 แสดงขอ้มูลพื้นฐานนกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
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3) ผูป้ระกอบการสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่น ดงัรูป ข.52 
 

 
รูป ข.52 แสดงขั้นตอนการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของสถานประกอบการ 

 
4) ผูป้ระกอบการสามารถประเมินนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยการเลือกท่ีปุ่ม ทาํการ

ประเมิน ดา้นหลงัช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา แลว้กรอกขอ้มูลการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ตามแบบประเมิน วท 49711 แบบประเมินผลนกัศึกษาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ดงัรูป ข.53 

 

 
รูป ข.53 แสดงแบบประเมินผลนกัศึกษาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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   หากผูป้ระกอบการไม่ไดก้รอกแบบประเมินขอ้ใด ระบบแสดงการเตือนใหก้รอก
ขอ้มูลใหค้รบถว้นก่อนส่งแบบประเมิน ดงัรูป ข.54 
 

 
รูป ข.54 แสดงขอ้ความเตือนหากผูป้ระกอบการกรอกแบบประเมินไม่ครบถว้น 

 
ข.9 การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ระดับผู้บริหาร 
 

 
 

รูป ข.55 แสดงหนา้จอทาํงานผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหาร 
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  จากรูป ข.55 แสดงหนา้จอทาํงานผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหาร มีเมนูการใชง้านท่ีมีสิทธิใชร้ะบบ 
ดงัน้ี 

1) แสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ เช่นแสดงรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา
เลือกสถานประกอบการและตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการ  โดยผูบ้ริหารสามารถคดักรองเลือกเมนูแสดง
รายงานต่างๆ   ดงัรูป ข.56  

 

 
ข.56 เมนูแสดงสถานะรายงานท่ีตอ้งการตามเง่ือนไข 

 
 จากรูป ข.56  ผูบ้ริหารสามารถเลือกสถานะการออกรายงานท่ีตอ้งการ  ระบบสามารถ
แสดงสรุปจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษาและจาํนวนนกัศึกษาตามสถานะ ดงัน้ี 

(1) รายงานแสดงสถานะรอตอบรับการฝึกสหกิจศึกษาจากสถาน
ประกอบการของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ดงัรูป ข.57 

 

 
รูป ข.57 รายงานแสดงสถานะรอตอบรับการฝึกสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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(2) รายงานแสดงสถานะอนุมติัการฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ
ของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ดงัรูป ข.58 

 

 
รูป ข.58 รายงานแสดงสถานะอนุมติัฝึกสหกิจศึกษาของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

 
2) ผูบ้ริหารสามารถดูรายงานผลคะแนนการประเมินของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยผูป้ระกอบการประเมิน โดยเป็นคะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ดงัรูป 
 ข.59 

 

 
รูป ข.59 แสดงรายงานผลสรุปคะแนนการประเมินของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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3) ระบบรักษาความปลอดภยั มีเมนูแกไ้ขรหสัผา่น ของผูบ้ริหาร ดงัรูป ข.60 
 

 
 

รูป ข.60 แสดงการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผูบ้ริหาร 
 

ข.10 การออกจากระบบของผู้ใช้แต่ละระดับ 
 ผูใ้ชแ้ต่ละระดบั เม่ือใชง้านระบบสามารถออกจากระบบโดยการเลือกท่ีคาํสัง่ ออกจาก
ระบบ (SignOut) ดงัรูป ข.61 
 

 
 

รูป ข.61 แสดงส่วนของการออกจากระบบ 



ภาคผนวก ค 
การนําเทคโนโลยกีเูกิล้แมปมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบ 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

แม่โจ ้ นาํเทคโนโลยีของกูเก้ิลแมป (Google Maps) มาประยุกต์ใชง้านซ่ึงเป็นประโยชน์ เช่น 
สาํหรับเก็บขอ้มูลท่ีตั้งของสถานประกอบการ  สาํหรับอาจารยนิ์เทศไปนิเทศตามเส้นทางท่ีถูกตอ้ง  
นกัศึกษาสามารถหาท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการและสถานท่ีพกัใกลเ้คียง เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

ค.1 การสร้างแผนท่ีสถานประกอบการ  
ค.2 การนาํแผนท่ีติดเวบ็ไซต ์
ค.3 การประยกุตใ์ชง้านกเูก้ิลแมปเอพีไอ (Google Map API) 

 
ค.1 การสร้างแผนทีส่ถานประกอบการ  

เน่ืองดว้ยในระบบมีการเก็บขอ้มูลสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยแสดงผลออกมา
เป็นรูปแบบของแผนท่ี  จึงมีความจาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าละติจูดและค่าลองติจูด ดงัรูป ค.1 

 

 
ค.1 แสดงแผนท่ีของสถานประกอบการ 

 
 ดงันั้นการเก็บค่าตอ้งอาศยัเทคนิคการสร้างแผนท่ีเพ่ือหาท่ีตั้งของสถานประกอบการโดย

แสดงขั้นตอนดงัน้ี 
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1) ไปท่ีเวบ็ไซตข์องกเูก้ิลแมป คือ http://www.google.co.th/maps ในกรณีตอ้งการ
สร้างแผนท่ีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ดงัรูป ค.2 

 

 
                               รูป ค.2 แสดงเวบ็ไซตข์องกเูก้ิลแมป 

 
2) เขา้สู่ระบบ login ของจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ Gmail ท่ีมุมบนขวาของหนา้จอ 

เพื่อสร้างแผนท่ี ดงัรูป ค.3 
 

 
รูป ค.3 ส่วนเขา้สู่ระบบของจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ Gmail 
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3) กรอกผูใ้ชง้านและรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบ ดงัรูป ค.4 

 
รูป ค.4 การกรอกผูใ้ชง้านและรหสัผา่น 

 
4) ในช่องกรอกขอ้มูลคน้หาให้กรอกจงัหวดัท่ีตั้งของสถานประกอบการ ดงัรูป  

ค.5 
 

  
                 รูป ค.5  แสดงจงัหวดัท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
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5) เม่ือเขา้สู่หนา้จอ พบเมนูดา้นซา้ยมือ มีขอ้ความวา่   ขอเสน้ทาง กบั สถานท่ีของ
ฉนั เลือกขอ้ความ สถานท่ีของฉนั พบปุ่มทางดา้นซา้ยมือ  สร้างแผนท่ีใหม่ ใหเ้ลือกปุ่มน้ี ดงัรูป ค.6 

 

 
รูป ค.6  แสดงการเขา้สู่เมนูการสร้างแผนท่ีใหม่ 

 
6) ในช่องของช่ือ ใหก้รอกขอ้มูลช่ือสถานประกอบการท่ีตอ้งการ และช่อง

คาํอธิบาย ใหก้รอกขอ้มูลรายละเอียดท่ีอยูข่องสถานประกอบการ โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตวัเลือก
รูปแบบสาธารณะ เพื่อสามารถใหบุ้คคลอ่ืนสามารถพบแผนท่ีในผลการคน้หา ดงัรูป ค.7 

 

 
รูป ค.7 แสดงส่วนของการกรอกช่ือและท่ีอยูส่ถานประกอบการ 



145 
 

 
7) การปักหมุด คือ การปักหมุดในสถานท่ีประกอบการท่ีตอ้งการบนอาคารของ

แผนท่ี  โดยวิธีการหาสถานประกอบการในแผนท่ีมีหลายวิธี เช่น สถานประกอบการคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ หาจากการเล่ือนแผนท่ีมาตาํแหน่ง จ.เชียงใหม่ แลว้ขยายแผนท่ีจน
พบ อาํเภอสันทราย และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จากนั้นพบหลงัคาของอาคารคณะวิทยาศาสตร์  หรือ
อาจคน้หาคาํว่า มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ กดปุ่มคน้หา (โดยท่ีดา้นบนขวามีให้เลือก
ลกัษณะการแสดงแผนท่ีแบบดาวเทียมทาํให้พบหลงัคาอาคาร) จากนั้นคลิกลงบนอาคารและใส่
รายละเอียดจากนั้นกดคาํวา่ เสร็จส้ิน ดงัรุป ค.8 

 

 
รูป ค.8  แสดงการปักหมุดลงบนอาคารสถานประกอบการท่ีตอ้งการ 

 
ค.2 การนําแผนทีไ่ปติดทีเ่วบ็ไซต์ของระบบ 
 การนาํแผนท่ีสถานประกอบการวางบนเวบ็ไซต์ของระบบ สามารถทาํไดโ้ดยคลิกท่ีเมนู
ล้ิงค ์ พบการแสดงโค๊ดเป็น <iframe>...</iframe>  หรือเป็น ล้ิงค ์ หรือกาํหนดเองโดยคลิกท่ี   
กาํหนดเองและแสดงตวัอยา่งแผนท่ีท่ีฝังไว ้ และนาํโค๊ดไปวางบนเวบ็ไซตข์องระบบตามตอ้งการ 
หากแผนท่ีท่ีเอาไปวางบนเวบ็ไซตข์ยายเขา้หรือขยายออกมากเกินไป ใหป้รับการขยายใหพ้อดีตาม
ตอ้งการก่อนคล๊ิกเมนูล้ิงค ์ดงัรูป ค.9 
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รูป ค.9 แสดงโคด๊ท่ีตั้งสถานประกอบการท่ีตอ้งการ 

 
ค.3 การประยุกต์ใช้งานกเูกิล้แมปเอพไีอ (Google Maps API) 
 ในการพฒันาระบบ  ไดน้าํหลกัการทาํงานของกเูก้ิลแมปเอพีไอ (Google Map API) เขา้มา
ประยกุตใ์ชง้านโดยมีหลกัการทาํงานดงัน้ี 
               กเูก้ิลแมปเอพีไอ ช่วยใหส้ามารถพฒันาโปรแกรมเพ่ือแทรกกเูก้ิลแมปเป็นองคป์ระกอบ
ส่วนหน่ึงในเวบ็เพจท่ีตอ้งการไดโ้ดยเขียนเป็นรหสัเอชทีเอม็แอลและจาวาสคริปต ์ ในรูปแบบท่ีไม่
ซบัซอ้น  สาํหรับงานแผนท่ีกเูก้ิลแมปเอพีไอมีขีดความสามารถกวา้งขวางเนน้ในดา้นการนาํเสนอ
ขอ้มูลแผนท่ีในลกัษณะหมุดปัก (Push pin / Place marker) ซ่ึงสามารถกาํหนดใหแ้สดงขอ้มูล
ประกอบแผนท่ีเม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีลกัษณะหมุดปักหรือองคแ์ผนท่ีแบบเสน้ (Polyline) พื้นท่ี (Polygon) 
และภาพ (Ground overlay)  เน่ืองจากจดัทาํกเูก้ิลแมปเอพีไอ เป็นโปรแกรมรหสัเปิด (Open source 
program) ในภาษาจาวาสคริปต ์ จึงทาํใหผู้ใ้ชน้กัพฒันาโปรแกรมสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของ
รหสัโปรแกรมไดง่้าย รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขโปรแกรมได ้ ทาํใหก้เูก้ิลแมปเอพีไอ มีผูใ้ช้
อยา่งมาก  เหตุผลสาํคญัอีก 2 อยา่งท่ีส่งเสริมใหมี้ผูใ้ชม้ากคือแผนท่ีและภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี
ท่ีใชส้นบัสนุนการทาํแผนท่ีมีใหค้รอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง และช่ือเสียงของโปรแกรม 
Google Earth เสริมดว้ยบริการ Google Local ท่ีมีมาก่อน 
 ในการจดัทาํกูเก้ิลแมปเอพีไอ  ระดบัตน้จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐานในการสร้างเวบ็เพจ
ดวัยภาษา html/ xhtml การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต ์ ความรู้เร่ืองการแผนท่ีและภูมิศาสตร์ และ 
ความรู้ในดา้นเทคโนโลยีเอ๊กซ์เอม็แอล ในระดบัปฏิบติัการท่ีสูงข้ึนมีความตอ้งการท่ีสลบัซบัซอ้น
มากข้ึนตามลาํดบั 
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 ขั้นตอนการทาํงานของกเูก้ิลแมปเอพีไอ  มีดงัน้ี 
1) ร้องขอค่าเอพีไอคีย ์(API  Key) จากเวบ็ไซตก์เูก้ิลก่อน โดยการเขา้สู่ระบบบญัชี

ผูใ้ชก้เูก้ิล(G-mail) โดยไปท่ี http://www.google.com/apis/maps/signup.html จากนั้นใส่โดเมนเนม
ของเวบไซตข์องระบบท่ีจะใชก้เูก้ิลแมปเอพีไอ (ในช่วงระหว่างพฒันาระบบยงัไม่ไดจ้ดโดเมนเนม
ใหใ้ส่ http://localhost/ แลว้เขา้หนา้ทดสอบผา่นทาง url localhost ) ดงัรูป ค.10 

 

 
รูป ค.10 แสดงส่วนใหก้รอกโดเมนเนมของระบบ 

 
2) ติดสคริปตส์าํหรับกเูก้ิลแมปเอพีไอ และเรียกใชง้าน หากเลือกคาํสัง่ Generate 

API Key ในขั้นแรกจะไดเ้อพีไอคีย ์พร้อมตวัอยา่งการนาํไปใชใ้นระบบ ดงัรูป ค.11 
 

 
รูป ค.11 แสดงโคด๊ท่ีตอ้งการจากการ Generate API Key 

กเูก้ิลแมปเอพไีอ คือจาวาสคริปตฟั์งกช์นัชุดหน่ึง ซ่ึงกเูก้ิลเขียนข้ึนมาใหเ้รียกใชเ้พื่อสร้าง 
แผนท่ีในระบบ  การรวบรวมกเูก้ิลแมปเอพีไอโดยนาํ external javascript จากกเูก้ิลเขา้มาในระบบ 
ตามสคริปตข์า้งล่างโดย v=2 หมายถึงเอพีไอเวอร์ชัน่ 2 เป็นเวอร์ชัน่หลกัในปัจจุบนั และ 



148 
 

key=api_key กคื็อค่าเอพีไอคียข์องระบบ หากพฒันาเสร็จสามารถขอเอพีไอคียใ์หม่โดยใชโ้ดเมน
เนม ของจริงและนาํมาแทนท่ี ดงัรูป ค.12 

 

รูป ค.12 แสดงส่วนของโคด๊ตวัอยา่งของภาษาจาวาสคริปต ์

3) สร้างหนา้จอส่วนท่ีตอ้งการใส่ค่าตาํแหน่งของแผนท่ีสถานประกอบการโดย
กาํหนดใหค้่า x เป็นค่าละติจูดและค่า y  เป็นค่าลองติจูด  ดงัรูป ค.13 

 
รูป ค.13 แสดงส่วนของการกรอกขอ้มูลแผนท่ีสถานประกอบการ 

 
4) เขียนโปรแกรมเพ่ือเรียกใชง้านกเูก้ิลแมปเอพีไอจากสคริปต ์ดงัรูป ค.14 

 

 
รูป ค.14 แสดงโคด๊ส่วนของการแทรกแผนท่ีสถานประกอบการ 
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5) ทดสอบการใส่ค่าละติจูดและค่าลองติจูดของสถานประกอบการ ดงัรูป ค.15 

                         
รูป ค.15 ส่วนของการทดสอบกรอกขอ้มูลแผนท่ีสถานประกอบการ 

 
6) แสดงผลลพัธ์แผนท่ีหลงัจากกรอกค่าตาํแหน่งท่ีตั้งสถานประกอบการ ดงัรูป  

ค.16 
 

 
                                 
                                   รูป ค.16 แสดงผลลพัธ์แผนท่ีสถานประกอบการ 



ภาคผนวก ง 
การเข้ารหัสลบัและตั้งค่าเร่ิมต้นของรหัสผ่าน 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

แม่โจ ้ นาํเอาเทคโนโลยีการเขา้รหัสลบัและตั้งค่าเร่ิมตน้ของรหัสผ่านมาประยุกตใ์ชง้านซ่ึงเป็น
ประโยชน์อย่างมาก เช่น การกรอกรหัสผ่านเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชเ้ขา้สู่ฐานขอ้มูล  การตั้งค่า
รหสัผา่นของผูใ้ชก้รณีลืมรหสัผา่น เป็นตน้  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

ง.1 การเขา้รหสัลบัของรหสัผา่น (Cryptographic Password) 
ง.2 การตั้งค่าเร่ิมตน้ของรหสัผา่น (Reset  Password) 
 

ง.1 การเข้ารหัสลบัของรหัสผ่าน (Cryptographic) 
การพฒันาระบบมีส่วนการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยนาํรูปแบบเทคนิค

การเขา้รหัสลบั คือ เอ็มดีไฟร์ (MD5) เป็นรูปแบบการเขา้รหัสแบบแฮท (Cryptographic Hash) 
หมายถึง การแปลงรูปแบบของขอ้มูลท่ีรับเขา้มาขนาดใดก็ตามให้อยูใ่นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีขนาด
คงท่ี ดงันั้นไม่สามารถเรียกดูขอ้มูลตน้ฉบบัได ้(Decrypt)  ทาํไดเ้พียงตรวจสอบขอ้มูลท่ีใหม้าแต่ละ
คร้ังเหมือนกนัหรือไม่ ดงัตวัอยา่ง  

กาํหนดรหสั a เม่ือแปลงเป็น เอม็ดีไฟร์ ผลลพัธ์คือ 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 
แต่ไม่สามารทราบค่า 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 เท่ากบั a  แต่หากตอ้งป้อนค่า  a   
หลายคร้ัง ค่าเอม็ดีไฟร์ แสดงผลลพัธ์  0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 เหมือนเดิมทุกคร้ัง 

 เอม็ดีไฟร์ คือการเขา้รหสัแบบ 128-bit ใหค่้าเป็นตวัเลขฐาน 16 (0123456789abcd) ขนาด 
32 ตวัอกัษร แต่มีบางประเภทท่ีให้ค่าเป็นไบนาร่ี(binary) และ base64 (การเขา้รหสัอีกแบบ แต่
สามารถถอดรหัสได)้    การใชเ้อม็ดีไฟร์สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการเปิดเผย  
เช่น เก็บรหัสผา่นไวใ้นฐานขอ้มูล   ส่วนมากคือการนาํไปตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล ์เช่น 
มีไฟล์จาํนวน 2 ไฟล์ หากเน้ือหาภายในไฟล์เหมือนกนัทั้งหมดผลลพัธ์ท่ีไดคื้อค่าเอ็มดีไฟร์
เหมือนกนั    

ขั้นตอนการเขา้รหสัลบัของรหสัผา่นใ มีดงัน้ี 
1) ป้อนค่ากลุ่มตวัอกัษร(string) ลงไปในช่อง เช่น ค่า “test” เลือกคาํสั่ง generator  

เพื่อแบ่งค่ากลุ่มตวัอกัษรโดยการแบ่งค่าออกเป็นทีละตวัอกัษรและนําค่าตวัอกัษรแปลงเป็นค่า
เลขฐานสิบหก ดงัรูป ง.1 
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                รูป ง.1 หนา้จอแสดงการกรอกกลุ่มขอ้มูล 
 
2) นําค่ากลุ่มตัวอักษรเรียงต่อกัน ทาํให้เกิดเป็นรหัสผ่านรูปแบบเอ็มดีไฟร์   

ดงัรูป ง.2 
 

 
รูป ง.2 หนา้จอแสดงผลลพัธ์รูปแบบเอม็ดีไฟร์ 

 
3) แสดงโคด๊ตวัอยา่งการเขา้รหสัลบัรูปแบบเอม็ดีไฟร์ในระบบ ดงัรูป ง.3 
 

 
รูป ง.3 แสดงโคด๊ตวัอยา่งการเขา้รหสัลบัรูปแบบเอม็ดีไฟร์ 

 
ง.2 การตั้งค่าเร่ิมต้นของรหัสผ่าน (Reset  Password) 

การตั้ งค่าเร่ิมตน้ของรหัสผ่าน  นํามาใช้ในระบบกรณีท่ีผูใ้ช้ลืมรหัสผ่านเน่ืองจากผูใ้ช้
เปล่ียนแปลงรหัสผ่านจากค่าเร่ิมตน้และรหัสผ่านเดิมเขา้รหัสลบัรูปแบบเอ็มดีไฟร์ ทาํให้ผูดู้แล
ระบบไม่สามารถนาํรหสัผา่นของผูใ้ชท่ี้ถูกตอ้งมาได ้ดงันั้นในระบบจึงใชรู้ปแบบขั้นตอนดงัน้ี 
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1) นาํรหสัผา่นของผูใ้ชม้าแปลงค่าเป็นรูปแบบเอม็ดีไฟร์ใหม่อีกคร้ัง 
2) ปรับปรุงขอ้มูลรหสัผา่นท่ีไดเ้ขา้ไปในตารางช่ือ  user  
3) ผลลพัธ์คือไดค้่ารหสัผา่นเดิมเป็นค่าเร่ิมตน้ท่ีผูดู้แลระบบกาํหนดให ้ 
4) แสดงตวัอยา่งของโคด๊โปรแกรมในระบบ ดงัรูป ง.4 
  

 
รูป ง.4 แสดงตวัอยา่งของโคด๊โปรแกรมในระบบ 



ภาคผนวก จ 
การคาํนวณทฤษฎกีระบวนการลาํดบัช้ันเชิงวเิคราะห์ 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

แม่โจ้  ได้นําทฤษฎีกระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์  มาประยุกต์กับการใช้งานส่วนระบบ
ช่วยเหลือนักศึกษาสหกิจศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นวิธีการวดัค่าระดับของการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใหผ้ลการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัเป้าหมายของการตดัสินใจ
ไดม้ากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดในการคาํนวณและวิธีการใชง้านโปรแกรม ดงัน้ี 

 
จ.1 การสร้างแบบจําลองตามทฤษฎกีระบวนการลาํดับช้ันเชิงวเิคราะห์   
 แบบจาํลองตามทฤษฎีกระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์  เพื่อตดัสินใจในแต่ละเร่ือง  
ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกใชแ้บบจาํลองใหเ้หมาะสมกบัปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจ แบบจาํลองการตดัสินใจมี
ลกัษณะเป็นลาํดบัชั้น ซ่ึงในขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน คือ 

1)  เป้าหมาย (Goal) ใช้กําหนดข้ึนเป็นวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจการกําหนด
วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายหลกัในการตดัสินใจ ในระบบช่วยเหลือนักศึกษาสหกิจศึกษา
คดัเลือกสถานประกอบการ  ไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ คือ “การเลือกสถานประกอบการสําหรับ
ฝึกสหกิจศึกษา” 

2) หลกัเกณฑ ์(Criteria) ใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาทางเลือกใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
การกาํหนดเกณฑ ์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด  โดยผูต้ดัสินใจ
สามารถเลือกเกณฑก์ารตดัสินใจ อยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากว่า 2 เกณฑ ์และไม่เกิน 9 เกณฑ ์ซ่ึงเกณฑมี์ทั้ง
ขอ้มูลเชิงคุณภาพไม่สามารถนบัจาํนวนได ้และขอ้มูลเชิงปริมาณสามารถนบัจาํนวนไดแ้น่นอน ใน
ระบบกาํหนดหลกัเกณฑ ์คือ ภาษาท่ีใชพ้ฒันา  ตาํแหน่งงาน และจงัหวดั   

3) ทางเลือก (Alternatives) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  การกําหนดทางเลือก 
 ผูต้ดัสินใจสามารถเลือกทางเลือกสถานประกอบการได้ โดยเลือกทางเลือกท่ีตอ้งการจาํนวน  
3 ทางเลือก ในระบบกาํหนดทางเลือก คือ สถานประกอบการ 3 แห่ง ดงัรูป จ.1 
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           รูป จ.1 แสดงแบบจาํลองการตดัสินใจของระบบ 
 

จ.2 ขั้นตอนค้นหาสถานประกอบการตามเงื่อนไข 
 ระบบคน้หาช่วยเหลือนกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการโดยใชก้ระบวนการ
ลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์  โดยเลือกตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ ขั้นตอนดงัรูป จ.2 

1) กรอกตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา 
2) กรอกภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการพฒันา 
3) กรอกจงัหวดัท่ีตอ้งการ 

 

 
รูป จ.2  แสดงหนา้จอขั้นตอนการทาํงานระบบคน้หา  

เป้าหมาย

เกณฑท่ี์ 1
ตาํแหน่งงาน

เกณฑท่ี์ 2
ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 

เกณฑท่ี์ 3 
จงัหวดัปฏิบติังาน

ทางเลอืก ที ่1  
สถานประกอบการ A 

ทางเลอืก ที ่2 
สถานประกอบการ B 

ทางเลอืก ที ่3  
สถานประกอบการ C 
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4) ระบบแสดงผลการคน้หาตามท่ีตอ้งการ ดงัรูป จ.3 
 

 
รูป จ.3 แสดงผลการคน้หาตามท่ีตอ้งการ 

 
5) นักศึกษาเลือกสถานประกอบการท่ีต้องการ  โดยกดปุ่ม  ยืนย ันข้อมูล  

ดงัรูป จ.4 

 
รูป จ.4 แสดงผลการเลือกสถานประกอบการ 
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6) นักศึกษาตรวจสอบเมนู วิเคราะห์และตรวจสอบสถานะ พบรายช่ือสถาน
ประกอบการท่ีเลือก ดงัรูป จ.5 

 

 
รูป จ.5 แสดงผลรายช่ือสถานประกอบการท่ีเลือกไว ้

 
จ.2 การประเมินค่าเพือ่การตดัสินใจ  
 ตามแนวคิดกระบวนการลาํดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ทาํได้ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ใชส้าํหรับการกาํหนดค่าความพึงพอใจของทางเลือกและการกาํหนดค่าความสาํคญัของหลกัเกณฑ์
ท่ีใชพ้ิจารณาทางเลือก ในกรณีท่ีส่ิงท่ีตอ้งการประเมินค่านั้นมีขอ้มูลในเชิงปริมาณอยูแ่ลว้สามารถ
กาํหนดหรือใชก้ารตดัสินโดยตวัเลข (numerical judgment) ส่วนกรณีส่ิงท่ีตอ้งการประเมินนั้นไม่
สามารถใชต้วัเลขเป็นตวัวดัได ้ใชก้ารตดัสินใจโดยขอ้ความ (verbal judgment) แลว้จึงแปลงค่า
ความพึงพอใจหรือค่าความสาํคญัท่ีไดใ้นเชิงคุณภาพกลบัเป็นค่าในเชิงปริมาณอีกคร้ังหน่ึง  
 การประเมินค่าเพื่อการตดัสินใจจาํเป็นตอ้งใชค้่ามาตรฐานการเทียบค่าความสาํคญั ซ่ึงค่า
ตวัเลขเป็นเลขค่ี คือ 1,3,5,7,9  มีค่าแตกต่างกนัตามลาํดบัความสาํคญั และค่าตวัเลขคู่ คือ 2,4,6,8  
 มีค่าความแตกต่างกนับา้งในระหวา่งช่วงระดบั ดงัตาราง จ.1  
 

                   ตาราง จ.1 ค่ามาตรฐานการเทียบค่าความสาํคญั 
การตดัสินใจโดยตวัเลข 

(เชิงปริมาณ) 
การตดัสินใจโดยขอ้ความ 

(เชิงคุณภาพ) 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Extremely 
Very strongly to extremely 

Very strongly 
Strongly to very strongly 

Strongly 
Moderately to stron 

มากกวา่เป็นท่ีสุด 
มากกวา่เกือบท่ีสุด 

มากกวา่อยา่งแน่นอน 
มากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

มากกวา่อยา่งมาก 
มากกวา่ทีเดียว 
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ตาราง จ.1 ค่ามาตรฐานการเทียบค่าความสาํคญั (ต่อ) 
การตดัสินใจโดยตวัเลข 

(เชิงปริมาณ) 
การตดัสินใจโดยขอ้ความ 

(เชิงคุณภาพ) 
3 
2 
1 

Moderately 
Equally to moderately 

Equally 

มากกวา่ค่อนขา้งมาก 
มากกวา่เพียงเลก็นอ้ย 

เท่ากนั 
 
จ.3 การเปรียบเทยีบทลีะคู่และการคาํนวณ  
 วิธีการท่ีสามารถช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการตัดสินใจ  ซ่ึงใช้ได้ทั้ งการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของทางเลือกและการเปรียบเทียบความสาํคญัของหลกัเกณฑ ์เพราะการ
เปรียบเทียบทีละคู่จะทาํใหก้ารตดัสินใจมุ่งประเด็นการตดัสินใจไปท่ีจุดใดจุดหน่ึงของแบบจาํลอง
แลว้จึงประเมินค่า ซ่ึงช่วยลดความสับสนของผูต้ดัสินใจท่ีมีต่อปริมาณของขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมาก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพ ขั้นตอนดงัน้ี 

1) กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของเกณฑ ์เน่ืองจากผูศึ้กษาไดเ้ลือกนาํเกณฑท่ี์มีความสาํคญั
มาก 2 ลาํดบั คือ เกณฑ์ตาํแหน่งงาน และเกณฑ์ภาษาท่ีใชพ้ฒันา มาเปรียบเทียบเท่านั้นสามารถ
สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเป็นคู่ โดยกาํหนดมาตราส่วนในการ
เปรียบเทียบ ดงัตาราง จ.2  

ตาราง จ.2 แสดงเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ ์
เกณฑ ์ ตาํแหน่งงาน ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 

ตาํแหน่งงาน 1 1/2 
ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 2 1 
ผลรวมแนวตั้ง 3.0 1.5 

 
จากตาราง จ.2 แสดงเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑโ์ดยค่าตวัเลขต่างๆ ท่ีเติมลงไปในตาราง มี

ความหมายดงัน้ี  
  แถวทแยงมุมของตารางมีค่าเท่ากบั 1 เสมอ เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบของ

เกณฑท่ี์เหมือนกนั ทาํใหมี้ความสาํคญัเท่ากนั  
แถวท่ี 1 คอลมัน์ท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1/2 หมายความวา่ ใหค้วามสาํคญักบัตาํแหน่งงาน 

“นอ้ยกวา่” ภาษาท่ีใชพ้ฒันา  
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แถวท่ี 2 คอลมัน์ท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2 หมายความวา่ ใหค้วามสาํคญักบั ภาษาท่ีใช้
พฒันา “มากกวา่” ตาํแหน่งงาน 

 

2) คาํนวณค่านํ้ าหนกัความสาํคญัเกณฑก์ารประเมิน โดยการปรับ “ผลรวม” ของแต่ละ
คอลมัน์ใหเ้ท่ากบั 1 จากนั้นก็คาํนวณผลรวมของแต่ละแถว และหารผลรวมดงักล่าวดว้ย “จาํนวน” 
ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ ดงัตาราง จ.3 
 

ตาราง จ.3 แสดงการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑ ์ ตาํแหน่งงาน ภาษาท่ีใชพ้ฒันา {(ผลรวมแนวนอน)/2} 

*100% 
ตาํแหน่งงาน 0.34 0.34 34% 

ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 0.66 0.66 66% 
ผลรวมแนวตั้ง 1 1 100% 

 
 จากตาราง จ.3  สรุปผลการคาํนวณไดว้่า นกัศึกษาสหกิจศึกษาใหค้วามสาํคญักบั “ภาษาท่ี
ใชพ้ฒันา” มากท่ีสุด ร้อยละ 66  รองลงมาคือ ตาํแหน่งงานร้อยละ 34  ตามลาํดบั 
 

3) นาํทางเลือก คือ สถานประกอบการ A, B และ C มาใชว้ิธีการเปรียบเทียบทีละคู่เพื่อ
กาํหนดค่าความพึงพอใจของทางเลือกทั้ง 3  ทีละเกณฑด์งัน้ี 

(1) หลกัเกณฑท่ี์ 1 คือ ตาํแหน่งงาน   
คร้ังท่ี 1 เปรียบเทียบสถานประกอบการ A กบัสถานประกอบการ B  
คร้ังท่ี 2 เปรียบเทียบสถานประกอบการ B กบัสถานประกอบการ C  
คร้ังท่ี 3 เปรียบเทียบสถานประกอบการ A กบัสถานประกอบการ C  

(2) หลกัเกณฑท่ี์ 2 คือ ภาษาท่ีใชพ้ฒันา   
คร้ังท่ี 1 เปรียบเทียบสถานประกอบการ A กบัสถานประกอบการ B  
คร้ังท่ี 2 เปรียบเทียบสถานประกอบการ B กบัสถานประกอบการ C  
คร้ังท่ี 3 เปรียบเทียบสถานประกอบการ A กบัสถานประกอบการ C  
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4) นาํทางเลือก คือ สถานประกอบการ A, B และ C มาเปรียบเทียบผา่นเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ตดัสินใจทีละเกณฑ์ โดยเร่ิมจาก เกณฑต์าํแหน่งงาน  เพื่อจดัลาํดบัความสําคญัของทางเลือก  
ดงัตาราง จ.4 

 
ตาราง จ.4 แสดงตารางเปรียบเทียบเกณฑต์าํแหน่งงาน   

เกณฑต์าํแหน่งงาน   สถานประกอบการ A สถานประกอบการ B สถานประกอบการ C 

สถานประกอบการ A 1 1/5 1/3 
สถานประกอบการ B 5 1 1/3 
สถานประกอบการ C 3 3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 9.0 4.2 1.66 
 

 

5) ปรับใหผ้ลรวมของแต่ละคอลมัน์เท่ากบั 1 และหาผลรวมแนวนอน หารดว้ยจาํนวน
ตวัเลือกในกรณีน้ีคือ 3 (สถานประกอบการ A, B, และ C) ดงัตาราง จ.5   
 

ตาราง จ.5 แสดงการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑต์าํแหน่งงาน 
เกณฑ ์

ตาํแหน่งงาน   
สถาน

ประกอบการ A 
สถาน

ประกอบการ B
สถาน

ประกอบการ C 
{(ผลรวม
แนวนอน)/
3}*100% 

สถานประกอบการ 
A 

0.11 0.05 0.2 12% 

สถานประกอบการ 
B 

0.56 0.24 0.2 33% 

สถานประกอบการ 
C 

0.33 0.71 0.6 55% 

ผลรวมแนวตั้ง 1 1 1 100% 
 
จากตาราง จ.5  สรุปผลการคาํนวณไดว้่า ภายใตเ้กณฑ ์“ตาํแหน่งงาน”  นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาให้ความสาํคญักบั “สถานประกอบการ C” มากท่ีสุด ร้อยละ 55  รองลงมาคือ “สถาน
ประกอบการ B” ร้อยละ 33 และ“สถานประกอบการ A” ร้อยละ 12   ตามลาํดบั 
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6) นาํทางเลือก คือ สถานประกอบการ A, B และ C มาเปรียบเทียบผา่นเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ตดัสินใจเกณฑภ์าษาท่ีใชพ้ฒันา เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัของทางเลือก ดงัตาราง จ.6 

 
ตาราง จ.6 แสดงตารางเปรียบเทียบเกณฑภ์าษาท่ีใชพ้ฒันา 

เกณฑต์าํแหน่งงาน สถานประกอบการ A สถานประกอบการ B สถานประกอบการ C 

สถานประกอบการ A 1 1/3 1/3 
สถานประกอบการ B 3 1 1/3 
สถานประกอบการ C 3 3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 7 4.33 1.66 
 

7)  ปรับใหผ้ลรวมของแต่ละคอลมัน์เท่ากบั 1 และหาผลรวมแนวนอน หารดว้ยจาํนวน
ตวัเลือกในกรณีน้ีคือ 3 (สถานประกอบการ A, B, และ C) ดงัตาราง จ.7   

 
ตาราง จ.7 แสดงการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑภ์าษาท่ีใชพ้ฒันา 

เกณฑ ์
ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 

สถาน
ประกอบการ A 

สถาน
ประกอบการ B

สถาน
ประกอบการ C 

{(ผลรวม
แนวนอน)/
3}*100% 

สถานประกอบการ 
A 

0.14 0.08 0.2 14% 

สถานประกอบการ 
B 

0.43 0.23 0.2 29% 

สถานประกอบการ 
C 

0.43 0.7 0.6 57% 

ผลรวมแนวตั้ง 1 1 1 100% 
จากตาราง จ.7  สรุปผลการคาํนวณได้ว่า ภายใตเ้กณฑ์ “ภาษาท่ีใช้พฒันา”   

นกัศึกษาสหกิจศึกษาใหค้วามสาํคญักบั “สถานประกอบการ C” มากท่ีสุด ร้อยละ 57  รองลงมาคือ 
“สถานประกอบการ B” ร้อยละ 29 และ“สถานประกอบการ A” ร้อยละ 14   ตามลาํดบั 
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8) สรุปตารางรวมระดบัคะแนนของแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจ ไดผ้ลลพัธ์ดงัตาราง จ.8  
 
ตาราง จ.8 แสดงผลลพัธ์เกณฑก์ารตดัสินใจของทุกเกณฑ ์

ทางเลือก ระดบัคะแนนของแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจ 
ตาํแหน่งงาน ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 

สถานประกอบการ A 12% 14% 
สถานประกอบการ B 33% 29% 
สถานประกอบการ C 55% 57% 

 
9)  คาํนวณหาลาํดบัความสาํคญัรวมทั้งหมดของแต่ละทางเลือก  ดงัตาราง จ.9 

 
ตาราง จ.9 ตารางแสดงการคาํนวณหาลาํดบัความสาํคญัของแต่ละทางเลือกในภาพรวม 

ทางเลือก ระดบัคะแนนของแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจ ลาํดบัความสาํคญัรวม 
ตาํแหน่งงาน ภาษาท่ีใชพ้ฒันา 

สถานประกอบการ A       (0.12)(0.34)       +           (0.14)(0.66) 14% 
สถานประกอบการ B       (0.33)(0.34)       +           (0.29)(0.66) 30% 
สถานประกอบการ C       (0.55)(0.34)       +           (0.57)(0.66) 55% 
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คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
1. ช่ือ นามสกลุ อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. ช่ือ นามสกลุนกัศึกษาท่ีจะมาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท่ีสถานประกอบการแห่งน้ี ตาํแหน่งงานท่ี
กาํหนด และอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 

ช่ือ นามสกลุนกัศึกษา ตาํแหน่งงาน อาจารยท่ี์ปรึกษา 
สหกิจศึกษา 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

 
3. รายละเอียดความสมัพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงาน หนา้ท่ีหลกั และหนา้ท่ียอ่ย ท่ีนกัศึกษาจะ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ในระยะเวลา 16 สปัดาห์ (หากตอ้งการเพิ่มเติมใหถ่้ายเอกสาร) 
ตาํแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ช่ือนกัศึกษา ....................................................................................................................................... 
วตัถุประสงคข์องงานในหนา้ท่ีหลกั  
1. ....................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................................... 
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หนา้ท่ีหลกั หนา้ท่ียอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. flow chart แสดงความสมัพนัธ์ของหนา้ท่ียอ่ยท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย กบังานในตาํแหน่งอ่ืน
ในสถานประกอบการ (หากตอ้งการเพิ่มเติมใหถ่้ายเอกสาร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
รับทราบโครงการปฏิบติังานวิชา วท 497 สหกิจศึกษา ของนกัศึกษาขา้งตน้ 
 
 

      ลงช่ือ ............................................................ 
        นกัศึกษา 

                  .........../............................../............ 
  

      ลงช่ือ ............................................................ 
              อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

       .........../............................../............ 
 
 
 
 
 
 
 



ซ

 

2) 
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        รายงานผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 26pt หนา  

 
 
 
 
 

 

ณ  บริษัท  เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม  จํากดั 
105/1-3  ถนนววัลาย  ตําบลหายยา 

อาํเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่  50100 
โทรศัพท์  0  5320  3200-4  โทรสาร  0  5320  3175 
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...................................................................................ประธานกรรมการหลกัสูตร 
         (อาจารย.์.......................................................) 

 

 
 
 
 
 



 

3) 

 

 

1. ช่ือ - ทีอ่ยู่ข
ช่ือสถานประ
ท่ีอยู ่............

............
โทรศพัท.์.....

2. ช่ือ – นามส
ช่ือ นามสกลุ
ตาํแหน่งในส
 

3. ช่ือ นามสก
....................

4. การประเมิ

1. นกัศึกษามี
2. นกัศึกษามี
3. ปริมาณงาน
4. คุณภาพงา
5. นกัศึกษามี
6. นกัศึกษาเป็

วท.497-11 แ

 

ของสถานปร
ะกอบการ......
.....................
.....................
.....................
 

สกลุ ผู้ควบคุ
 ...................
สถานประกอบ

กลุนักศึกษาที่
.....................
 

มนิการปฏิบตัิ

มีความรู้ทางวชิ
มีความสามาร
นท่ีนกัศึกษาป
นท่ีนกัศึกษาป
มีความคิดในก
ป็นผูมี้ระเบียบ

แบบประเมินผ

กลุ่มวชิาสห
แบบป

ะกอบการ 
.....................
.....................
.....................
............โทรส

มดูแล และตํา
.....................
บการ ...........

ทีป่ฏิบัตงิานส
.....................

งานของนักศึ

ลกัษณะทีป่ร

ชาการเพียงพ
ถในการลงมือ
ปฏิบติัสาํเร็จ 
ปฏิบติั 
การพฒันางาน
บวนิยั ตรงต่อ

168

ผลนกัศึกษาป

หกจิศึกษา คณ
ระเมินผลนัก

....................
.....................
....................
สาร...............

าแหน่งในสถา
.....................
.....................

หกจิศึกษา 
....................

ศกษา (ระดับค

ระเมินจากนัก

พอในหนา้ท่ีตา
อปฏิบติังาน 
 เปรียบเทียบ

นท่ีไดรั้บมอบ
อเวลา รับผดิช

8 

ฎิบติังานสหกิ

4)  
5)  

ณะวทิยาศาสต
กศึกษาปฏิบัตงิ

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

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

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

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

านประกอบก
....................
.....................

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

คะแนนจากมา

กศึกษา 

ามโครงการฯ

กบังานท่ีไดรั้

บหมาย 
ชอบต่อหนา้ท่ี

 

กิจศึกษา สาํห

ตร์ มหาวทิยาล
งานสหกจิศึก

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

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

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

....e-mail……

าร 
.....................
....................

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

ากไปหาน้อย 

ฯ 

ับมอบหมาย 

ท่ีท่ีไดรั้บมอบ

หรับผูป้ระกอบ

ลยัแม่โจ้ 
กษา 

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

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

....................
………………

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

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

 คอื 5, 4, 3, 2,

5 
 
 

  
 
 

หมาย  

บการ 

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

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

............... 
…………. 

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

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

, 1)  

คะแนน 

4 3 2
   
   
   
   
   
   

2 1 
 
 
 
 
 
 



169 

 

7. นกัศึกษามีความสามารถในการส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
8. ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมองคก์ร       
9. นกัศึกษามีมนุษยสมัพนัธ์ดี  มีความเอ้ือเฟ้ือต่อผูร่้วมงาน      
10. นกัศึกษามีความวิริยะ อุตสาหะในการทาํงาน      
11. นกัศึกษาสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่เกิดปัญหากบัองคก์ร      
12.  นกัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน      

คะแนนเฉลีย่      
5. ท่านมีความเห็นว่านักศึกษาผู้นีมี้จุดเด่นในการปฏิบตังิานทีค่วรสนับสนุน อะไรบ้าง 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
 

6. ท่านมีความเห็นว่านักศึกษาผู้นีมี้จุดด้อยในการปฏิบตังิานทีค่วรปรับปรุง อะไรบ้าง 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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7. ความเห็นอืน่ ๆ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้นี ้
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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.....................
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กศึกษา 

รปฏบิัติงาน 

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

.....................
หัส.................
.....................
....................

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

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

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

............. 
............. 
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แบบบันทกึการมอบหมายงาน  เวลาการปฏิบัตงิานและการประเมินผลให้นักศึกษาปฏิบตัิดงันี ้
 

1. วนัแรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใหน้กัศึกษานาํบนัทึกการมอบหมายงานฯน้ีเสนอแก่
พนกังานท่ีปรึกษาเพ่ือเขียนรายละเอียดในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (ในส่วนท่ี1)  แลว้ส่งคืน
ใหน้กัศึกษา 

2. นกัศึกษาดาํเนินกิจกรรมตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และบนัทึกการปฏิบติังาน  ปัญหาและ
อุปสรรค  การแกไ้ขปัญหา  (ในส่วนท่ี 1) แลว้ส่งคืนพนกังานท่ีปรึกษาในวนัพฤหสับดี 

3. พนกังานท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะ  และประเมินผลงานประจาํสปัดาห์  ในส่วนท่ี  2  โดย
กากบาททบัคะแนนท่ีตอ้งการ   

  โดยความหมายของคะแนน  5  ระดบั คือ 
  ระดบั  5   หมายถึง   ดีมาก 
  ระดบั 4   หมายถึง  ดี 
  ระดบั 3   หมายถึง  พอใช ้
  ระดบั 2   หมายถึง   ตอ้งปรับปรุง 
  ระดบั 1   หมายถึง   ไม่ผา่นการประเมินในสปัดาห์น้ี 
  การประเมินคะแนนน้ีจะมีผลต่อระดบัคะแนนของนกัศึกษา 
4. นกัศึกษาพบพนกังานท่ีปรึกษาในวนัศุกร์  เพื่อรับบนัทึกการมอบหมายงานฯ คืน และรับคาํ

แนะนาํเพิ่มเติม 
5. นกัศึกษา  ทาํซํ้าในขั้นตอนท่ี 2 , 3  และ 4  ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่ 1  รายละเอียดการมอบหมายงานในสปัดาห์ท่ี..............ช่วงวนัท่ี.....................ถึง.................... 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย ผลการปฏบิัตงิาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

..... 

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
การแก้ไขปัญหา 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่ 2  พนกังานท่ีปรึกษาใหข้อ้เสนอแนะและประเมินผลการปฏิบติังานประจาํสปัดาห์น้ี 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ผลการประเมิน      
                                                      

ลงช่ือ............................................................. 
        (.............................................................) 

5 4 3 2 1 
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                         พนกังานท่ีปรึกษา 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

วนั-เดือน-ปี รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

5)ว

ช่ือนักศึกษาส
สถานประกอ
 แผนก..........
วนั/เดือน/ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วท.497-13 ใบ

                  
สหกจิศึกษา…
อบการ...........
.....................
ป เวลามา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บลงเวลาปฏิบั

ใบลงเว
                 ป

…..……………
.....................
..............ฝ่าย
า ลงช่ื
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บติังานวิชา วท

ลาปฏิบัตงิา
ประจาํเดอืน.
………………
.....................
ย....................
ช่ือ เวล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ท.497 สหกิจศึ

น  วท 497 วิ
...................
………………
.....................
.....................
ากลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา สาํหรับ

 
วชิาสหกจิศึ
......(1) 
………………
.....................
.กอง.............
ลงช่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนกัศึกษา 

ศึกษา 

……….…….
.....................
.....................

หมา

.…...... 
............. 
............. 
ยเหตุ 
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วนั/เดือน/ปี เวลามา ลงช่ือ เวลากลบั ลงช่ือ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      

       
                                            ลงช่ือผูรั้บรอง...................................................................... 

                                                              (....................................................................)  
                                                                         พนกังานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) ว
สถานประกอ

1. ช่ือ ท่ีอยูข่อ
ช่ือสถานประ
ท่ีอยู ่............
โทรศพัท ์.....
2. ช่ือ และ ตํ
              2.1 
                   ต
 
           2.2 ช่ือ
                ตาํ
3. ตาํแหน่งงา

3.1 ต
           3.2 ตาํ
4. ขอ้ตกลงเบ
ใหแ้ก่นกัศึกษ
แก่นกัศึกษา 
....................
....................
5. รายละเอียด
สปัดาห์  (หา
ตาํแหน่งงาน

วท.497-03 แบ
อบการ 

 
องสถานประก
ะกอบการ......
.....................
.....................
าแหน่งพนกัง
ช่ือ นามสกลุ 
ตาํแหน่งในสถ

อ นามสกลุ ..
แหน่งในสถา
านท่ีจดัใหน้กั
ตาํแหน่งงานที
าแหน่งงานท่ี 
บ้ืองตน้ดา้น 
ษา และ ท่าน
ท่ีจะสมคัรเขา้
.....................
.....................
ดตาํแหน่งงาน
กตอ้งการเพิ่ม
 ...................

บบฟอร์มการ

แบบฟ
กลุ่มวชิาสห

กอบการ 
.....................
.....................
....................
งานท่ีปรึกษา 
 ....................
ถานประกอบ

.....................
านประกอบก
กศึกษามาปฏิบ
ท่ี 1 ...............
 2 .................
จาํนวนชัว่โม
นตอ้งการใหท้
ารับการคดัเลื
.....................
.....................
นท่ีจะรับนกัศึ
มเติมใหถ่้ายเอ
.....................
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นาํเสนองานข

ฟอร์มการเสน
หกจิศึกษา คณ

....................
.....................
.................. โ
 (อยา่งนอ้ย 1 
.....................
บการ .............

.....................
าร ................
บติังานสหกิจ
....................
....................
มงทาํงาน ค่าจ
ทางงานสหกิจ
ือก ในตาํแหน
....................
....................
ศึกษาเขา้มาป
อกสาร) 
.....................

7 

ของสถานปร

องานของสถ
ณะวทิยาศาสต

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

.....................
โทรสาร ........
 ท่าน สาํหรับ
....................
.....................

....................
.....................
จศึกษา (อยา่ง
.....................
.....................
จา้ง เบ้ียเล้ียง
จศึกษาของมห
น่งงานท่ีท่าน
.....................
.....................
ฏิบติังานสหกิ

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

ะกอบการณ์ ส

 
านประกอบก
ตร์ มหาวทิยาล

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

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

.....................
บ 1 ลกัษณะงา
.....................
....................

.....................
....................
นอ้ย 15-16 สั
......... จาํนวน
..........จาํนวน
 สวสัดิการ 
หาวิทยาลยัแม
เสนอมา 
.....................
.....................
กิจศึกษาในระ

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

สาํหรับอาจาร

การ 
ลยัแม่โจ้ 

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

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

....................
านท่ีจดัใหน้กั
.....................
.....................

.....................
.....................
สปัดาห์) 
น............. ตาํแ
น...............ตาํแ
และอ่ืนๆ ท่ีท
ม่โจ ้ ประกาศ

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

.....................
ะยะเวลา 15-1

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

รยแ์ละ

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

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

.............. 
กศึกษา) 
......... 
.......... 

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

แหน่ง 
แหน่ง 
ท่านจะจดั
ศ เผยแพร่

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

............... 
16 

............. 
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หนา้ท่ีหลกั และ ขอบเขตความรับผดิชอบ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ช่วงระยะเวลา ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
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       ลงช่ือ ................................................................ 
               ( ............................................................. ) 
                   ........../................................../.............. 
 



 

7) 

1. ช่ือทีอ่ยู่ขอ
ช่ือสถานปร
ท่ีอยู ่.........
..................
โทรศพัท.์..

2. ช่ือทีอ่ยู่ขอ
ช่ือ - นามสกุ
ท่ีอยู ่............
โทรศพัท.์.....

3. รายละเอยี
ช่ือ นามสกลุ
ตาํแหน่งงาน
อาจารยท่ี์ปรึก

วท.497-09 บั

 
องสถานประก
ระกอบการ...
.....................
.....................
.....................
 
องผู้ดูแลนักศึก
ล .................
.....................
.....................
 
ดเกีย่วกบันัก
....................
....................
กษาสหกิจศึก
 
 
 
 
 

บนัทึกการนิเท

กลุ่มวชิาสห
บันทึ

กอบการ 
....................
.....................
....................
...............โทร

กษา 
....................
.....................
............โทรส

ศึกษาทีม่าปฏิ
.....................
.....................
กษา...............
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ทศงาน วท.49

หกจิศึกษา คณ
ทกึการนิเทศงา

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

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

.....................
รสาร.............

.....................
.....................
สาร...............

ฏบิัตงิานสหกิ
.....................
.....................
.....................

 

97 สหกิจศึกษ

 
ณะวทิยาศาสต
านวชิา วท 49

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

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

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

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

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

กจิศึกษา ทีส่ถ
....................
....................
.....................

ษา  สาํหรับอา

 

ตร์ มหาวทิยาล
97 สหกจิศึกษ

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

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

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

......e-mail…

.....................
.....................
....e-mail……

านประกอบก
.....................
.....................
.....................

จารย ์

ลยัแม่โจ้ 
ษา 

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

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

.....................
……………

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

………………

การแห่งนี ้ 
.....................
.....................
.....................

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

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

.............. 
……… 

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

……….… 

........... 

........... 
............ 
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3. การประเมินสภาพการปฏิบัตงิานของนักศึกษา (ระดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คอื 5, 4, 3, 2, 1 

ลกัษณะทีป่ระเมินจากนักศึกษา คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งงานท่ีกาํหนด      
2. นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานตามโครงการ และระยะเวลาท่ีกาํหนด      
3. นกัศึกษามีความสามารถแกไ้ขปัญหาระหวา่งการปฏิบติังาน      
4. การยอมรับของสงัคมรอบขา้งในสถานประกอบการต่อนกัศึกษา      
5. นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลยัเพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน      
6. นกัศึกษามีความคิดในการพฒันางานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
7. นกัศึกษาไดรั้บค่าตอบแทน และสวสัดิการตามท่ีประกาศในรับสมคัรงาน      
8. สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํงานของนกัศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด      

หมายเหตุ 
 ขอ้  7 และขอ้ 8    “ไม่คิดคะแนน” 

4. ข้อแนะนําทีอ่าจารย์นิเทศงานแนะนําแก่นักศึกษา 

ข้อแนะนําในด้าน รายละเอยีดการปฏิบัต ิ
1. ……………………………………….…… 
…………………………………................... 
…………………………………………….... 

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

2. ……………………………………….…… 
……………………………………….……... 
…………………………………………..…... 

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

3. ……………………………………..……… 
……………………………………….……... 
………………………………………..……... 

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

4. …………………………………….……… 
……………………………………….……... 
………………………………………..……...  

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

5. ……………………………………….…… 
…………………………………………..…... 
………………………………………………...  

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 
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6. …………………………………………….… 
……………………………………………….... 
………………………………………………...  

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

7. …………………………………………..…… 
…………………………………………….…... 
……………………………………………..…...  

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

8. ……………………………………………… 
…………………………………………….…... 
…………………………………………….…... 

………………………………………..…… 
………………………………………..…... 
……………………………………..……... 

 
    ลงช่ืออาจารยนิ์เทศงาน ……………………………… 
                                                   ( ......................................................... ) 
                                                                           ………/………………...…/……….... 

 

 
 
 



ภาคผนวก ช 

 
แบบสอบถาม 

การใช้ระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกจิศึกษา 
ของคณะวทิยาศาสตร์    มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

คาํช้ีแจง  
 1.แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการประเมินผลของการใชง้านระบบสารสนเทศ
สาํหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ และเพ่ือเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
 2.ความคิดเห็นท่ีท่านตอบน้ีจะมีคุณค่าเป็นอยา่งยิง่และคาํตอบจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูต้อบ
แบบสอบ ถามใดๆ ทั้งส้ิน 
แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน คอื 
       ตอนท่ี  1  ขอ้มูลระดบัผูใ้ชง้านระบบ 
                    ตอนท่ี  2  การประเมินประสิทธิภาพการใชง้านระบบ 
        ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
 
ตอนที ่1      ข้อมูลระดับตําแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัระดบัตาํแหน่งของท่าน 
 
      นกัศึกษาสหกิจศึกษา          อาจารยนิ์เทศ        
                   ผูป้ระกอบการ                                      ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 

     ผูบ้ริหาร                        
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ตอน 2   การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
 โปรดพิจารณาขอ้คาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 การล็อคอินเข้าใช้งานระบบง่าย

ขั้นตอนชดัเจน 

     

2 ความสะดวก รวดเร็วในการใชง้าน
โปรแกรม 

     

3 ช่ วยลดขั้ นตอนการทํา ง านจาก 
การดาํเนินงานเดิม 

     

4 การออกแบบจอภาพ ง่ายต่อการใช้
งาน 

     

5 การออกแบบรายงานสารสนเทศ ง่าย
ต่อการนาํไปใชง้าน  

     

6 ความ ถูกต้องของข้อ มูลในการ
ประเมินผล 

     

7 การทํางานของระบบเป็นลําดับ
ขั้นตอน 

     

8 ความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีแสดงใน
รายงาน 

     

9 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํระบบ
มาใชง้าน 

     

10 ภาพรวมของประสิทธิภาพการใช้
งานระบบ 
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ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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