
  1. เพื่อลดเวลาในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯของนกัศึกษา 
  2. เพื่อลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีรับลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ 
  3. สามารถรับลงทะเบียนไดห้ลายคร้ังโดยไม่ตอ้งบอกใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้ 

2.2. พฒันาระบบสแกนคิวอาร์โคด เพื่อรับรหสัคิวอาร์โคด้ ของนกัศึกษา แลว้บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

        2.3. พฒันาระบบ รายงานผลการเขา้ร่วมกิจกรรม  โดยดึงขอ้มูลท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลมาแสดง
ใหเ้ห็นวา่ใครไดล้งทะเบียนแลว้ 
  3. ทดสอบลงทะเบียนโดยใชคิ้วอาร์โคด้ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562 
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ 200 คน 

  โดยการใชง้านในกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562 มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 200 คนใชเ้วลาในการลงทะเบียนไม่เกิน 10 นาที โดยใชเ้จา้หนา้ท่ีดูแลการลงทะเบียนจ านวน 1 คน 
จ านวนเคร่ืองสแกนคิวอาร์โคด้จ านวน 5 เคร่ือง 

  จากการด าเนินโครงงานการเช็คช่ือเขา้ร่วมโครงการฯดว้ยการสแกนคิวอาร์โคด้  สามารถช่วยลดเวลาใน 
การลงทะเบียนไดจ้ากเดิมเฉล่ียต่อคน ท่ี 9 วนิาที/คน เหลือเพียง 3 วนิาที/คน และลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีรับ
ลงทะเบียนจากเดิมใชเ้จา้หนา้ท่ี 1 คนต่อนกัศึกษา 40คน เหลือเพียง 1 คนต่อนกัศึกษา 200คน 
  ในการด าเนินโครงการมีขอ้เสนอแนะท่ีควรค านึกถึง 
   1. ระบบสารสนเทศฯของมหาวทิยาลยัตอ้งดี เพียงพอกบัการใชง้านของนกัศึกษาจ านวนมากๆ ได ้
   2. จ านวนเคร่ืองสแกนคิวอาร์โคด้ ตอ้งเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา  โดยในการด าเนินโครงการได้
จดัเตรียมเคร่ืองสแกนคิวอาร์โคด้ ไวจ้  านวน 5 เคร่ืองเพื่อรองรับจ านวนนกัศึกษา 200 คน 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่ง คิวอาร์โคด้ระบุตวัตนและการแสกน 

รูปท่ี 2 รายงานการเขา้ร่วมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

ผลการด าเนินโครงงาน 

สรุปผลการท างานและส่ิงทีไ่ด้รับจากการปฏิบัตงิาน 

  1. ศึกษารูปแบบการลงทะเบียนโดยใชคิ้วอาร์โคด้ ท่ีเหมาะกบัการด าเนินกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 
โดยรูปแบบการใชมี้อยู ่2 แบบคือ  แบบท่ี 1 ติดแผน่รหสัคิวอาร์โคด ใหน้กัศึกษาใชโ้ทรศพัทส่์วนตวัสแกน เพื่อ
ระบุตวัตนของนกัศึกษา  และแบบท่ี 2 ติดตั้งเคร่ืองสแกน ใหน้กัศึกษาน ารหสัคิวอาร์โคด้ ท่ีระบุตวัตนของ
นกัศึกษามาสแกน 
  โดยผูด้  าเนินโครงงานไดเ้ลือกแบบท่ี 2 ติดตั้งเคร่ืองสแกน ใหน้กัศึกษาน ารหสัคิวอาร์โคด้ ท่ีระบุตวัตนของ
นกัศึกษามาสแกน เน่ืองจากผูด้  าเนินโครงานเห็นวา่ประเดน็ในเร่ืองการมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นประเดน็ส าคญัท่ี
ดีกวา่แบบท่ี 1 
  2. พฒันาระบบการลงทะเบียนโดยใชคิ้วอาร์โคด้ 
   2.1. พฒันาระบบสร้างคิวอาร์โคด้ระบุตวัตนนกัศึกษา  จากขอ้มูลบญัชีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตของ
มหาวทิยาลยัฯ ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาแต่ละคน 

ความเป็นมาและความส าคญั 

  ก่อนออกปฏิบติังานสหกิจศึกษา กิจกรรมแรกท่ีจะตอ้งด าเนินการคือ กิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 
ซ่ึงในแต่ละภาคการศึกษามีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนมาก ปัญหาทีพบในกิจกรรมการปฐมนิเทศสห
กิจศึกษา คือการลงทะเบียนและตรวจสอบรายช่ือการเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ัง ใชเ้วลานานและจ านวนบุคลากร
เป็นจ านวนมากในการรับลงทะเบียน  หากมีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการจ านวน 200 คน ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีรับ
ลงทะเบียนไม่ต ากวา่ 5 คน รวมเวลาในการลงทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที ในแต่ละคร้ัง 
  ผูด้  าเนินโครงการฯ มีความตอ้งการท่ีจะลดเวลาการลงทะเบียนและลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีรับลงทะเบียน ใน
กิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา  จึงไดจ้ดัท าโคงงานการเช็คช่ือเขา้ร่วมโครงการฯดว้ยการสแกนคิวอาร์โคด้ 
เพื่อช่วยในการลงทะเบียนของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 

วตัถุประสงค์ 

วธีิด าเนินโครงงาน 

 

โครงงานการเช็คช่ือเข้าร่วมโครงการฯด้วยการสแกนควิอาร์โค้ด 
Roll call attendance by QR-Code 

นายประสาน เอ้ือทาน อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
นางประวีณา  เน่ืองรินทร์  นกัวชิาการศึกษา ส ากดัคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

วตัถุประสงค์ 

วธีิการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการไฟล์แบบฟอร์มสหกจิศึกษาด้วยกเูกิล้ไดร์ฟ 
The management file cooperative education form by Google Drive 

เจา้ของผลงาน: นางประวีณา  เน่ืองรินทร์ ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษา 
สงักดั :    ส านกังานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
       มหาวทิยาลยัเทคโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

  ในกระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษาเข้ารายงานตัว ณ สถาน
ประกอบการ แบบฟอร์มท่ีนักศึกษาจะต้องกลบัมายงัส านักงานโครงการสหกิจศึกษา มีจ  านวน  3 
แบบฟอร์ม คือ  1) FM10-06 แบบแจง้รายละเอียดต าแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาท่ีพกั
ระหวา่งการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 2) FM10-07แบบแจง้แผนปฏิบติังานสหกิจศึกษา 3) FM10-08 แบบ
แจง้โครงร่างรายงานการปฏิบติังาน เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับคณาจารยนิ์เทศในการนิเทศใหค้  าปรึกษา เดิม
ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวเข้าเมล์ ส านักงานโครงการสหกิจศึกษา 
ด าเนินการเปิดเมล์แลว้ปร้ินส์เพื่อส่งเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กบัคณาจารยนิ์เทศ ซ่ึงในและภาค
การศึกษามีนักศึกษาออกปฏิบัติจ  านวนมาก ยกตัวอย่างภาคการศึกษาท่ี 1/2562 มีนักศึกษาออก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา จ านวน  314 คน ท าให้มีเอกสารท่ีนักศึกษาส่งเมล์มาจ านวน 942 ฉบบั หรือ
ขอ้ความในเมล ์942 ขอ้ความท่ีตอ้งเปิดและท าการปร้ินส์ ซ่ึงใชเ้วลาในการเปิดเมล ์จ  านวน 2 วนั 4 ชม.
ใช้กระดาษจ านวน 2,198 แผ่น ด้วยเหตุน้ีผูจ้ ัดท าจึงได้คิดหาวิธีลดขั้นตอนการท างานโดยการน า
เทคโนโลยมีาช่วยให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด จึงไดจ้ดัท าหวัขอ้การบริหารจดัการไฟลแ์บบฟอร์มสหกิจ
ศึกษาดว้ยกเูก้ิลไดร์ฟ 

1. เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
2. เพ่ือลดกระดาษ 
3. เพ่ือน าเทคโนโลยมีาใหใ้นงานใหเ้กิดประโยชน์ 

เดิม  

เปิดเมล ์942 ฉบบั  
ใชเ้วลา  2 วนั 4 ชัว่โมง 

ปรินส์เอกสาร 2,198 แผน่ 
แยกสาขาวิชาส่งให้
คณาจารยนิ์เทศ 

ใหม่ 
เหลือโฟลเดอร์จดัเก็บไฟล ์12 
โฟลเดอร์แยกตามสาขาวชิา 

ส่งล้ิงคไ์ฟลแ์บบฟอร์มต่าง ๆให้
สาขาวชิา (คณาจารยนิ์เทศ
สามารถเปิดดูไดจ้ากมือถือ)  

แทนเปเปอร์ 

ใชเ้วลาในการจดัท าโฟลเดอร์
รวมถึงส่งล้ิงใหอ้าจารย ์30 นาที 

รูปท่ี 6 ขั้นตอนการท างานเดิมและขั้นตอนการท างานใหม่ 

1.ลอ็คอินเขา้gmail.com 

2.เขา้ไปแอป Google คลิก 

3.สร้างโฟลเดอร์ใหม่  

4.แยกโฟลเดอร์สาขาวชิา 

5. แจง้ช่องทางการส่งเอกสารใหน้กัศึกษาทราบ 

6. นกัศึกษาส่งไฟลแ์บบฟอร์มเขา้โฟลเดอร์สาขาวชิาท่ีสงักดั 

7. ส่งลิงคแ์บบฟอร์มต่างๆใหอ้าจารยป์ระสานงานสหกิจ
ศึกษาแต่ละสาขาวชิา สาขาวชิาสามารถดูเอกสารไดใ้นมือ
ถือตามล้ิงท่ีส านกังานโครงการสหกิจศึกษาส่งให ้

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการท างาน 

รูปท่ี 2 แอป google 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งล้ิงคไ์ฟลแ์บบฟอร์มท่ีส่งใหส้าขาวชิา 

รูปท่ี 4 QR Code ส่งแบบฟอร์ม 

รูปท่ี 5 ช่องทางการส่งเอกสาร 

 รายละเอยีด เดมิ ใหม่ 

เวลาในการท างาน  2 วนั  4 ชม. 30 นาที 

กระดาษ 2,198 แผน่ ไม่ไดใ้ช ้

ไฟลข์อ้มูล 942 ไฟล ์ 12โฟสเดอร์ 

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบวธีิการท างานแบบเดิมและแบบใหม่ 

   จากผลการด าเนินงานไดมี้การน าเทคโนโลย ีการน า แอป google มาใชเ้พ่ือลดขั้นตอนการ
ท างานและทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน ์มีความสะดวกทั้งนกัศึกษา คณาจารย ์และผูจ้ดัท าโครงงาน  
   ขอ้เสนอแนะ เน่ืองจากการตั้งค่าเป็น สาธารณะ นกัศึกษา หรือ บุคคลอ่ืนท่ี แสกนเขา้มาให้
ระบบสามารถ เพ่ิม ลบ ขอ้มูล ได ้ 
    
  


