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บทคัดย่อ  
  ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
เป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ใช้ประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของการท าโครงงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและพี่เลี้ยง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงงานของนักศึกษา และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาฐานข้อมูลใช้ภาษา PHP และ HTML ซึ่งฐานข้อมูลมีความสามารถ
ในการบันทึก แก้ไข และการลบข้อมูล รวมถึงพี่เลี้ยงและนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น สื่อสารและส่งไฟล์ที่
เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานระหว่างกันได้  ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ78.8 สถานภาพเป็นบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 63.6 โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) 

 
ค าส าคัญ: ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา, นักศึกษาฝึกงานห้องสมุด, การฝึกงานห้องสมุด,  

               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ABSTRACT  
  KKUL School Project Tracking was developed to collect information of the projects 
of students trained at Khon Kaen University Library and used for tracking the progress of the projects 
between trainers and trainees. The database was developed using PHP and HTML languages which 
were able to transfer project- related files, data and comments between trainers and trainees. 
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Results from satisfactory questionnaires showed that the satisfactory were at the highest (average 
4.63 points) 

 
Keyword: Student Project Database, Student Internship, Library Internship,  

                Professional Experience Training, Khon Kaen University Library 

 
บทน า 
 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นให้สามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดการและบริหารองค์กรที่สอดคล้องตามยุคสมัยบน
พื้นฐานของภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยก าหนด หนึ่งในห้ายุทธศาสตร์การบริหารส านักหอสมุดที่ก าหนดไว้คือการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพแบบมืออาชีพใน
การขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์หนึ่งที่น ามาใช้คือการสร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์แบบครบวงจร การพัฒนาความร่วมมือกับหลักสูตรในการฝึกประสบการณ์ให้
นักศึกษาเพื่อสนองโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ส านักหอสมุดได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับ
นักศึกษาทุกสถาบัน ในช่ือว่า KKU Library School และเพื่อให้การฝึกงานเป็นยิ่งกว่าการฝึกงาน การถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา กระบวนการการสอนงานและมอบหมายงานจึงมุ่งเน้นสอนงานแบบ Project-based Learning คือใช้ 
“โครงงาน”เป็นหัวใจส าคัญของหลักสูตรการฝึก เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของนักศึกษา ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีโครงงานที่พัฒนาโดยนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ท่ัวประเทศ
จ านวนมากกว่า 100 โครงงาน มีการพัฒนาเว็บไซต ์(https://library.kku.ac.th/school.php) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
โครงงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาและมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินการ ข้อมูลนักศึกษาที่เคยเข้าฝึกงานตลอดจน
ผลงานท่ีนักศึกษาได้ร่วมพัฒนา เพื่อให้สถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับทราบ
เนื้อหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากส านักหอสมุดก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามารับการฝึกงาน ใช้งานมา 2 ปี พบว่า
เว็บไซต์นี้มีข้อจ ากัดด้านการติดตามโครงงานของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุด 
การเผยแพร่โครงงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก อีกทั้งการใช้เป็นแหล่งรวบรวมโครงงานของนักศึกษาที่ได้พัฒนางานร่วมกับ
บุคลากรของส านักหอสมุดให้เป็นระบบเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินพัฒนาโครงงานต่อเนื่องกับนักศึกษา
ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรุ่นต่อไป จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา     
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการติดตามการท าโครงงาน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุดต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์  
 1. เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของการท าโครงงานนักศึกษา ที่อยู่ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://library.kku.ac.th/school.php
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 3. ใช้ส าหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน    
 1. ศึกษาระบบการจดัการและการพัฒนาของฐานข้อมูล 
 2. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลเพื่อให้มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ การวางโครงสร้าง รูปแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. เตรียมข้อมูลที่ต้องการน าเข้า ได้แก่ รายละเอียดโครงงาน (Proposal) ของนักศึกษาในปีที่
ผ่านมาและนักศึกษาที่ก าลังฝึกประสบการณ์ในปีปัจจุบัน โดยแยกสถานภาพโครงงานออกเป็นดังนี้  
  3.1 โครงงานท่ีก าลังด าเนินการ 
  3.2 โครงงานท่ีด าเนินการแล้ว 
  3.3 โครงงานของปีปัจจุบัน 
  3.4 โครงงานของปีท่ีผ่านมา 
  3.5 ผู้ด าเนินโครงงาน (สถาบันของนักศึกษา) 
 รายละเอียดโครงงานและสถานภาพการด าเนินงานของแต่ละโครงงาน ประกอบไปด้วย         
ช่ือโครงงาน ผู้รับผิดชอบ ที่ปรึกษาโครงงาน ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ ข้ันตอนการด าเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ สิ่งที่
ได้จากการท าโครงงาน   
 4. รวบรวมรายชื่อ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย พิกัดที่ตั้งในรูปแบบละติจูด ลองติจูด ระยะเวลาการ
ฝึกประสบการณ์  ช่องทางการติดต่อ และภาพของนักศึกษา ที่ เข้าฝึกประสบการณ์ที่ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5. ประสานงานกับผู้พัฒนาเพื่อก าหนดและท าความเข้าใจร่วมกันในรายละเอียดของความ
ต้องการ เป็นการให้ข้อมูลด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื้อหาหลักของเว็บแอปพลิเคชัน รูปแบบที่
ต้องการ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลน าเข้า รูปแบบการสืบค้น รายงานการแสดงผล 
 6. พัฒนาระบบ สร้างและทดลองใช้งาน โดยใช้ภาษา PHP และ HTMLหลังจากสร้างเสร็จจะท า
การทดลองใช้งานก่อนเผยแพร่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการจัดรูปแบบการแสดงผล  (มิทเชลล์, 
2556, น. 18) 
 7. เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเช่ือมโยงลิงก์ ไว้ที่ เพจหลักของโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://library.kku.ac.th/school.php)    

  
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                 สรุปผล 
 ในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล KKUL School Project Tracking ได้ออกแบบระบบเป็น 
2 ส่วนดังน้ี  
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 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ แยกเป็น 8 เมนูดังน้ี  

 
 

 
 
 
 
  

1.1 หน้าหลัก ส าหรับผู้ใช้ระบบเลือกเพื่อจัดการหรือติดตามโครงการอื่น  ๆ 

ของส านักหอสมุดนอกเหนือโครงงานของนักศึกษา 

1.2 โครงการ ส าหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล KKUL School Project 

tracking 

1.3 หมวดหมู่ ส าหรับสร้างและลบหมวดหมู่เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาของโครงงาน

นักศึกษาและความเช่ียวชาญของพี่เลี้ยงและนักศึกษา 

1.4 บุคลากร ส าหรับการจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของ

ส านักหอสมุดและนักศึกษาท่ีเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5 หน่วยงาน ส าหรับการจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลสถาบันที่สังกัดของ

นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีส านักหอสมุด 

1.6 สมาชิก ส าหรับการจัดการสร้างช่ือผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูล KKUL School 

Project tracking 

1.7 คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบศึกษาการเข้าใช้งานของ

ฐานข้อมูล KKUL School Project tracking 

1.8 ติดต่อผู้พัฒนา ส าหรับผู้ใช้งานระบบแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล 

KKUL School Project tracking เมื่อเกิดปัญหา 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเมนูหลักการท างานในฐานข้อมูล KKUL School Project tracking 

 ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอโครงงานท้ังหมดและการจดัการโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ภาพที่ 3 แสดงการน าเข้าข้อมลูโครงงานและผู้รับผิดชอบโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 2. ส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไป (Guest) แยกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  
  2.1 การสืบค้นโครงงาน สามารถสืบค้นได้ 2 แบบ คือแบบไล่เรียง (Browse) และการสืบค้น
จากค าส าคัญ (Keyword Search) ของโครงงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ภาพที่ 4 แสดงการรายงานผู้รับผิดชอบโครงงานและผูร้่วมโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และ                   

             ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาโครงงาน 

 

      ภาพที่ 5 แสดงการสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse) 
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 2.2 การแสดงผลข้อมูลของการค้นหา จะแสดงผลในรูปแบบตาราง สามารถเลือกเข้าไปดู
รายละเอียดโครงงานนักศึกษาแต่ละโครงงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 การแสดงรายละเอียดของโครงงานนักศึกษา ได้แก่ขอบเขตโครงงาน วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีด าเนินการ พิกัดสถานท่ีจัดท าโครงงานแสดงผล
ในรูปแผนที่บน Google Map  กิจกรรมที่ท าระหว่างจัดท าโครงงานของนักศึกษาและพี่เลี้ยงโครงงาน รวมถึงไฟล์
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงงาน 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงผลการค้นหาโครงงาน  

 

  ภาพที่ 6 แสดงการสืบค้นจากค าส าคัญ (Keyword Search) 

ช่องรับค ำค้น (keyword) 
search) 
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 อภิปรายผล  
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งน าผลของการประเมินมาเปรียบเทียบกับการแปลผล  ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2561, น. 3) ได้แก่ บุคลากรส านักหอสมุดที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโครงงานนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.4 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
78.8 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.2 โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63)    
ส่วนท่ี 1 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของฐานข้อมูล พบว่า ระบบฐานข้อมูลช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษอยูใ่น
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) และต่ าสุดในด้านการจัดการรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ส่วนที่ 2 ด้านรูปแบบของฐานข้อมูล พบว่า การจัดรูปแบบใน

  ภาพที่ 8 แสดงผลรายละเอียดโครงงานของนักศึกษา  
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เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45) และต่ าสุดในด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
เหมาะสมและน่าสนใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) ดังตาราง 

 
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชนข์องฐานข้อมลู 
1.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.36 มาก 
1.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของฐานข้อมูล 4.39 มาก 
1.3 การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 4.18 มาก 
1.4 การเช่ือมต่อของระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งานระบบ
หลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูล การอัปโหลดภาพ การส่งข้อมูล) 

4.27 มาก 

1.5 ระบบฐานข้อมูลช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 4.27 มาก 
1.6 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ 4.48 มาก 
1.7 ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 4.39 มาก 
1.8 ระบบฐานข้อมูลช่วยลดปรมิาณการใช้กระดาษ 4.57 มากที่สุด 
1.9 ระบบฐานข้อมูล อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 

4.48 มาก 

1.10 ภาพรวมความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของฐานข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
2. ด้านรูปแบบของฐานข้อมูล 
2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ 4.21 มาก 
2.2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.45 มาก 
2.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.36 มาก 
2.4 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 4.30 มาก 
2.5 การเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links ) 4.27 มาก 
2.6 ภาพรวมความพึงพอใจด้านรปูแบบฐานข้อมูล 4.58 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมของฐานข้อมลู  KKUL School Tracking 4.63 มากที่สุด 

    
 ข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนของข้อเสนอแนะ ควรมีการบันทึกเนื้อหาโครงงานครบสมบูรณ์ทุกโครงงานในฐานข้อมูล
โดยเฉพาะปีเก่า ๆ มีประโยชน์ในการติดตามงานนักศึกษาดีมาก ควรจะมีการแสดงความเช่ียวชาญของพี่เลี้ยง
นักศึกษาในหน้าแสดงผล และมีการรายงานผลสถาบันส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 บุคลากรส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
 ส าหรับบุคลากร   
 1. เป็นแหล่งรวบรวมและติดตามความคืบหน้าโครงงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ของพี่เลี้ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษา 
 2. เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานหรืออ้างอิงส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดโครงงานให้กับ
นักศึกษาในรุ่นต่อไป 
 3. ใช้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันของบุคลากรแต่ละส่วนงานในส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาโครงงานของนักศึกษา อีกทั้งทราบความเช่ียวชาญหรือทักษะของ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อท่ีจะมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรุ่นต่อไป 
 4. ใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการวิชาการชุมชนของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ส าหรับนักศึกษา 
 1. ใช้เป็นแฟ้มสะสมงานเพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเข้ามาตรวจสอบงานของนักศึกษา 
 2. แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงานที่รับผิดชอบหลังการเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ในภายหลัง 
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มหาวิทยาลยั. 
 

 
 


