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5.4 ส่วนของ Web site สำหรับนักศึกษา 

 ในส่วนการใช้งานของนักศึกษานั้น แรกเริ่มเข้าใช้ระบบต้องทำการ Reset Password ก่อน 

โดยการกดลืมรหัสผ่าน เมื่อเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วต้องรออาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีตรวจ “ทราน

สคริปต์” ก่อนจึงจะเริ่มการทำงานต่างๆ ได้ 

 5.4.1 เมนู “กลุ่มฝึกงาน” 

  เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีทำการอนุมัติ “ทรานสคริปต์” เรียบร้อยแลว จึงสามารถ

ทำขั้นตอนนี้ต่อไปได้ เมื่อเมื่อคลิกเข้าเมนู “กลุ่มฝึกงาน” จะพบหน้าจอดังภาพที่ 5-73 โดยสามารถ

เลือกหัวงานทีม่ีอยู่แล้ว หรือเพิ่มหน่วยงานใหม่ก็ได้  

 

 
 

ภาพที่ 5-73 หน้าจอเมนู “กลุ่มฝึกงาน” 

 

 การเพิ่มหน่วยงานใหม่ต้องรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อน ดังภาพที่  5-74 จึงจะให้ได้ เมื่อทำ

การเลือกหน่วยงานเรียนร้อยแล้วให้กด “ยืนยัน” จะเป็นการสร้างกลุ่มฝึกงาน ดังภาพที่  5-75 และ

สามารถเพิ่มสมาชิกได้โดนการใส่เลขประจำตัวนักศึกษา เช่น 5900000000000 เป็นต้น ดังภาพที่ 5-

76 หรือจะสร้างกลุ่มคนเดียวก็ได้เล่นกัน 
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ภาพที่ 5-74 ตัวอย่างการเพิ่มหน่วยงานใหม ่

 

 
 

ภาพที่ 5-75 รายละเอียดของกลุ่มฝึกงาน 

 

 เมื่อกด “ยืนยัน” แล้วข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ และจะถูกส่งไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 

เพื่อรอการอนุมัติ ว่าบริษัทนี้สามารถไปฝึกงานได้ 
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ภาพที ่5-76 ตัวอย่างการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มฝึกงาน 

 

 ถ้าทำการเชิญสมาชิกเข้ากลุ่มจะมีแจ้งเตือนไปยังเพื่อนคนที่เราเชิญเข้ากลุ่มฝึกงาน ดังภาพที่ 

5-77 เพื่อให้เพื่อนตอบรับหรือปฏิเสธ แต่ถ้าเพ่ือนคนนั้นโดนเชิญแล้วจะไม่สามารถเชิญซ้ำได้อีก 

 

 
 

ภาพที่ 5-77 หน้าแจ้งเตอืนเหมือนมีคนชวนเขา้กลุ่มฝึกงาน 
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 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ทำการกรอกรายระเอียดกลุ่มฝึกงานให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 5-78 

มีรายละเอียด ดังนี ้

 - หัวหน้าส่วนงานการฝึกงาน คือ ช่ือของหัวหน้าที่มีสิทธิในการตัดสินใจ และเซ็นฝึกงานได้ 

 - ชื่อผู้ติดต่อการฝึกงาน คือ ติดต่อสถานที่ฝึกงานผ่านใคร 

 - เบอร์โทรศัพท์ คือ เบอรโทรศัพท์ของผู้ที่เราไปติดต่อการฝึกงาน 

 - ตำแหน่งฝึกงาน คือ ตำแหน่งที่ตน้องจะไปฝึกงน เช่น บัญช ี

 เมื่อกรอกครบแล้วให้ทำการกด “บันทึก” รายชื่อจะถูกส่งไปให้ธุรการเพื่อทำหนังสือขอ

ฝึกงานและหนังสือส่งตัวฝึกงานต่อไป และเมื่อฝึกงานเสร็จแล้วและได้รับการประเมินสถานะกลุ่ม

ฝกึงานจะเป็น “ผ่าน” ดังภาพที ่5-79 

  

 
 

ภาพที่ 5-78 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล “รายละเอียดกลุม่ฝึกงาน” 
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ภาพที่ 5-79 ประเมนิสถานะกลุ่มฝึกงานจะเปน็ “ผ่าน” 

 

 5.4.2  เมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 1” 

  เมื่ออาจารยท์ี่ปรึกษาอนุมัติ “ทรานสคริปต์” แล้วจึงจะสามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้ได้ 

โดยการกด “สร้างกลุ่ม” ดังภาพที่ 5-80 เมื่อกด “สร้างกลุ่ม” จะมีรายละเอียดกลุ่ม ดังภาพที่ 5-81 

 

 
 

ภาพที่ 5-80 หน้าจอเมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 1” 
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ภาพที่ 5-81 หน้าจอเมื่อกด “สรา้งกลุ่ม” จะมีรายละเอียดดังนี ้

 

 โดยเราสามารถเชิญสมาชิกกลุ่มได้ โดยการกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาของเพื่อน เช่น 

5900000000001 เป็นต้น  แล้วกด “ยืนยัน” ดังภาพที่ 5-82 โดยจะมีคำเชิญส่งให้เพื่อน กดตอบรับ

ที่หน้าแจ้งเตือน ดังภาพที ่5-83 

 

 
 

ภาพที่ 5-82 ตัวอย่างการเชิญเพือ่นเข้ากลุ่มโครงงานพิเศษ 1 
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ภาพที่ 5-83 หน้าแจ้งเตือนเมื่อมีคนชวนเข้ากลุ่มโครงงานพิเศษ 

 

 เมื่อกดยืนยันกลุ่มโครงงานนี้จะถูกส่งไปยังหน้าของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการ Assign อาจารย์ที่

ปรึกษาโปรเจค สถานะโปรเจคจะขึ้น “รอเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ดังภาพที่ 5-84 

 

 
 

ภาพที่ 5-84 หน้ากลุ่มโครงงานพิเศษเมื่อกด “ยืนยัน” เรียบร้อยแล้ว รอ Assign ทีป่รึกษา 
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 เมื่อได้รับอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ “ยื่นหัวข้อโครงงานพิเศษ” 

ได้ โดยการกดปุ่ม “ยื่นหัวข้อโครงงานพิเศษ” จะพบกับหน้ายื่นหัวขอโครงงานพิเศษ 1 ดังภาพที่ 5-

85 โดยมีรายละเอียดให้กรอก ดังนี้ 

 - ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) คือ ชื่อโครงงานพิเศษที่เป็นภาษาอังกฤษ 

 - ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) คือ ชื่อโครงงานพิเศษที่เป็นภาษาไทย 

 

 
 

ภาพที่ 5-85 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล “หัวข้อครงงานพเิศษ 1” 

 

 กรอกแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยการกด “เพิ่มแหล่งสืบค้นคว้า” ดังภาพที่  5-86 แล้วกด”

ยืนยัน” โดยมีรายละเอียดให้กรอก ดังนี้ 

 - ชื่อหนังสือ คือ ชื่อหนังสือที่เราใช้เป็นแหล่งอ้างอิง 

 - ชื่อบทความ คือ บทความที่เราสนใจสืบค้น 

 - ชื่อผู้แต่ง คือ ใครเป็นผู้เขียนบทความที่เราสนใจ 

 - ปีที่พิมพ์ คือ ปีที่ทำการตีพิมพ์บทความที่เราสนใจ 

 การเลือกไฟล์เอกสารที่เราอา้งอิงถงึ แล้วกด “ยืนยัน” 
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ภาพที่ 5-86 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล “แหล่งสืบคน้ควา้ข้อมูล” ที่ใชใ้นการอ้างอิง 

 เมื่ออาจารย์ทำการตรวจ และให้คะแนนเรียบสถานะโครงงานพิเศษ 1 จะเปลี่ยนเป็น “ผ่าน” 

เมื่อผ่านโครงงานพิเศษ 1 แล้ว จึงจะสามารถทำโครงงานพิเศษ 2 ต่อได ้

 5.4.3 เมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 2” 

  จะยึดตามกลุ่มโครงงานพิเศษ 1 ก่อน โดนสมาชิกในกลุ่มต้องทำการ “ยืนยันข้อมูล” 

ถ้าหากจะอยู่กลุ่มนีต่อ หรือกด “ออกจากกลุ่ม” หากไม่ต้องการอยู่กลุ่มนี้แล้ว ดังภาพที่ 5-87 เมื่อทำ

การยืนยันเรียบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปให้ผู้ดูแลระบบทำการ Assign ที่ปรึกษาโปรเจค โดย

สถานะโปรเจคจะเป็น “รอเลือกอาจารย์ทีป่รึกษา” ดังภาพที ่5-88 

 
 

ภาพที่ 5-87 หน้าจอเมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 2” 
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ภาพที่ 5-88 เม่ือทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว และรอ Assign อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 เมื่อได้รับการ Assign ที่ปรึกษาโปรเจคเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยื่นหัวข้อโปรเจคได้ ดัง

ภาพที ่5-89 

 
 

ภาพที่ 5-89 สถานะ “รอยืน่หัวข้อโครงงานพเิศษ” เมือ่ได้รับการ Assign ทีป่รึกษา 

 

 ทำการยื่นหัวข้อโปรเจคโดยการกดปุ้ม “ยื่นหัวข้อโครงงานพิเศษ” แล้วทำการกรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วน ดังภาพที ่5-90 เป็นตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มยื่นหัวข้อโครงงานพิเศษ 2 
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ภาพที่ 5-90 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มยืน่หัวข้อโปรงงานพิเศษ 2 

 

 โดยสามารถใช้แหล่งสืบค้นเดิมของโครงงานพิเศษ 1 หรือจะเพิ่มใหม่ หรือจะหาจากแหล่ง

สืบค้นโครงงานพิเศษก็ได้ เมื่อทำการ “ยืนยัน” ยื่นหัวข้อโครงงานพิเศษแล้ว รอการตรวจสอบ ดัง

ภาพที ่5-91 

 

 
 

ภาพที่ 5-91 หน้า “รายละเอียดโครงงานพิเศษ 2” หลังจากยืนหัวขอ้ 

โครงงานพิเศษเรียบเรียบแล้ว 
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 หลังจากที่ได้ตรวจสอบและนำเสนอ และไดเ้กรดเรียบร้อย นักศึกษาต้องทำการอัปโหลดไฟล์ 

เล่มโครงงานพิเศษทั้งไฟล์ .pdf และ .docx ดังภาพที ่5-92 

 
 

ภาพที ่5-92 ตัวอย่างการอพัโหลดไฟล ์

 

 เมื่อเล่มโครงงานพิเศษผ่านการตรวจสอบโดยอาจารยท์ี่ปรึกษา สถานะโครงงานพิเศษ จะ

เปลี่ยนเป็น “ผา่น” ดังภาพที่ 5-93 

 
 

ภาพที่ 5-93 สถานการณผ์า่นโปรเจคโครงงานพิเศษ 2 
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 5.4.4  เมนู “สืบค้นโครงงานพิเศษ 1 และ 2” 

  เป็นเมนูที่ให้อาจารย์สามารถมาดูรายละเอียดโครงงานพิเศษ 1, 2 ที่เป็นโครงงาน

เก่าของนักศึกษาได้ โดยจะแสดงโครงงานพิเศษ 1, 2 ที่มีอยู่ในระบบ และสามารถเลือกดูรายละเอียด

ในแต่ละโครงงานได้ ดังภาพที่ 5-94 โดยสามารถดูตัวอย่างเล่มโครงงานพิเศษ 1, 2 ได้โดยการกดปุ่ม 

“ดูไฟล์” จะได้เป็นลงิค์ทไีฟล์นั้นๆ ถูกเก็บอยู ่โดยทั้ง 2 เมนมูีการทำงานที่เหมือนกันทุกประการ 

 

 
 

ภาพที่ 5-94 หน้าจอเมนู “สืบคน้โครงงาน” 


