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ภาพที่ 5-36 หน้าจอ “เลือกอาจารย์ที่ปรกึษา” โปรเจค 

 5.1.14 เมนู “เลือกที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ 2” 

  จะมีการทำงานเมื่อกับการ “เลือกที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ 1” ทุกประการ 

 

5.2 ส่วนของ Web Site สำหรับอาจารย ์

 5.2.1  เมนู “รายชื่อนักศึกษา” 

  เป็นเมนูที่ให้อาจารย์สามารถเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลของนักศึ กษาภาคสถิติ

ประยุกต์ ที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ท่านนั้นๆ มีหน้าจอดังภาพที่  5-37 โดยสามารถค้นหา

นักศึกษาได้โดยให้รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, สาขา หรือปีการศึกษา เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 5-37 หน้าจอเมนู “รายชื่อนักศึกษา” ในความดูแล 
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 เมื่อได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาชั้นปี จะต้องทำการตรวจสอบทรานสคริปต์ของนักศึกษา ดังภาพ

ที่ 5-38 ในความดูแลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านนักศึกษาคนน้ันจึงจะสามารถทำเรื่องฝึกงานได ้

 
 

ภาพที่ 5-38 หน้าจอเมนู “ตรวจทรานสคริปต์” 

 

 5.2.2  เมนู “ห้องเรียน” 

  เป็นเมนูที่ใช้อาจารย์สามารถเข้ามาดูรายละเอียดห้องเรียนแต่ละชั้นปีได้ ดังภาพที่ 

5-39 โดยสามารถกดดูรายละเอียดของห้องเรียน โดยกดที่ปุ่ม “รายละเอียด” ขอห้องเรียนนั้นๆ จะ

แสดงว่าห้องเรียนนั้นๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นใคร และมีนักศึกษาคนไหนบ้างที่อยู่ห้องเรียนนี้  

 
 

ภาพที่ 5-39 หน้าจอเมน ู“ห้องเรียน” ของอาจารย ์
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 5.2.3  เมนู “หน่วยงาน” 

  เป็นเมนูที่ให้อาจารย์สามารถเข้ามาดูรายละเอียดหน่วยงานต่างๆ ได้ ดังภาพที่ 5-40 

โดยจะแสดงหน่วยงานที่นักศึกษาเคยไปฝึกงานทั้งหมด และดูรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานได้ 

 
 

ภาพที่ 5-40 หน้าจอเมนู “หน่วยงาน” 

 

 5.2.4  เมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 1 และ 2” 

  รายชื่อกลุ่มโครงงนที่อาจารย์ท่านนั้นๆ เปน็ผู้ดูแล มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงงานที่

เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, ชื่อสมาชิกกลุ่มโครงงานนั้นๆ, และสถานะของโครงงานนั้นๆ  ดัง

ภาพที ่5-41 โดยทั้ง 2 เมนมูีการทำงานที่เหมือนกันทุกประการ 

 

 
 

ภาพที่ 5-41 หน้าจอเมนู “กลุ่มโครงงานพิเศษ 1” 
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 5.2.5  เมนู “สืบค้นโครงงานพิเศษ 1 และ 2” 

  เป็นเมนูที่ให้อาจารย์สามารถมาดูรายละเอียดโครงงานพิเศษ 1, 2 ที่เป็นโครงงาน

เก่าของนักศึกษาได้ โดยจะแสดงโครงงานพิเศษ 1, 2 ที่มีอยู่ในระบบ และสามารถเลือกดูรายละเอียด

ในแต่ละโครงงานได้ ดังภาพที่ 5-42 โดยสามารถดูตัวอย่างเล่มโครงงานพิเศษ 1, 2 ได้โดยการกดปุ่ม 

“ดูไฟล์” จะได้เป็นลิงค์ทีไฟล์นั้นๆ ถูกเก็บอยู่ โดยทั้ง 2 เมนูมีการทำงานที่เหมือนกันทุกประการ 

 

 
 

ภาพที่ 5-42 หน้าจอเมนู “สืบคน้โครงงานพิเศษ 1” 

 

 5.2.6  เมนู “ตรวจทรานสคริปต์” 

  เป็นเมนูที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีทำการตรวจสอบ “ทรานสคริปต์” ของนักศึกษา

ในความดูแล ดังภาพที่ 5-38 โดยที่ถ้ากดปุ่ม “ตรวจสอบ” จะทำการลิงค์ไปยัง “เว็บระบบสารสนเทศ

เพื่องานทะเบียนนักศึกษา” ของ มจพ. ดังภาพที่ 5-43 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยถ้าผ่านเกณฑ์ถึงกดปุ่ม 

“อนุม้ต”ิ 
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ภาพที่ 5-43 หน้าจอ “เว็บระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา” ของ มจพ. 

 

 5.2.7  เมนู “ตรวจสอบกลุ่มฝึกงาน” 

  โดยหน้านี้จะมีรายละเอียดนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน จะยืนรายละเอียดของ

หน่วยงาน ดังภาพที่ 5-44 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีตรวจสอบ ว่าหน่วยงานนี้เหมาะสมที่จะไป

ฝึกงานหรือไม ่

  เมื่ออาจารย์ตรวจสอบหน่วยงานแล้ว สามารถกดปุ่มให้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” แก่

นักศึกษาได้ทันที ถ้ากดไม่ผ่านนักศึกษาต้องทำการยืนหนว่ยงานใหม่ 

 
 

ภาพที่ 5-44 หน้าจอเมนู “ตรวจสอบกลุ่มกลุ่มฝึกงาน” เมื่อมีนักศึกษายืนขอฝึกงานใหพ้ิจารณา 



81 

 5.2.8  เมนู “ประเมินนักศึกษาฝึกงาน” 

  เมื่อนักศึกษาไปฝึกงาน รายชื่อจะมารออยู่ที่หน้านี้ เพื่อรอการประเมินฝึกงาน 

หลังจากนักศึกษากลับมาจากการฝึกงาน ดังภาพที่  5-45 อาจารยจะประเมินโดยการกดปุ่ม 

“ประเมิน” เพื่อประเมินนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น ดังภาพที่ 5-46 ถ้าผ่านเกณฑ์

นักศึกษาคนนั้นจะมี “สถานะผ่านการฝึกงาน” 

 
 

ภาพที่ 5-45 หน้าจอเมนู “ประเมนินักศึกษาฝึกงาน” เมื่อมีนักศึกษาไปฝึกงาน 

 

 
 

ภาพที่ 5-46 เกณฑ์การ “ประเมินนักศึกษาฝึกงาน” 
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 5.2.9  เมนู “ตรวจโครงงานพิเศษ 1 และ 2” 

  โดยหน้านี้จะมีรายละเอียดนักศึกษาที่เราได้รับเป็นที่ปรึกษาโปรเจค จะส่งหัวข้อ

โครงงานพิเศษ 1 , 2 โดยจะมีรายละเอียดของแหล่งสืบค้นที่นักศึกษาแนบมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปร

เจคได้ตรวจสอบ ดังภาพที ่5-47 ว่าหัวข้อโครงงานนี้ผ่านหรือไม ่

 

 
 

ภาพที่ 5-47 หน้าจอเมนู “ตรวจสอบโครงงานพิเศษ 1” 

 

 เมื่ออาจารย์กดปุ่ม “ตรวจสอบและแก้ไข” จะพบกับหน้า “ตรวจสอบและแก้ไขโครงงาน

พิเศษ 1, 2” ดังภาพที่ 5-48 อาจารย์มาสามารถแก้ไขชื่อหัวข้อได้ แลวกด “ยืนยัน”  เมื่อตรวจสอบ

แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคสามารถให้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” แก่หัวข้อนั้นๆ ได้ กรณีที่กดปุ่ม 

“ผ่าน” จะมีช่องให้กรอกคะแนนโปรเจคขึ้นมาให้อาจารย์ที่ปรึกษากรอกคะแนนโปรเจคลงในช่องว่าง 

ดังภาพที ่5-49 โดยทั้ง 2 เมนูมีการทำงานที่เหมือนกันทุกประการ  
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ภาพที่ 5-48 หน้าจอ “ตรวจสอบและแก้ไขโครงงานพิเศษ 1” 

  

 
 

ภาพที่ 5-49 หน้าจอ “กรณที่ผ่านโปรเจค 1/2” เพื่อให้คะแนนโปรเจค 

 

 5.2.10 เมนู “ตรวจเลม่โครงงานพิเศษ 2” 

  เมื่อนักศึกษาทำการอัปโหลดไฟล์งานโปรเจค 2 รายช่ือก็จะมาขึ้นที่อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรเจคเพื่อตรวจสอบเล่ม (.doc, .PDF) ดังภาพที ่5-50 เมื่อกดผ่านจะถูกส่งต่องานให้ธุรการภาคสถิติ

ประยุกต์ตรวจสอบต่อไป 
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ภาพที่ 5-50 หน้าจอเมนู “ตรวจเล่มโครงงานพิเศษ 2” 

 

5.3 ส่วนของ Web site สำหรบัธรุการ 

 5.3.1  เมนู “รายชื่อนักศึกษา” 

  เป็นเมนูที่ให้ธุรการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษาทั้งหมดภายในภาควิชา

สถิติประยุกต์ ดังภาพที่ 5-51 โดยสามารถค้นหานักศึกษาได้โดยให้รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล, 

สาขา หรือปีการศึกษา เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 5-51 หน้าจอเมนู “รายชื่อนักศึกษา” 


