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แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

 
 ส านักงานที่ข้าพเจ้าได้เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาคือ สถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ข้าพเจ้า
ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายธุรการซึ่งมีหน้าที่ช่วยงานและแบ่งเบางานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ธุรการและทุกแผนก การที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาใน ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับ
ประสบการในท างานหลากหลายด้าน อาทิ การเข้าระบบตอบรับหนังสือจากหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก การลงรับหนังสือ การบันทึกข้อมูลใบเสร็จค่าไฟฟ้าหลวงส่วนภูมิภาคของสถานี
ต ารวจท่องเที่ยวกระบี่ การสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐาน SHA, SHA PLUS และ SHA 
EXTRA PLUS ซึ่งข้อมูลท้องถิ่น SHA หมายถึง Amazing Thailand Safety & Health 
Administration (SHA) เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็น
หัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อม่ัน และมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 10 ประเภท
กิจการ คือ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พัก/สถานที่จัดประชุม นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว 
ยานพาหนะ บริษัทน าเที่ยว สุขภาพและความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ากีฬาเพ่ือการ
ท่องเที่ยว การจัดประชุม MICE/จัดกิจกรรม/โรงมหรสพ และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ 
SHA PLUS คือ สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถาน
ประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และ SHA EXTRA PLUS คือ การรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีข้อก าหนดด้านโรงพยาบาลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ โดยมีเงื่อนไข คือ 1) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องเป็นโรงแรมที่พักที่
ได้รับมาตรฐาน SHA Plus แล้ว 2) โรงแรม/ที่พักนั้นจะต้องยินยอมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ด้วยการเดินทางในรูปแบบ Test & Go/Sandbox 3) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องท าสัญญา (MOU) กับ
โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ และ 4) โรงแรมที่พักนั้นจะต้องมียานพาหนะส าหรับรับนักท่องเที่ยวจาก
สนามบิน และจัดท าแบบตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอ
ความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวที่ห้องรับเหตุหรือห้องแจ้งความฉุกเฉิน  จัดท าป้ายเตือน ที่จอดรถ
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เจ้าหน้าที่ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ ที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้มาติดต่อราชการ ที่จอดรถคนพิการ 
และทางลาดส าหรับคนพิการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการ น้ าดื่มบริการ
ประชาชน และเอกสารบริการประชาชน  จัดท าระเบียบการรายงานตัว เก็บภาพถ่ายเมื่อมีกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเช่น ภาพเคารพธงชาติ และภาพต้อนรับคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สถานีต ารวจท่องเที่ยวกระบี่ 

 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
 

ในระหว่างที่ข้าพเจ้าฝึกสหกิจ ณ ส านักงานสถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ก็ได้เล็งเห็นถึง
เป้าหมายด้านหนึ่งของส านักงานที่ต้องการสร้างความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และ
ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความยากล าบากในการค้นหาข้อมูลเตรียมตัวก่อนออกเดินทางจึงได้คิดโครงงานที่
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่  

 
บทคัดย่อ 

นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่มากนัก รวมถึงสถานที่พักบริเวณ
ใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยว นิสิตจึงได้สร้างเว็บไซต์ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยที่
พักบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวแก่ผู้เข้าชมเว็บแอปเดียว 
โดยเว็บแอปนี้สามารถน าทางผู้ใช้ไปยังเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ผ่านกูเกิ้ลแมพ 
จ านวน 10 สถานที่ น าทางไปยังการจองที่พักผ่านเว็บไซต์จองห้องพักโดยตรง จ านวน 50 ที่พัก แสดง
ระยะทางจากสถานที่ท่องเที่ยวไปยังที่พักบริเวณใกล้เคียง และแสดงข้อความเป็นภาษาไทย อังกฤษ และ
มาเลย์ เป็นผลให้ผู้เข้าชมเว็บแอป ได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลและรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่พักมากข้ึน แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา ด้านงบประมาณ และด้านความรู้ ท าให้ข้อมูลในเว็บแอ
ปไม่กว้างมากนัก รวมถึงลิขสิทธิ์ของการใช้รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักจากผู้อ่ืน จึงอยากเสนอแนะ
ให้ผู้ที่สนใจเพ่ิมข้อมูลและอัพเดตข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักในจังหวัดกระบี่ให้เป็นปัจจุบัน
รวมถึงใช้รูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง 

 
การด าเนินงาน 

1) ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักในจังหวัดกระบี่ 
2) ศึกษาการเขียนเว็บแอปด้วยโปรแกรม Construct 3 
3) ออกแบบหน้าต่างการใช้งานเว็บแอป (UI) 
4) สร้างเว็บแอปด้วยโปรแกรม Construct 3 โดยเริ่มจากการสร้าง Layout ทั้ง 4 หน้า พร้อม

ด้วยวัตถุ 68 ชิ้น และสร้างเงื่อนไขพร้อมค าสั่งอีก 384 ค าสั่ง 
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5) ทดสอบการใช้งานเว็บแอปเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของค าสั่งจนไม่พบข้อบกพร่องใดๆ 
6) เผยแพร่เว็บแอปโดยการฝากไฟล์ไว้บนเว็บไซต์ฝากไฟล์ และจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

พร้อม QR Code 1 รูป 
 

ระเบียบแบบแผน 
ช่วงค้นหาข้อมูล ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ วันเสาร์และอาทิตย์ค้นหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ วัน

จันทร์ถึงศุกร์ค้นหาข้อมูลด้วยสมาร์ทโฟนในเวลาว่างของการฝึกสหกิจ 
ช่วงสร้างเว็บแอป ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ วันเสาร์และอาทิตย์สร้างเว็บแอปด้วยโปรแกรม 

Construct 3 โดยใช้คอมพิวเตอร์พร้อมกับเรียนรู้การสร้างเว็บแอปเพ่ิมเติม วันจันทร์ถึงศุกร์สร้างเว็บ
แอปหลังจากฝึกสหกิจเสร็จสิ้น อาจมีบางวันที่ฝึกสหกิจจนถึงเวลาดึกท าให้ไม่มีเวลาสร้างเว็บแอป 

 
การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 

1) ใช้ความรู้ด้านแปลภาษามาเลย์ในการสร้างค าอธิบายภาษามาเลย์ในเว็บแอป 
2) ใช้การเรียนรู้สภาพภูมิประเทศของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสื่อสารออกมาทางเว็บแอป 
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 

โครงงานของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดกระบี่แก่ผู้เข้าชมเว็บแอป และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านสถานที่พักบริเวณใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดกระบี่โดยจัดให้อยู่ในแหล่งค้นหาข้อมูลเดียวกัน คือเว็บแอป Krabi chill out ทั้งนี้เพ่ือเน้น
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวและเป็นการแนะน าสถานที่ท่อ งเที่ยวอ่ืนๆที่
นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของส านักงานสถานีต ารวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นผล
ให้ลดกระบวนการท างานในการประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการ และได้ผลลัพธ์ของเป้าหมายของ
สถานประกอบการมากขึ้น โดยสถานประกอบการสามารถน าเว็บแอปนี้ไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและ
พัฒนาข้อมูลในเว็บแอปต่อไปได ้
 


