
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
 
ผู้ศึกษาได้เร่ิมต้นการทำโครงงานจากการศึกษาและเรียนรู้การทำงาน หน้าที่ และทำความรู้จักกับ

บุคคลในแผนก โดยทำการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน ซักถามข้อสงสัย และค้นคว้าหาข้อบกพร่องของ
แผนก ซึ่งได้พบเจอปัญหา คือ ในแต่ละวันฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดทำรายงานข้อมูลการเข้า งานของ
พนักงานเพื่อเสนอแก่ผู้บริหาร โดยเสนอในรูปไฟล์ Excel   ซึ่งการรายงานในแบบดั้งเดิมน้ันมีปัญหา (Pain 
Point)  น่ันคือ 1. ผู้บริหารมีความยุ่งยากในการทำความเข้าใจข้อมูลที่มีจำนวนมากและอยู่ในรูปตารางตัวเลข
และ 2. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทำงานซ้ำๆ ในงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ำ จึงเป็นที่มาของโครงงานจัดทำรายงาน
ข้อมูลการเข้างานของพนักงานด้วยโปรแกรม Power BI และพัฒนากระบวนการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรม Power Automate เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริหาร พร้อม
ทั้งเกิดการใช้ทรัพยากรเวลาอย่างคุ้มค่ามากขึ้น   

การจัดทำโครงงานนี ้ เป ็นส ่วนหนึ ่งของการฝึกสหกิจศ ึกษาในฝ ่ายทรัพยากรมนุษย ์ ซึ่ งสถาน
ประกอบการได้จัดระบบการทำงานที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของการฝึกปฏิบัติงานและการท ำโค รงง าน 
กล่าวคือ ในส่วนของการทำงานน้ัน ผู้ศึกษาได้ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เป็นตำแหน่งที่ต้อง
เรียนรู้งานทุกด้านของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการ สรรหา อบรม ค่าตอบแทน สวัสดิการ และกิจกรรม CSR โดยผู้
ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน และได้เรียนรู้ถึงการทำงานจริงๆ มีพี่เลี้ยงที่เปิดโอกาสและพร้อมให้
เรียนรู้งานในทุกๆด้าน 

สำหรับในส่วนของการจัดทำโครงงานน้ัน ทางสถานประกอบการได้สนับสนุนทั้งในเชิงทรัพยากรและ
อุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น พี่เลี้ยงมีการให้ account ส่วนตัว ของบัญชี Microsoft 365 มาใช้งาน ทำให้สามารถดึง
ข้อมูลต่างๆมาทดสอบการทำโครงงานได้โดยสะดวก รวมถึงการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าดูข้อมูลในฐานข้อมูล
หลัก ทำให้มองเห็นช่องว่างและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงงาน 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
 

การจัดทำโครงงานน้ีได้ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะ จากวิชาการประกอบการและจัดการธุรกิจดิจิทัล  ซึ่งมี
การฝึกใช้งานโปรแกรมประเภทธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) และในโครงงานน้ีได้มีก ารนำ
โปรแกรมประเภทธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) มาใช้ร่วมกับโปรแกรมด้านกระบวนการทำงาน
อัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) เพื่อสร้างรายงานวิเคราะห์ในลักษณะ Visualizations และ
พัฒนาระบบการอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานสำหรับงานซ้ำๆที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ โดยใน
การจัดทำโครงงานมีขั้นตอนที่สำคัญดังน้ี 

1. ขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย Power BI 
1.1 ทำการดึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้างานของพนักงานจากฐานข้อมูลบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชื่อว่า

โปรแกรม @Core ซึ่งสามารถดึงข้อมูลแต่ละวันมาวิเคราะห์ต่อได้ โดยรูปแบบของไฟล์ที่ดึงมาน้ันมักจะอยู่มา
ในรูปแบบของไฟล์ Excel 

 

    
 
 
1.2 ทำการอัพโหลดไฟล์ Excel การเข้างานของพนักงานที่ดึงมาจากโปรแกรม @Core ขึ้นไปเก็บใน 

SharePoint ของ Microsoft office 365 ซึ่งจะได้ไฟล์ Excel Online 
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1.3 ใช้โปรแกรม Power BI Desktop สร้างรายงานการเข้างานของพนักงานโดยเชื่อมต่อข้อมูลจาก 

SharePoint 
 

 
 
 
1.4 ทำการ Publish รายงานการเข้างานของพนักงานขึ้นไปบน Power BI Service (บน Cloud) 
 

 
 
 

2. ขั้นตอนการสร้าง Flow เพื่ออัพเดตข้อมูลและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ด้วย Power Automate 
2.1 ทำการสร้าง Flow แบบ Automated Cloud Flow 
2.2 เลือก Trigger : เมื่อไฟล์ในโฟลเดอร์บน SharePoint มีการสร้างใหม่หรือเปลี่ยนแปลง 
2.3 กำหนดให้มีการรีเฟรช Dataset ของรายงานใน Workspace บน Power BI Service  
2.4 ตั้งค่าการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารว่าข้อมูลมีการอัพเดต  

 

 
 



4 
 

• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
 

โครงงานน้ีอยู่ในระยะของการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อเสนอกับสถานประกอบการในการนำไปปรับใช้ ซึ่ง จาก
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างรายงานใหม่ที่เกิดขึ้น พบว่าหากสถานประกอบการมีการนำไปใช้จะส่งผลดังต่อไปน้ี 
ได้แก่  

1. จากเดิมน้ันจากผู้บ ริหารจะได้รับข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางไฟล์ Excel ซึ่งจะทำความเข้าใจได้ยาก รวมถึง
มองข้ามข้อมูลเชิงลึกบางประการ ซึ่งเกิดจากการต้องทำความเข้าใจข้อมูลในรูปตารางดังกล่าว ซึ่งเมื่อเปลี่ยน
รูปแบบรายงานที่อยู่ในรูปของกราฟ/ภาพ จะทำให้ผู้บริหารทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการนำข้อมูล
เชิงลึกไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  

2. จากเดิมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดึงข้อมูลและสร้างรายงานแบบ Manual กล่าวคือ ในแต่ละวันผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล @Core มาในรูป Excel จากน้ันนำข้อมูลไปวางใน
ไฟล์ Excel ที่เขียนสูตรไว้ จากน้ันกดปุ่มรีเฟรช มาโครที่เขียนไว้ก็จะทำงานและอัพเดตข้อมูลให้ จากน้ันนำข้อมูลที่
อัพเดพในตารางไปวางอีกไฟล์ Excel จากน้ันก็ส่งอีเมลให้กับผู้บริหาร แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการสร้างรายงานแบบมี
การอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติ เพียงแค่อัพโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นจากฐานข้อมูล @Core ขึ้นไปไว้บน SharePoint ในแต่ละ
วัน Flow ที่สร้างไว้จะทำให้เกิดการอัพเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ และรายงานใน Power BI Service จะถูกปรับให้
เป็นปัจจุบัน ซึ่งการอัพเดตที่เกิดขึ้นน้ีจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารโดยอัตโนมัติด้วย และผู้บริหารสามารถเข้าไป
ดูข้อมูลที่อัพเดตแล้วได้โดยทันที ด้วยเหตุน้ีจึงช่วยลดเวลาในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพ นักง าน
สามารถนำเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

3. สำหรับผลประโยชน์ทางอ้อมน้ัน คาดการว่าหากมีการไปปรับใช้จะทำให้พนักงานในบริษัทมีคว าม รู้และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปขยายผลกับงานด้านอื่นๆในอนาคตต่อไป  ซึ่งนับว่าจะ
ช่วยสร้างการตื่นตัวให้เกิดความสนใจในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับองค์กร ซึ่งการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิ จิทัลน้ีนับว่าเป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกประเภทและทุกระดับ ในยุ คที่ เท คโ นโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเกิด Digital Disruption ในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 


