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แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
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โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 1.1 นายศุภกร ชวนวัฒนา  รหัสนิสิต 601081327 คณะนิติศาสตร์ 
 1.2 สถานประกอบการ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา 
 - ดำเนินการเกี่ยวกับคดีของเด็กและเยาวชน ในส่วนของคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนอายุกว่า 
10 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ได้กระทำความผิด โดยมีหน้าที่ควบคุมตามคำสั่งของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว อีกท้ังได้ดำเนินการในคดีแพ่งในส่วนของคดีครอบครัว และงานกำกับการปกครอง 
2. หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด โดยรับผิดชอบ ในส่วนของ
การช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนคดี จัดการงานต่าง ๆ เช่น ตรวจปัสสาวะเยาชน
ชาย , ลงข้อมูลปิดสำนวนในระบบ และ ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งในส่วนของคดีครอบครัว ได้
รับผิดชอบในส่วนของการช่วยหัวหน้าฝ่ายคดี ปิดสำนวนในระบบสารสนเทศของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  
3. การจัดระบบงานของสถานประกอบการ 
 3.1 ลักษณะงาน 
  ดำเนินการเกี่ยวกับคดีของเด็กและเยาวชน ในส่วนของคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน
อายุกว่า 10 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ได้กระทำความผิด โดยมีหน้าที่ควบคุมตามคำสั่งของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว อีกท้ังได้ดำเนินการในคดีแพ่งในส่วนของคดีครอบครัว และงานกำกับการปกครอง 
 3.2 ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 19 มีนาคม 2564 
 3.3 ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 
  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ 
นายธเนศ สีหบุตร หวัหน้าฝ่ายคดี ดำเนินการจัดการเรื่องพ่ีเลี้ยงของนิสิตฝึกสหกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายคดี
ไดต้อบรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตฝึกสหกิจด้วยตนเอง เมื่อหัวหน้าฝ่ายคดีไปราชการหรือลาป่วย ได้
มอบหมายให้นายวรวิทย์ บุญกาญจน ์ และ นางอรรถนี ประทักษ์การ พนักงานคุมประพฤติชำนาญ
การ เป็นพี่เลี้ยงแทน โดยการมอบหมายพ่ีเลี้ยงของหัวหน้าฝ่ายนั้น พิจารณาจากสายงานและส่วนงาน
นั้น สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและความรู้ที่นิสิตได้เรียนมา 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
1. ที่มา ความสำคัญและสภาพปัญหาการจัดทำโครงการ 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้ามาปฏิบัติสหกิจ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสงขลา ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบและประสบกับปัญหาของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
สหกิจ คือ การค้นหาเล่มสำนวนคดีเมื่อจำเป็นต้องนำมาประกอบกับสำนวนคดีใหม่หรือนำคำ
พิพากษาเข้าประกอบในสำนวนคดี โดยค้นหาจากสำนวนเก่าที่เก็บอยู่ในห้องสำนวนที่ไม่ได้จัดเรียงไว้
ตามปี ทำให้ยากแก่การค้นหา และในส่วนของสถานะของบางสำนวนคดีที่ไม่ได้ทราบถึงการปิด
สำนวนคดี สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเยาวชน ที่สามารถ
เข้าสู่ระบบของหัวหน้าส่วนคดีและต้องเข้าใช้งานกับอินเตอร์เน็ตของสถานพินิจฯเท่านั้น หากอินเตอร์
สถานพินิจฯเกิดระบบขัดข้องและจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะของคดีนั้น ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ทันทีในขณะนั้น 
 ทางผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่ข้าพเจ้าได้ฝึกสหกิจอยู่ 
ได้นำระบบตรวจสอบสถานะและค้นหาสำนวนคดีแพ่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสงขลามาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 
 1. เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้นหาข้อมูลของสำนวนคดีแพ่งและการตามหา
เล่มสำนวนนั้น 

2. เพ่ือลดปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถสืบค้นหาขอมูลในระบบสารสนเทศของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วย
การเก็บข้อมูลไว้ในระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ 
3. วิธีการจัดทำโครงการ 
 3.1 วางแผนการดำเนินงาน โดยศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ 
กล่าวคือ ปัญหาการค้นหาสำนวนคดีแพ่งภายในองค์กร ที่ค้นหาได้ยาก และปัญหาเรื่องของการตรวจ
สถานะสำนวนคดีแพ่งเมื่อเกิดกรณีที่อินเตอร์เน็ตของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเกิดขั้น
ข้องทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ เริ่มจากการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft access จากนั้น
นำความรู้ที่ ได้จากการเรียนรู้  มาปฏิบัติ ในการสร้างโครงงานเพ่ือให้ เกิดประโยชน์กับ สถาน
ประกอบการและตอบสนองปัญหาที่เกิดข้ึนภายในสถานประกอบการ  
 โดยมีขั้นตอนการทำโครงงาน ดังนี้ 

3.2.1 กำหนดตารางขึ้น โดยข้อมูลภายในตารางประกอบด้วย เลขคดีดำ วันที่ ชื่อ
โจทก์/ผู้ร้อง ชื่อจำเลย เรื่อง พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน เลขคดีแดง ที่ตั้งสำนวน 
สถานะของสำนวน  

3.2.2 เมื่อกำหนดตารางแล้ว นำตารางที่ได้มาไปกำหนดฟอร์ม โดยฟอร์มจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟอร์มสำหรับลงข้อมูล และ ฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูล 

3.2.2.1 ฟอร์มสำหรับลงข้อมูล ได้นำตารางที่กำหนดมาข้างต้น โดยเลือก
สร้างจากตัวช่วยในการสร้างฟอร์ม สำหรับปุ่มที่ใช้ในการเลื่อนถัดไป ย้อนกลับใน
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หน้าลงข้อมูลนั้น ได้ใช้แมโคว์สำเร็จรูปในการกำหนดทิศทางของปุ่มและเป็นชุดออก
คำสั่งให้ปุ่มทำงานตามท่ีได้ตั้งค่าไว้ 

3.2.2.2 ฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูล ได้นำตารางที่กำหนดมาข้างต้น มา
สร้างฟอร์ม โดยเลือกตัวเลือกสร้างฟอร์มหลายฟอร์ม สวยงาม สำหรับปุ่มในการ
ค้นหานั้น ได้ใช้คำสั่งจากแมโคว์ที่กำหนดขึ้นมาโดยใช้ชุดคำสั่งจาก applyfilter 
จากนั้นกำหนดเงื่อนไข Where โดยกำหนดให้ปุ่มที่ใช้ค้นหา สามารถหาข้อมูลจาก
หัวข้อที่กำหนดในตาราง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ตามโปรแกรมนี้ได้ตั้งค่า เลขคดีดำ ) 
จากนั้นนำแมโคว์ที่ตั้งค่าไว้ มาตั้งค่าในปุ่มที่กำหนดไว้ให้ค้นหา 
3.2.3 สำหรับหน้าเข้าสู่ระบบ ได้มีการออกแบบโดยใช้ตัวช่วยในการสร้างฟอร์ม 

หลังจากนั้นได้ทำปุ่มในการควบคุม 2 ปุ่ม คือ ปุ่มเข้าสู่ระบบและปุ่มลงทะเบียน โดยการ
ลงทะเบียนนั้นต้องกำหนดตารางเพ่ือเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบและรหัสผ่าน และสร้างฟอร์มมา
เพ่ือเป็นฟอร์มลงทะเบียน  

สำหรับปุ่มเข้าสู่ระบบนั้นได้มีการเขียนคำสั่งใน Microsoft visual เพ่ือควบคุมการ
ทำงานของปุ่ม 
3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยตรวจสอบจากการทดลองให้พ่ีเจ้าหน้าที่ธุรการคดีและ

พนักงานคุมประพฤติทดลองใช้ จากนั้นสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ทดลองใช้และนำคำแนะนำ
มาปรับปรุงโครงงานต่อไป 
4. การประยุกต์ใช้วิชาความรู้ 
 ได้นำความรู้ทางด้านระยะเวลาทางกฎหมายหรือระยะเวลาในการดำเนินคดีมาประบเข้าใช้
กับระบบนี้ กล่าวคือ ระยะเวลาในการดำเนินคดีแพ่งค่อนข้างจะใช้เวลานานในการดำเนินคดี อาจทำ
ให้รูปเล่มสำนวนบางเล่มอาจจะค้นหายาก หรือ สามารถตรวจสอบค่อนข้างยาก 
5. สรุปและผลการดำเนินงาน 
 ภายหลังจากการทดลองใช้ระบบตรวจสอบสถานะและค้นหาสำนวนคดีแพ่งภายในสำนักงาน 
พบว่าปัญหาการค้นหาสำนวนและการตรวจสอบสถานะของสำนวนได้ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สงขลาได้เป็นอย่างมาก  
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•  อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
  

โครงงานที่จัดทำขึ้นมานั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสถานประกอบการ ในส่วนของการ
แก้ไขและลดปัญหาด้านการค้นหาและตรวจสอบสถานะของสำนวน ซึ่งเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับสถาน
ประกอบการและสถานประกอบการได้มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังจากนำโครงงานไปนำเสนอและทดลองใช้ 
คือ แนวคิดการทำโครงงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก และยังสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานในด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทำให้เกิดการพัฒนางานและสามารถต่อยอดได้ อีกทั้งสามารถ
นำระบบดังกล่าวมาต่อยอดปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในควบคุม ต่อไป 
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