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บทคดัย่อ 
 

  บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา แก่งคอย สระบุรี (TCSB) ด าเนินธุรกิจท่ี
เก่ียวกบัแพคเกจจ้ิง ผลิตบรรจุภณัฑ์ กล่องใส่ส่ิงของต่างๆ โดยในการจดัพิมพ์ใบแท็กสินค้าจะ
ด าเนินการโดยพนกังานเป็นผูค้  านวณจ านวนใบแทก็สินคา้ดว้ยตนเอง ท าให้จดัพิมพใ์บแทค็เกินกวา่
ความตอ้งการ และไม่ไดมี้การท าลายทิ้ง ท าให้มีการติดแทก็สินคา้ผดิ เน่ืองจากน าใบแทก็ของสินคา้
เก่ามาใช้ และเทมเพลตใบแท็คสินคา้จะใช้พนกังานจากฝ่ายบริการลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจเป็นคน
แกไ้ขผ่านโปรแกรมเอ็กเซล ซ่ึงท าให้เกิดความผิดพลาดได้สูง ทางบริษทัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา
ระบบส าหรับการบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมา 
ระบบงานใหม่จะท าการค านวณจ านวนใบแท็กสินคา้จากการสั่งซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงท าให้การค านวณ
มีความถูกต้อง และสามารถปรับแต่งเทมเพลตใบแท็กสินค้าได้ตามต้องการ โดยพฒันาด้วย 
Microsoft Visual Studio 2019 จดัการฐานขอ้มูลดว้ย Microsoft SQL Server จากการทดสอบการใช้
งานโดยผูใ้ช้ ระบบสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์ช่วยให้การด าเนินงานมีความถูกตอ้งและ
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : แทก็สินคา้, เวบ็แอปพลิเคชนั,เอก็ซ์เซล 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง รำยแรก
ของไทย  เร่ิมตน้จำกซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง (Cement-Building Materials) เพื่อรองรับกำร 
ลงทุนของภำครัฐ รวมถึงกำรบริโภคภำยในประเทศและกำรคำ้ขำยระหว่ำงประเทศ  ธุรกิจเคมิ
คอลส์ (Chemicals) เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
พร้อมรับมือกับทุกกำรเปล่ียนแปลง   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง (Packaging) ตอบสนองต่อกำรใช้งำนท่ี
หลำกหลำย เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑค์รบวงจร  

จำกกำรไปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ สำขำแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และไดรั้บมอบหมำยให้
ท ำกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรแทก็สินคำ้ผำ่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ เพื่อแกปั้ญหำของกำรท ำงำนเดิม 
จำกกำรศึกษำขอ้มูลพบว่ำระบบงำนในปัจจุบนัของบริษทัในส่วนของโรงงำนนั้นมีปัญหำเก่ียวกบั
กำรติด Tag สินคำ้ท่ีผดิพลำด ท ำใหท้ำงโรงงำนส่งสินคำ้ผดิประเภทใหก้บัทำงลูกคำ้ ซ่ึงส่งผลเสียต่อ
บริษทัเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงปัญหำนั้นเกิดจำกกำรพิมพ์ใบ Tag เกินเป็นจ ำนวนมำกและเม่ือติด Tag 
สินคำ้ชนิดนั้นครบแล้ว พนักงำนไม่ได้น ำใบ Tag ท่ีเหลือไปทิ้งและเม่ือมีกำรพิมพ์ใบ Tag ของ
สินคำ้ชนิดใหม่ท ำให้ใบ Tag ของเดิมและใบ Tag ของใหม่อยู่ด้วยกนั ก่อให้เกิดกำรสับสนและ
ผดิพลำดในกำรน ำไปใชง้ำน 

ดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงไดพ้ฒันำระบบบริหำรจดักำรแทก็สินคำ้ผำ่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ เพื่แกปั้ญหำ
ขำ้งตน้ โดยพฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั เน่ืองจำกสำมำรถใชง้ำนจำกท่ีใดก็ได ้กำรติดตั้งและกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำท ำไดง่้ำยจำกแหล่งเดียว และจดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูลและมีกำรเช่ือมโยงกบัขอ้มูล
เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ระบบใหม่ประกอบดว้ยฟังกช์ัน่กำรท ำงำนดงัน้ี 

1. กำรพิมพ ์Tag สินคำ้แบบ Standard 
2. กำรปรับแก ้Tag สินคำ้ก่อนสั่งพิมพ ์
3. เรียกดูขอ้มูลจำกเลขใบสั่งซ้ือสินคำ้ของลูกคำ้ 

ระบบพฒันำดว้ยภำษำ C#, JavaScript, SQL, HTML และ CSS เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ ไดแ้ก่  
Microsoft Visual Studio 2019 และ Microsoft SQL Server 2012 ส ำหรับจดักำรกบัฐำนขอ้มูล 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบบริหำรจดักำรแทก็สินคำ้ผำ่นเวบ็แอปพลิเคชนั 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ระบบบริหำรจดักำรแทก็สินคำ้ เป็นระบบท่ีมีสถำปัตยกรรมแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ท่ี

เป็นแพลตฟอร์มของเวบ็แอปพลิเคชนั 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชจ้ะประกอบดว้ย 

1.3.2.1  ฝ่ำยบริกำรลูกคำ้ 
1.3.2.2  ผูร่้วมธุรกิจ 

1.3.3 กำรท ำงำนในส่วนของผูใ้ช ้
1.3.3.1 สำมำรถเรียกดูขอ้มูลจำกใบสั่งซ้ือสินคำ้ของลูกคำ้ได ้
1.3.3.2 สำมำรถปรับแกใ้บ Tag สินคำ้ก่อนสั่งพิมพไ์ด ้
1.3.3.3 สำมำรถสั่งพิมพ ์Tag Standard ได ้
1.3.3.4 สำมำรถค ำนวณจ ำนวน Tag สินคำ้ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ช่วยลดควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบขอ้มูลได ้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนและเวลำกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ีได ้
1.4.3 ช่วยลดควำมผดิพลำดจำกกำรค ำนวณใบ Tag สินคำ้ของพนกังำน  

 
1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

1.5.1  รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน  
รวบรวมควำมตอ้งกำรโดยกำรศึกษำขั้นตอนกำรท ำงำนกบัพนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรพิมพ์

ใบ Tag สินคำ้โดยตรงและมีกำรสอบถำมเพิ่มเติมกบัพนกังำนท่ีปรึกษำเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรผูใ้ช้
ตอ้งกำรให้ระบบใหม่สำมำรถท ำงำนอะไรได้บำ้ง ตอ้งกำรให้มีขอบเขตกำรท ำงำนอยำ่งไร ท ำกำร
เตรียมขอ้มูลเพื่อน ำไปพฒันำเป็นแพลตฟอร์มในกำรสร้ำงเว็บ และรวบรวมปัญหำท่ีได้จำกกำร
ปฏิบติังำนเพื่อน ำไปแกไ้ขและปรับปรุงใหร้ะบบมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกท่ีสุด 

1.5.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
น ำขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีไดร้วบรวมมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบติังำนเพื่อท ำกำรออกแบบ

เวบ็แอปพลิเคชนัใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชอ้ยำ่งสมบูรณ์ครบถว้น โดยวิเครำะห์จำกควำม
ตอ้งกำรและปัญหำท่ีไดร้วบรวมศึกษำมำ 

1.5.3 ออกแบบระบบงำน  
ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรออกแบบระบบท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำเวบ็

แอปพลิเคชนัท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชม้ำกท่ีสุด  
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1.5.3.1  ออกแบบกำรท ำงำนของระบบ ให้มีควำมแม่นย  ำและสำมำรถแก้ไขปรับปรุงได้
ง่ำย 

1.5.3.2  ออกแบบหนำ้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้โดยใหดู้ใชง้ำนง่ำย ไม่ยุง่ยำกจนเกินไป 
1.5.3.3  จัดเตรียมข้อมูลจำกฐำนข้อมูลท่ีจะท ำกำรแสดงในเว็บแอปพลิเคชัน โดยให้

สำมำรถดึงขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลไดถู้กตอ้งและตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้
1.5.4  พฒันำระบบ 

ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้วิเครำะห์และออกแบบไวม้ำ 
สร้ำงและเขียนชุดค ำสั่ง ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual studio 2019 ส ำหรับใช้ในกำรเขียน
ชุดค ำสั่งท่ีจะติดต่อกบัเคร่ืองแม่ข่ำย (Server) และบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลด้วย Microsoft SQL 
Server 2012 

1.5.5 ทดสอบระบบ 
ผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนกำรพฒันำเพื่อตรวจสอบควำม

ผิดพลำดในกำรแสดงผลและกำรท ำงำนของฟังก์ชัน่ รวมทั้งขอ้มูลต่ำง ๆ ภำยในระบบว่ำมีควำม
ผิดพลำดในกำรท ำงำนในขั้นตอนใดบำ้ง ถำ้พบขอ้ผิดพลำดจะท ำกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และท ำกำร
ทดสอบอีกคร้ังหลงัจำกพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ โดยไดใ้ห้พนกังำนท่ีปรึกษำ
และผูใ้ชไ้ดท้ดสอบกำรใชง้ำนระบบดว้ย 

1.5.6 จัดท ำเอกสำร 
เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดท ำโครงงำน วิธีกำรและ

ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
1.5.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62  
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

Processor Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz 

RAM 8.00 GB 

System type 64-bit Operating System, x64-based processor 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 ระบบปฎิบติักำร Microsoft Windows 10 

1.6.2.2 โปแกรม Microsoft SQL Server 2012 

1.6.2.3 โปรแกรม Google Slides 

1.6.2.4 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019  

1.6.2.5 โปรแกรม Google Chrome 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ASP.NET Core1 
 2.1.1 ทีม่าของ ASP.NET Core 
 ASP.NET Core เป็นเทคโนโลยจีากค่ายไมโครซอฟต ์(Microsoft) เพื่อใชส้ าหรับการพฒันา
เว็บไซต์ ทั้งน้ี ASP.NET Core สามารถพฒันาได้ทั้งระบบปฎิบติัการ Windows, Linux, Mac โดย
ภาษา C# และ Razor หรือจะเรียกว่าตวั ASP.NET Core คือโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ของค่าย
ไมโครซอฟต์การเขียนโปรแกรมดงักล่าวใชแ้นวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model, View , 
Controller) ท่ีช่วยใหง่้ายต่อการออกแบบ วเิคราะห์ และบ ารุงรักษาเวบ็แอปพลิเคชนั 
 2.1.2 คุณสมบัติของ .NET Core 

- Cross-platform โปรแกรมท่ีเขียนดว้ย .NET Core สามารถใช้งานบน Windows, Linux  
และ macOS ได ้

- Unified มี .NET Core SDK ให้กบัทุกแพลตฟอร์มท าให้การเขียนชุดค าสั่งมีการเขียน
แบบเดียวกันได้หรือเรียกว่า  unified นอกจากท่ียงัมี Visual Studio CODE ซ่ึงเป็นตวั
แปลภาษา (Editor) ท่ีรองรับทุกแพลตฟอร์ม  

- Fast ท าใหเ้ร็วข้ึนมีการเปรียบเทียบกบั Node.js   
- Lightweight เฟรมเวิร์คมีขนาดเล็กลง และถูกพฒันาข้ึนใหม่ในวงการของโอเพ่นซอร์

สมีการแยกออกเป็นโมดูลทั้งสองจากกนั 
- Modern ตวัภาษาทนัสมยัมีใหเ้ลือกตั้งแต่ C#, VB, F#  
- Open Source ทั้ง Runtime, Libraries, Compiler, และอ่ืนๆ เป็นโอเพ่นซอร์สทั้งหมด มี 

Repository บน GitHub ท าใหก้ารพฒันาต่อๆ ไปเป็นไปไดง่้าย 
 

                                                           
1 อา้งอิงจาก : https://pkorawit.wordpress.com/2017/03/06/last-stop-asp-net-core/ 

https://pkorawit.wordpress.com/2017/03/06/last-stop-asp-net-core/
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รูปท่ี 2.1 แสดง .NET Block Diagram 
 
2.2 AJAX2 
  AJAX ย่อมาจาก  Asynchronous JavaScript And XML เ ป็นการท า งาน ร่วมกันของ 
JavaScript และ XML โดยจะเป็นการท างานท่ีไม่ตอ้งรอคอย ซ่ึงในระบบบริหารจดัการแท็กสินคา้
ผา่นเวบ็แอปพลิเคชัน่นั้นไดใ้ช ้AJAX ในส่วนของหน้าล็อคอิน เม่ือเบราวเ์ซอร์ (Browser) ร้องขอ
ขอ้มูลไปยงัเคร่ืองแม่ข่าย (Server) บราวเซอร์จะไปท างานค าสั่งถดัไปทนัที โดยท่ีไม่ตอ้ง รอการ
ตอบกลบัจาก เคร่ืองแม่ข่ายก่อน ท าให้การตอบสนองต่อผูใ้ช ้(User) ดูรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ี ยงัใช้ 
AJAX ในการร้องขอขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่าย โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งท าการโหลดหนา้นั้นใหม่ทั้งหมด 
เพื่อจดัการแสดงผลใหม่ และใชจ้าวาสคริปท ์เพื่อควบคุมการแสดงผลเพียงบางส่วนท่ีเปล่ียนแปลง 
ท าให้การแสดงผลดูนุ่มนวล และรวดเร็วยิ่งข้ึน AJAX สามารถท างานร่วมกับ JavaScript XML 
DHML CSS และ DOM ไดอี้ก เพื่อเสริม ประสิทธิภาพในการใชง้าน ใหเ้ป็นระเบียบ และดูเรียบร้อย
ข้ึนไดด้ว้ย 
 
 

                                                           
2 อา้งอิงจาก : https://www.goragod.com/knowledge/บทท่ี_1_ajax_เบ้ืองตน้.html 

https://www.goragod.com/knowledge/บทที่_1_ajax_เบื้องต้น.html
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รูปท่ี 2.2 เปรียบเทียบการท างานระหวา่งเวบ็แอปพลิเคชนัแบบเดิมกบั AJAX 

 
บนเวบ็เพจทัว่ๆ ไป การท างานจะเร่ิมตน้เม่ือเบราวเ์ซอร์ร้องขอขอ้มูลเวบ็เพจไปยงัเคร่ือง

แม่ข่าย ซ่ึง เคร่ืองแม่ข่ายจะท าการประมวลผลค าสั่งจนเสร็จ แล้วส่งเอกสารทั้งหน้ากลับมายงั
เบราว์เซอร์ เพื่อแสดงผลอีกที จากขั้นตอนต่างๆ จะเห็นได้ว่าจะต้องรอคอยให้เคร่ืองแม่ข่าย
ประมวลผลเสร็จ รวมถึงรอคอยให้ เคร่ืองแม่ข่ายส่งขอ้มูลกลบัมาจนครบถว้น จึงจะแสดงผลได ้ซ่ึง
ถา้เอกสารมีขนาดใหญ่ ก็จะท าใหก้ารแสดงผลล่าชา้จนผูใ้ชไ้ม่รอ 

AJAX ไดเ้ขา้มาแกปั้ญหาน้ีให้ โดยการแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ตามความจ าเป็น โดย
เม่ือเรียกเพจคร้ังแรกเบราวเ์ซอร์อาจจะร้องขอขอ้มูลเพียงบางส่วนก่อน เช่นอาจเรียกส่วนท่ีเป็น พื้น
หลงัโลโก ้หรือ ตารางหลกัต่างๆ ออกมาก่อน ซึงจะท าให้ขอ้มูลท่ีเคร่ืองแม่ข่ายตอ้งตอบกลบัมา มี
ขนาดนอ้ยลง ใชเ้วลาโหลดและแสดงผลเร็วข้ึน ในขณะเดียวกนั AJAX จะท าหนา้ท่ี ร้องขอขอ้มูล
ในส่วนท่ีเป็น ขอ้มูล จากเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมๆ กบัการจดัการแสดงผลในส่วนแรก (Asynchronous) 
ซ่ึงเม่ือเคร่ืองแม่ข่ายประมวลผลเสร็จเรียบร้อยเคร่ืองแม่ข่ายจะส่งขอ้มูลกลบัมายงัเบราวเ์ซอร์อีกที 
และใชจ้าวาสคริปท ์จดัการแสดงผลในส่วนท่ีเหลืออีกที 

จะเห็นไดว้า่ การแสดงผลจะดูรวดเร็วข้ึน ในมุมมองของผูใ้ชเ้พราะเบราวเ์ซอร์จะไม่ตอ้งรอ
คอยให้การส่งขอ้มูลครบถว้นก่อนถึงจะแสดงผลได ้ส่งผลดีต่อความรู้สึกของผูใ้ช้ท่ีมีต่อเวบ็เพจ
ยิง่ข้ึน 
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รูปท่ี 2.3 เปรียบเทียบการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งเวบ็แอปพลิเคชนัแบบดงัเดิมกบั AJAX 
 

จากการท่ีแบ่งการแสดงผลเป็นส่วนๆ ท าใหก้ารโหลดขอ้มูลในหนา้ต่อๆ ไป ไม่จ  าเป็นตอ้ง
โหลดขอ้มูลทั้งหนา้ข้ึนมาอีก จะโหลดเฉพาะในส่วนของขอ้มูลท่ีตอ้งการเท่านั้นมา ท าให้การโหลด
หนา้ต่อๆ ไป รวดเร็วข้ึนมากเพราะไม่ตอ้งโหลดใหม่ทั้งหนา้ 

ผลดีของการแยกการโหลดออกเป็นส่วนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีอีกอยา่งหน่ึงคือ การ
แบ่งการแสดงผลออกเป็นส่วนๆ ท าให้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดูนุ่มนวลข้ึน เพราะสามารถใช้จา
วาสคริปทใ์นการควบคุมการแสดงผลเป็นส่วนๆ ไดล้ดการโหลด และกระพริบของหนา้จอ และยงั
สามารถ แสดงผลในแบบ Real Time ได้โดยการโหลดขอ้มูล เฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 
ออกมาแสดง (Auto Refresh) 

 
2.3 JSON3 
 2.3.1 JSON คือ  
 JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบของขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี
มีขนาดเล็ก ซ่ึงคนสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย และสามารถถูกสร้างและอ่านโดยเคร่ืองไดง่้าย ถูก
ก าหนดภายใตภ้าษาจาวาสคริปท์ (JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd. 
Edition – December 1999.) JSON เป็นรูปแบบขอ้มูลตวัอกัษรท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์ แต่
จะมีหลกัการการเขียนท่ีคุน้เคยกบันกัเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ได ้ไม่วา่จะเป็น ภาษา C, C++, C#, 
Java, JavaScript, Perl, Python และอ่ืนๆ คุณสมบติัเหล่าน้ีท าให ้JSON เป็นภาษาแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี
มีสมบูรณ์แบบ โดยระบบบริหารจดัการแทก็สินคา้ผา่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ไดน้ า JSON มาประยกุตใ์ช้
ในส่วนของการล็อคอิน 

                                                           
3 อา้งอิงจาก : http://www.boxsingle.com/?page=Blog.ShowBlogDetail&blogID=13 
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มาตรฐานของรูปแบบ JSON คือ RFC 4627 มี Internet media type เป็น application/json 
และมีนามสกุลของไฟลเ์ป็น .json 

ปัจจุบนั JSON นิยมใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะ AJAX โดย JSON เป็นรูปแบบ
ทางเลือกในการส่งขอ้มูล นอกเหนือไปจาก XML ซ่ึงนิยมใชก้นัอยูแ่ต่เดิม สาเหตุท่ี JSON เร่ิมไดรั้บ
ความนิยมเป็นเพราะกระชบัและเขา้ใจง่ายกวา่ XML 

2.3.2 รูปแบบการสร้าง JSON 
JSON ถูกสร้างข้ึนจากชุดขอ้มูลของ Literal Object Notation ในจาวาสคริปท ์JSON จะใช ้

[] แทน array และใช ้{} แทน hash (หรือ Associate Array) แต่ละสมาชิกคัน่ดว้ย comma (,) และแต่
ละ ช่ือสมาชิกคัน่ดว้ย colon (:) 

- การจดัเก็บในชุดขอ้มูลท่ีมีช่ือขอ้มูลและขอ้มูลคู่กนั  ในภาษาต่างๆ ขอ้มูลจะจดัอยูใ่น
รูปแบบของ Object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list หรือ Associative 
Array 

- ล าดบัของค่าขอ้มูล ในภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่ จะจดัอยูใ่นรูปแบบของ Array, Vector, 
List หรือ Sequence 

 
2.3.3 JSON Format 
 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงรูปแบบ Object   
 

ออบเจก็ต ์(Object) นั้นเป็นชุดของขอ้มูลท่ีมีช่ือขอ้มูลและค่าของขอ้มูลนั้นคู่กนั ซ่ึงจะถูก
เร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย { และจะปิดทา้ยขอ้มูลดว้ยเคร่ืองหมาย } ขอ้มูลแต่ละค่าจะมีเคร่ืองหมาย :  
ก ากบัระหวา่งช่ือขอ้มูลกบัค่าของขอ้มูล และแต่ละขอ้มูลจะมีเคร่ืองหมาย , คัน่ 
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รูปท่ี 2.5 แสดงรูปแบบ Array 
 

อาร์เรย ์(Array) เป็นล าดบัของขอ้มูล ซ่ึงจะถูกเร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย [  และจะจบดว้ย
เคร่ืองหมาย ]  แต่ละค่าของขอ้มูลจะถูกคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 แสดงรูปแบบ Value 
 

ค่า (Value) เป็นขอ้ความ (String) ท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมาย “” หรือตวัเลข หรือค่าทาง
ตรรกศาสตร์ true, false หรือค่าวา่ง (Null) หรือออบเจก็ตห์รืออาร์เรยซ่ึ์งโครงสร้างสามารถวางซอ้น
กนัได ้
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รูปท่ี 2.7 แสดงรูปแบบ String 
 

ขอ้ความ (String) เป็นล าดบัของตวัอกัษรตั้งแต่ 0 ตวัอกัษรหรือมากกวา่ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
เคร่ืองหมาย “”  และจะใชเ้คร่ืองหมาย ในการใส่เคร่ืองหมายก ากบัต่างๆ ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบั 
ขอ้ความในภาษาซีหรือภาษาจาวา 

 
 

รูปท่ี 2.8 แสดงรูปแบบ Number 
 

ตวัเลข (Number) นั้นมีความคลา้ยคลึงกบัตวัเลข ในภาษาซีหรือภาษาจาวาอยา่งมาก แต่จะ
ไม่สามารถใชเ้ลขฐาน 8 กบัเลขฐาน 16 ได ้

2.3.3 โครงสร้างของ JSON 
JSON นั้นใชล้กัษณะภาษาของจาวาสคริปท ์แต่ไม่ถูกมองวา่เป็นภาษาโปรแกรม แต่ถูกมอง

วา่เป็นภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลมากกวา่ ในปัจจุบนัมีไลบรารีของภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีใช้
ประมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ JSON มากมาย ตวัอยา่งของ JSON  

     [ 
       {"firstname":"name","lastname":"name"},  
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       {"firstname":"name1", "lastname":"name2"}  
    ] 
JSON นั้นยงัสามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น ลกัษณะของ Master - Detail ไดอี้กดว้ย ตวัอยา่ง

การจดัเก็บขอ้มูล 
    [ 
      {"firstname" : "name",  
       "lastname": "name", 
       "address" : [  
                          {  
                            "address1" : "adress", 
                            "province" : "bangkok", 
                            "country" : "Thailand"  
                          } 
                       ] 
        } 
    ] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำแก่งคอย สระบุรี (TCSB) 
101 หมู่ 1 ถนนสุดบรรทดั ต ำบลตำลเด่ียว อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 18110 
เบอร์โทรศพัท ์ +66 3625-1724-30 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ แก่งคอย สระบุรี (TCSB) 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 ธุรกิจเคมิคอลส์ 
 พฒันำเทคโนโลยดีำ้นกำรผลิตพอลิเมอร์ข้ึนใหม่ จนสำมำรถผลิตเมด็พลำสติกพอ
ลิเอทิลีนเกรดพิเศษ (NewPE) ท่ีแขง็แรงมำกข้ึนท ำใหส้ำมำรถข้ึนรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติกให้
บำงลงแต่ยงัคงควำมแขง็แรงไวไ้ดโ้ดยไม่กระทบต่อกระบวนกำรผลิตเดิม สำมำรถ
น ำไปใชใ้นกำรผลิตไดห้ลำกหลำยผลิตภณัฑ ์เช่น ฟิลม์ชนิดบำงพิเศษท่อส่งน ้ำขนำดใหญ่ 
ฝำขวดน ้ำอดัลมชนิดบำงพิเศษ  
3.2.2 ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 

- คิดคน้และพฒันำดิจิทลั แพลตฟอร์ม (E-Store) ท่ีช่วยรองรับกำรบริหำรจดักำร
อะไหล่เคร่ืองจกัร (Spare Part) สำมำรถแสดงรำยกำรและจ ำนวนอะไหล่
เคร่ืองจกัรระหวำ่งโรงงำน ท ำใหเ้กิดกำรบริหำรจดักำรร่วมกนัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ลดจ ำนวนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัเก็บ 

- พฒันำบรรจุภณัฑพ์ลำสติกส ำหรับบรรจุผกัผลไมส้ดเพื่อกำรส่งออก (OptiBreath) 
และขยำยตลำดไปยงัธุรกิจคำ้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) พร้อมพฒันำบริกำร
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ใหค้รบวงจรดว้ยกำรเพิ่มบริกำรออกแบบ (Design Customization) เพื่อตอบสนอง
ลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรบรรจุภณัฑท่ี์หลำกหลำยและเหมำะสมกบัสินคำ้มำกข้ึน 

- พฒันำบรรจุภณัฑพ์ลำสติกส ำหรับของเหลวพร้อมฝำเกลียวส ำหรับสินคำ้ประเภท
เคร่ืองด่ืมและสินคำ้ชนิดเติม (Spout Pouch) เพิ่มควำมน่ำสนใจดว้ยกำรออกแบบ
ใหถุ้งบรรจุภณัฑส์ำมำรถตั้งได ้เหมำะส ำหรับลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรควำมสะดวกในกำร
ใชง้ำน 

- พฒันำบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Retort Pouch) ท่ีสำมำรถทนต่อควำมร้อนและ
ควำมดนัสูง เหมำะส ำหรับบรรจุอำหำรท่ีตอ้งผำ่นกำรฆ่ำเช้ือ สำมำรถเก็บรักษำ
คุณภำพของอำหำรไดน้ำนและพร้อมรับประทำน ช่วยให้ผูบ้ริโภคไดรั้บควำม
สะดวกสบำย ลดเวลำในกำรเตรียมอำหำร 

- พฒันำช่องทำงกำรขำยส ำหรับบรรจุภณัฑอ์ำรปลอดภยัแบรนด ์“เฟสท”์ ผำ่นร้ำน
ขำยปลีกแบบสมยัใหม่และร้ำนขำยแบบดั้งเดิมท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ ตอบโจทย์
ลูกคำ้ธุรกิจดว้ยกำรเพิ่มบริกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์สร้ำงมูลค่ำใหก้บับรรจุภณัฑ์
ของลูกคำ้ธุรกิจ 

- พฒันำช่องทำงกำรขำยส ำหรับบรรจุภณัฑอ์ำรปลอดภยัแบรนด ์“เฟสท”์ ผำ่นร้ำน
ขำยปลีกแบบสมยัใหม่และร้ำนขำยแบบดั้งเดิมท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ ตอบโจทย์
ลูกคำ้ธุรกิจดว้ยกำรเพิ่มบริกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์สร้ำงมูลค่ำใหก้บับรรจุภณัฑ์
ของลูกคำ้ธุรกิจ 

- พฒันำบรรจุภณัฑก์ระดำษลูกฟูกส ำหรับงำนพสัดุต่ำงๆ ตอบโจทยก์ำรบริกำรแบบ
ครบวงจร ดว้ยบริกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์บริกำรส่งสินคำ้ และกำรสั่งซ้ือบรรจุ
ภณัฑผ์ำ่นระบบ e-commerce ท่ีเพิ่มควำมสะดวกสบำยส ำหรับลูกคำ้ท่ีตอ้งกำร
สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บับรรจุภณัฑข์องธุรกิจ 

- พฒันำกระดำษรังผึ้ง (Honeycomb) ท่ีช่วยทดแทนกำรใชไ้ม ้โดยกระดำษรังผึ้งมี
ควำมแขง็แรง ทนทำน แต่น ้ำหนกัเบำ จึงเหมำะส ำหรับอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
สำมำรถน ำไปผลิตเป็นโตะ๊หรือชั้นวำงของ รวมถึงงำนประเภทขนส่ง 

3.2.3 ธุรกิจกำรลงทุน 
 ธุรกิจกำรลงทุน ดูแลดำ้นกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ ของเอสซีจี ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่
ในกลุ่มน้ีเป็น บริษทัร่วมทุนกบับริษทัชั้นน ำในต่ำงประเทศ อำทิ Kubota, Yamato Kogyo, 
Aisin Takaoka Group, Nippon Steel, Toyota Motor เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัดูแลธุรกิจท่ีดิน
อุตสำหกรรมร่วมกบั Hemaraj Development 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปท่ี 3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรขององคก์ร  

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษำ ณ บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำแก่งคอย สระบุรี 
(TCSB) ในต ำแหน่ง Programmer Analyst เป็นต ำแหน่งท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรออกแบบและพฒันำเวบ็
แอปพลิเคชันให้กบับริษทั ตกแต่งและแก้ไขรูปแบบเว็บแอปพลิเคชนั ทั้งในส่วนของระบบกำร
ท ำงำน รูปแบบของแอปพลิเคชนัและเน้ือหำต่ำง ๆ ในแอปพลิเคชนั ออกแบบ ปรับปรุงแกไ้ขและ
ตกแต่ง User Interface เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของระบบ  วิเครำะห์ ออกแบบกำร
ท ำงำนของระบบ 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ ยทุธชยั  กระเดำ หวัหนำ้แผนก QA 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ไดม้ำปฏิบติังำนท่ี บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ แก่งคอย สระบุรี (TCSB) 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ.2562 

 

Management Director

Programmer Customer Support Sale Engineer



 

 

  บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบงานเดิมในปัจจุบนัของบริษทัในส่วนของโรงงานนั้นยงัคงให้พนกังานใชโ้ปรแกรม 
Excel ในการท าใบติด Tag สินคา้ต่างๆ ท าใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัการติด Tag สินคา้ท่ีผิดพลาด ท าให้
ทางโรงงานส่งสินคา้ผิดประเภทใหก้บัทางลูกคา้ ซ่ึงส่งผลเสียต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก โดยปัญหานั้น
เกิดจากการพิมพ์ใบ Tag เกินเป็นจ านวนมากและเม่ือติด Tag สินคา้ชนิดนั้นครบแล้ว พนักงาน
ไม่ไดน้ าใบ Tag ท่ีเหลือไปทิ้งและเม่ือมีการพิมพใ์บ Tag ของสินคา้ชนิดใหม่ท าให้ใบ Tag ของเดิม
และใบ Tag ของใหม่อยูด่ว้ยกนั ก่อใหเ้กิดการสับสนและผดิพลาดในการน าไปใชง้าน ระบบบริหาร
จดัการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพื่อเป็นเบราว์เซอร์  
ส าหรับการใช้งานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากใบสั่งซ้ือ (Master Order) และ
สามารถสั่งพิมพใ์บติด Tag สินคา้ไดท้นัที โดยให้คอมพิวเตอร์เป็นตวัค านวณให้และจะไดต้รงตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งให้ฝ่ายบริการลูกคา้ค านวณจ ากดัใบติด Tag เอง สามารถแกไ้ขใบติด 
Tag สินคา้ท่ีตอ้งการเปล่ียน Template ไดผ้่านหน้า Page Customize ช่วยให้การท างานง่ายข้ึนและ
สะดวกมากข้ึน  

 
4.2 การท างานของระบบ 
 
 

รูปท่ี  4.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 

 

 

Client  

Database 

Login Search 

View 
Standard 

Print 

Customize

Print 

Report 

Server 
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การท างานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. Client จะเป็นส่วนของเว็บแอปพลิเคชันจะท าการร้องขอบริการและรับบริการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงจาก Server 
2. Server เป็นส่วนท่ีใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลเพื่อให้บริการส่ิงท่ี Client ร้องขอมา และ

ส่งกลบัไปยงั Client 
3. Database เป็นส่วนท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ของระบบ 

 
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

  

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือเร่ิมเปิดเวบ็แอปพลิเคชนัหนา้แรก จะมีหนา้ต่าง Login ส าหรับฝ่ายบริการ
ลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจท่ีมี Username อยูแ่ลว้ ท าการ Login เพื่อเขา้สู่หนา้ต่อไป  
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอเม่ือล็อคอินเขา้สู่เวบ็แอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.3 หนา้จอ Home page ส าหรับฝ่ายบริการลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจใส่รหสัใบสั่งซ้ือ

สินคา้ท่ีตอ้งการในช่อง Search เพื่อเรียกดูใบสั่งสินคา้และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใน

ใบสั่งซ้ือสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้จอขอ้มูลใบสั่งซ้ือหลงัจากคลิกปุ่ม Search 
 

จากรูปท่ี 4.4 เม่ือคลิกปุ่ม Search แลว้หนา้จอ Home Page จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
ใบสั่งซ้ือ (Master Order) ท่ีฝ่ายบริการลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนจะ
สั่งพิมพ ์Tag สินคา้นั้นๆ  
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รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้จอขอ้มูลใบ Tag สินคา้หลงัจากคลิก Standard Print 
 

จากรูปท่ี 4.5 เม่ือคลิกปุ่ม Standard Print จะเขา้สู่หนา้จอแสดงรายละเอียดใบ Tag สินคา้ท่ี
เป็น Template พื้นฐานของสินคา้ในใบสั่งซ้ือนั้นๆ ซ่ึงสินคา้แต่ละชนิดจะมี Template ใบติด Tag ท่ี
แตกต่างกนั  
 
 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้จอส าหรับฝ่ายบริการลูกคา้หรือผูร่้วมธุรกิจท่ีตอ้งการปรับแต่ง Tag สินคา้ 

 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือฝ่ายบริการลูกค้าหรือผูร่้วมธุรกิจคลิกเลือก Customize Print จะเข้าสู่
หน้าจอน้ี เพื่อให้ผูใ้ช้ได้ก าหนดว่าต้องการให้ใบติด Tag แสดงขอ้มูลใดบา้ง โดยสามารถเลือก
ลกัษณะของใบ Tag สินคา้ไดว้่าจะติดพาเลทหรือติดห่อ และสามารถยกเลิกไดถ้า้ผูใ้ช้ไม่ตอ้งการ
ก าหนดดว้ยตนเองแลว้ 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

การพฒันาระบบบริหารจดัการแท็กสินคา้ผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั สามารถใชง้านไดจ้ริงและ
สะดวกต่อผูใ้ช้งาน เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใช้ในแสดงผลมีความ
ถูกตอ้ง ประสิทธิภาพในการท างานมีความรวดเร็ว เวบ็แอปพลิเคชนัมีความทนัสมยั ท าให้ใชง้าน
ง่ายและสามารถท างานไดร้วดเร็วมากข้ึน 

 

5.1.2  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

5.1.2.1  ระบบยงัไม่สามารถใชง้านในส่วนฟังกช์ัน่ Report ได ้
5.1.2.2 ระบบยงัไม่สามารถใชง้านในส่วนฟังกช์ัน่ Add Customer ได ้
5.1.2.3  ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใน Template จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั Template นั้น จึง

จะสามารถเพิ่ม Template ใหม่ๆ ได ้
5.1.2.4 ระบบยงัไม่สามารถบนัทึก Template ท่ีเกิดจากการ Customize ล่าสุดได ้

 

5.1.3  ข้อเสนอแนะ 
เวบ็แอปพลิเคชนัสามารถเพิ่มฟังกช์ัน่การใชง้านในส่วนอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น ฟังกช์ัน่ 

Report ท่ีช่วยรายงานปัญหาของตวัเคร่ืองจกัร การเพิ่ม Template Tag สินคา้ของลูกคา้ราย
ใหม่ เป็นตน้ เพื่อใหส้มบูรณ์แบบหากมีการพฒันาต่อจะท าใหล้ดภาระการท างานและเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วไดม้ากยิง่ข้ึน 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ในการไปปฏิบติังานสกิจศึกษานั้น ท าให้ไดค้วามรู้จากการท างานจริงทั้งในเร่ือง
ของระบบโรงงาน ระบบธุรกิจ และภาษาท่ีใชใ้นการเขียนระบบ  ตอ้งศึกษาหาความรู้เอง
และตอ้งสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาบา้ง  จึงไดค้วามรู้ในการพฒันาระบบค่อนขา้งมากและ
รู้จกัขวนขวายและกระตือรือร้นอีกทั้งยงัฝึกความอดทนในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายในเวลาท่ีจ ากดั 
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5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานตอ้งศึกษาภาษาใหม่  เก็บความตอ้งการของผูใ้ช้ต่างๆ จากพนกังาน
ของโรงงานและปฏิบติัไปดว้ยท าให้ระยะเวลาในพฒันาระบบให้เสร็จสมบูรณ์ค่อนขา้งมี
ความล่าช้า รวมทั้งกบัระยะเวลาการฝึกงานท่ีน้อยเกินไป จึงท าให้ฟังก์ชัน่บางอย่างยงัไม่
เสร็จสมบูรณ์ 

5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

 ศึกษาข้อมูลและการท างานของโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ และศึกษา
วิธีการท่ีใช้ในการสร้างระบบเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการ
ท างาน เพราะจะตอ้งศึกษาไปพร้อมกบัปฏิบติังานไปดว้ยท าใหเ้สียเวลาไปมาก 
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รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 
 

 

รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังานท่ีบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) สาขา แก่งคอย สระบุรี (TCSB) 
 

 



 
 

รูปท่ี ก.2 ขณะปฏิบติังานท่ีบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) สาขา แก่งคอย สระบุรี (TCSB) 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ก.3 ขณะปฏิบติังานท่ีบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) สาขา แก่งคอย สระบุรี (TCSB) 
 
 

 



 
รูปท่ี ก.4 ขณะเขา้ร่วมกิจกรรม Visit Thai Polyethylene Company Limited (TPE) & ท า Corporate 

Social Responsibility (CSR) Fish Home 

 

 
รูปท่ี ก.5 ขณะเขา้ร่วมกิจกรรม Pitching ณ. HUBBA Silom อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 

 



 
รูปท่ี ก.6 ขณะเขา้ร่วมกิจกรรม Pitching ณ. HUBBA Silom อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 

 

 

 
รูปท่ี ก.7 ขณะเขา้ร่วมพิธีมอบ Certificate @ SCG ส านกังานใหญ่ บางซ่ือ 
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