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ค าน า 
 

 ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์บุคลิกภาพของ
นักศึกษาให้เข้ากับเหตุการณ์จริงในส านักงานสนับสนุนให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจของตน
ตามที่สาขาก าหนด โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการศึกษาเชิงทฤษฎีซึ่งเป็น
ทักษะวิชาชีพที่มีความส าคัญ และเก่ียวข้อง สอดคล้องกัน การเข้าใจในหลักการ การปรับตัว การรู้จัก
สังเกต และการได้ใช้ความเอาใจใส่ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีทักษะควบคู่กับหลักทฤษฎี ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักศึกษาควรตะหนักและถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกประสบการณ์ 
นักศึกษาควรใฝ่รู้ อาสางาน ซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีการตื่นตัว การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และท าให้
ดีที่สุด เป็นแนวทางท่ีเราสามารถท าได้ในช่วงปการฝึกประสบการณ์ 
 ดังนั้น การฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ท าให้เราได้เรียนรู้สิ่ งต่างๆมากมาย ทั้งทางทฤษฎี และ
ปฎิบัติ และหวังว่าจะมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในอนาคตชีวิตการท างานต่อไป ขอขอบพระคุณ
ส านักงานเทศบาลนครนครราชสีมาที่ให้โอกาสในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

 
 

รูปภาพที่ 1.1 เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

 เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชุมชนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในราชอาณาจักรไทย ที่สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโปรด ให้สร้างเมืองนครราชสีมาหรือโคราชขึ้น โดยมีป้อม
ปราการและคูน้้าล้อมรอบ และมีการตั้งถิ่นฐานสืบเนื่องเรื่อย จวบจนในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ จัดตั้ง เขตต้าบลโพธิ์กลาง ดังนั้น เขตต้าบลโพธิ์กลาง อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา จึงกลายเป็นสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2495 ได้ประกาศยกต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองนครราชสีมาให้รวมเข้าอยู่ในเขต
สุขาภิบาล เมืองด้วยอีกต้าบลหนึ่งและได้พระราชทานเงินภาษีโรงร้าน ยานพาหนะ และค่าเช่าที่ดิน 
บรรดาที่เก็บจากต้าบลในเมืองรวมเข้า ในผลประโยชน์ส้าหรับใช้จ่ายในการบ้ารุงสุขาภิบาลเมือง
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเทศบาลขึ้น จึงมีผลให้มีการพิจารณายก
ฐานะ สุขาภิบาลเมือง นครราชสีมาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 
สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาจึงได้ เปลี่ยนมาเป็น เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมือง
นครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2480 ให้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4.397 ตาราง
กิโลเมตร ได้เปลี่ยนแปลงเขตอีกครั้งหนึ่ง ขยายเป็น 37.50 ตารางกิโลเมตร มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2526 เป็นต้นมา และจัดตั้งเป็น เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538  
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ดวงตราเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 

รูปภาพที่ 1.2 ตราเทศบาลนครนครราชสีมา (ปัจจุบัน) 
 ดวงตราเครื่องหมายของเทศบาลนี้ เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ บรรจุอยู่ในกรอบรูปเสมา การที่
เทศบาลก้าหนดดวงตราเป็นรูปดังกล่าว เพราะเดิมเมืองนี้ชื่อ "เสมา" จึงเอารูปเสมาก้าหนดเป็นดวง
ตรา ส่วนพานรัฐธรรมนูญนั้น เทศบาลถือว่า เป็นสิ่งก่อให้เกิดเป็นเทศบาลขึ้น ประกอบกับเทศบาลนี้ 
ได้ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันเดียวกันกับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าว 
เทศบาลจึงได้ก้าหนดรูปดวงตราเป็นรูปกรอบเสมา และมีพานรัฐธรรมนูญบรรจุอยู่ภายใน 
 
ดอกไม้ประจ าเทศบาล 

 
 

รูปภาพที่ 1.3 ดอกไม้ประจ้าเทศบาล 
 ในโอกาสที่เทศบาลนครนครราชสีมา ก่อตั้งครบ 70 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2548 เทศบาลฯ 
จึงได้มีความคิดที่จะสรรหาดอกไม้มาเป็นสัญลักษณ์ประจ้าเทศบาล โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เมือง ร่วมกันคัดเลือกดอกไม้โดยการนับคะแนนจากการลงประชามติ ปรากฎว่า "ดอกลีลาวดี" หรือ
ดอกลั่นทม ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนที่สูงที่สุด 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 1.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เทศบาลนครนครราชสีมา  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
  เศรษฐกิจดี  สังคมดี  มีความสุข  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

 1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
  1.2.2.1 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  1.2.2.2 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.2.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.2.2.4 ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  1.2.2.6 พัฒนาเศรษฐกิจชองทุกภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ 
  1.2.2.7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 1.4 โครงสร้างเทศบาลนครนครราชสีมา 
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1.4 เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.4.1 เป้าประสงค์ 
  1.4.1.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ยึดหลักนิติธรรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ มีแนวทางการด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล 
  1.4.1.2 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.4.1.3 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
  1.4.1.4 ยกระดับคุณภาพ จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่น 
  1.4.1.5 บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการ
ด้ารงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
  1.4.1.6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน 
ให้มีเสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น 
  1.4.1.7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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 1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

พันธกิจที่ 1 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยึดหลัก
นิติธรรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ มีแนวทางการด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา และตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการให้บริการ - จ้านวนรางวัลที่ได้รับ 
1.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

- ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

1.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาธิบาล - จ้านวนช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

1.5 พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลในการให้บริการ 

- ระดับความก้ าวหน้ าของ เทคโนโลยีการ
ให้บริการ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส้านักปลัดเทศบาล ส้านักการคลัง ส้านักการช่าง ส้านักการประปา ส้านักการศึกษา 
ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการและแผนงาน 
 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสาตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมน่าอยู่อย่างมีมีดุลยภาพ 
 

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 2 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
 

พันธกิจที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพ จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่น 
 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น 

- ร้อยละของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ปลอดภัยของประชาชน 

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

2.3 ปลูกจิตส้านึกสาธารณะและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคม 

- ร้อยละของการด้าเนินงานของเทศบาลที่มี
ประชาชนหรือภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้าเนินการ 

2.4 เสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้และแบบอย่าง
ความดีงามในสังคม 

- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส้านักการศึกษา ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม  และส้านัก
ปลัดเทศบาล 
ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเลื่อมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5 บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ลดลง 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3 . 1  ส่ ง เ ส ริ มกา รด้ า ร งชี วิ ตที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมรับมือต่อ
สาธารณภัย 

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการ
ด้ารงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

3.2 เร่งรัดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในภูมิ
ทัศน์และระบบนิเวศน์ของเมือง 

3.3 พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

- ร้อยละของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบูร
ณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 

3 . 4  เ พ่ิ มศั ก ยภ า พ ในก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ระดับความส้ า เร็ จ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส้านักการช่าง และส้านักปลัดเทศบาล 
 

ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 

พันธกิจที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้มีเสถียรภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการขยายตัว ส่งเสริมเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน ให้มี
เสถียรภาพ โดยใช้ศักยภาพด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรม ทรัพยากรท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเป็นฐานสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น 
 

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 7 อนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 

- ร้อยละของความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในการใช้จ่าย
ของครัวเรือนในรอบปี 

4.2 เสริมสร้างการพัฒนารายได้และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.3 ส่ ง เสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- ร้ อยละของความก้ า วหน้ า ในการ พัมนา
ฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได ้

3.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
รับการเติบโตของเมือง 

- ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับการ
พัฒนา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส้านักการช่าง ส้านักการประปา ส้านักการคลัง ส้านักการศึกษา ส้านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม และส้านักปลัดเทศบาล 
 

ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเลื่อมล้้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด้าริ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.5 ลักษณะงานของเทศบาลนครนครราชสีมา (ก าหนดไว้ในมาตราที่ 56) มีหน้าที ่
 

 1.5.1 กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
 1.5.2 ให้มีและบ้ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 1.5.3 กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ้าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 1.5.4 การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ้าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอ่ืน 
 1.5.5 จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
 1.5.6 จัดให้มีและควบคุมตลาด และท่ีจอดรถ 
 1.5.7 การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
 1.5.8 การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
 1.5.9 กิจการอื่น ๆ ตามมาตรา 54 
 
1.6 ลักษณะงานของฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ      
 

        มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานประชาสัมพันธ์  งาน
สารสนเทศ  
     - ควบคุมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี 
     - ควบคุมห้องระบบเสียง ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 
     - ควบคุมติดตั้งระบบน้าเสนองาน 
     - ควบคุมซ่อมบ้ารุง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
     - ควบคุมห้องแสดง แสง เสียง วีรกรรมของท้าวสุรนารี 
     - ควบคุมงานค้นคืนข้อมูล 
     - ควบคุมการวางข้ันตอนในการบันทึกข้อมูล 
     - ควบคุมในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลก่อนท้าการบันทึก 
      - ควบคุมการด้าเนินการบันทึกข้อมูลและวางแผน จัดระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
      - ควบคุมวางแผน จัดซื้อ/จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     - ควบคุมให้ค้าแนะน้า ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในการป้อนข้อมูลและใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
      - ควบคุมและบริหารงานทั่วไปของงานประชาสัมพันธ์ 
      - ควบคุมงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล
จังหวัดและรัฐบาล 
      - ควบคุมงานจัดท้าวารสารแผ่นพิมพ์โฆษณาหน่วยงานของเทศบาล 
      - ควบคุมกลั่นกรองงานเขียนข่าวเผยแพร่แก่สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ อันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล 
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      - ควบคุม ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในการป้อนข้อมูลและใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
   - ควบคุมและบริหารงานทั่วไปของงานบริการฯ 
    - ควบคุมงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล
จังหวัดและรัฐบาลทาง internet  และทาง Website  www Koratcity.net 
    - เป็นที่ปรึกษาในการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบ  MIS ของเทศบาล 
    - งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
1.7 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 1.7.1 ท้าเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว 
 1.7.2 ท้าเว็บไซต์ท้าเนียบนักศึกษา 
 1.7.3 ตัดต่อ ตกแต่งรูปผู้บริหาร และรูปที่ใช้ท้าวิดีโอ 
 1.7.4 ท้าวิดีโอ Present ผู้บริหาร และการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยงานในเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 1.7.5 รับ – ออกเลขหนังสือราชการ 
 1.7.6 พิมพ์ใบปะหน้าหนังสือราชการ 
 1.7.7 แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
 1.7.8 ซ่อมคอมพิวเตอร์  
 1.7.9 ลงวินโดว์ และลงโปรแกรม 
 1.7.10 ตรวจเช็คอินเตอร์ให้กับหน่วยงานอื่นเมื่อมีปัญหา  
 1.7.11 ติดตั้งโปรแกรม Arc GIS 9.3 ท้าคู่มือการติดตั้ง Arc GIS 9.3 
 1.7.12 ท้าคู่มือการใช้ After Effects 
 1.7.13 อัพไฟล์เว็บไซต์ของนักศึกษาท่ีมาฝึกงานลงบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 1.7.14 ถ่ายเอกสาร 
 1.7.15 Scan เอกสารเพื่อประกาศลงเว็บไซต์ 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.8.1 สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 
 1.8.2 สามารถน้าความรู้ที่ได้ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ในการท้างานในชีวิตประจ้าวันได้จริง 
 1.8.3 สามารถชี้แนะแนวทางในการท้างาน และรู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท้างาน 
 1.8.4 สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคมของการท้างานได้ 
 1.8.5 สามารถรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 
 1.8.6 สามารถรับรู้ถึงข้ันตอนการท้างานของสถานที่ประกอบการได้จริง 
 1.8.7 สามารถรับรู้ข้อบกพร่องของตัวเองมาปรับปรุง เพ่ือการท้างานจริงในอนาคต 
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 1.8.8 สามารถพัฒนาสมรรถภาพด้านทัศนคติ  การปรับตัว บุคลิกภาพ ตลอดจน
ความสามารถในการท้างานร่วมกันกับผู้อื่นในหน่วยงานต่างๆ 
 1.8.9 สามารถฝึกความอดทนต่อความยากล้าบาก  
  
1.9 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 เริ่มฝึก 4 สิงหาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 จ้านวน 450 ชั่วโมงจริง ฝึกทุกวันจันทร์ – 
ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
วิธีการด าเนินงาน 

 

 2.1 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อขอ
ฝึกงาน 
  ขั้นตอนที่ 2 ยื่นหนังสือเพ่ือขอฝึกงาน 
  ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันหนังสือตอบรับการฝึกงาน 
  ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกงาน 
  ขั้นตอนที่ 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ออกฝึกงาน โดยมีหนังสือส่งตัวจาก
มหาวิทยาลัย  
  ขั้นตอนที่ 6 วันที่ 9 กันยายน 2557 อาจารย์มานิเทศ 
  ขั้นตอนที่ 7 เมื่อครบก าหนดการฝึกงาน ให้นักศึกษาน าเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุด
บันทึกการฝึกงาน ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลของผู้ควบคุมการท างาน และหนังสือส่งตัว
กลับ มอบให้อาจารย์ 
  ขั้นตอนที่ 8 เข้าร่วมสัมมนา รายงานการฝึกงาน และปัจฉิมนิเทศหลังฝึกงาน 
 
 2.2 วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  วิธีการฝึกงานในฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่
วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ท างานช่วยพนักงานทุกฝ่ายงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาในการฝึก 4 สิงหาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 ลักษณะงานที่ได้ท า งาน
เอกสาร ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม  ท าวิดีโอ และงานทั่วๆไป    
  
 2.3 การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  2.3.1 การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
  2.3.1.1 จุดแข็ง ( Strength : S ) ของฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและงาน
บริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครราชสีมา 
  - หัวหน้างานเป็นผู้หญิง แต่สามารถควบคุมลูกน้องได้เป็นอย่างดี ท าให้ทุกคนมี
ความเคารพนับถือ ทั้งเวลาท างาน และนอกเวลางาน 
  - พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานสูง เห็นได้จากผลงานและการท างานจริง 
  - พนักงานทุกคนมีอายุงานมากกว่า 3 ปี  
  - พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นต่องานทุกอย่าง 
  - พนักงานทุกคนมีน้ าใจในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เช่น การช่วยเหลือเมื่อ
คอมพิวเตอร์มีปัญหา ทั้งเครื่องในหน่วยงานและเครื่องส่วนตัว 
  - หวัหน้าใช้นโยบายการท างานแบบเป็นครอบครัว 
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  2.3.1.2 จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
  - การประสานงานค่อนข้างช้าเพราะ ต้องผ่านหัวหน้าหลายคน ในกองวิชาการและ
แผนงาน ห้องท างานก็อยู่คนละชั้น 
  - การให้บริการด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์มีความล้าช้าในบางครั้ง ส าหรับวันที่ช่างไม่
มา เพราะมีช่างแค่คนเดียว 
 

  2.3.1.3 โอกาส ( Opportunities : O ) 
  - จากสภาวะราคาน้ ามันถูก ท าให้พนักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ท างานได้ 
  - มีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ พนักงานมีเงินเดือนมากข้ึน  
  - เมื่อมีเงินทุนเหลือ ท าให้หน่วยงานมีโอกาสหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพ่ิม เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

  2.3.1.4 อุปสรรค ( Threat : T ) 
  - จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน ท าให้เงินเดือนไม่พอต่อค่าใช้จ่าย 
  - วัสดุขาดแคลนช่วงรอยต่อของการ ขึ้นปีงบประมาณใหม่ 
 
  2.3.2 การวิเคราะห์ SWOT ของนักศึกษาที่ไปฝึกงาน 
  2.3.2.1 จุดแข็ง ( Strength : S )  
  - สามารถท างานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  - สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการฝึกงานได้เป็นอย่างดี 
  - กล้าถามเมื่อมีข้อสงสัย 
 

  2.3.2.2 จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
  - ยังขาดความม่ันใจในการศึกษาเรื่อง Network 
  - ยังขาดทักษะในการท ากราฟฟิค 
 

  2.3.2.3 โอกาส ( Opportunities : O ) 
  - มีโอกาสในการน าความรู้ไปใช้ในการท างานจริง 
  - มีโอกาสในการพัฒนาข้อบกพร่องของตนเอง 
  - พัฒนาทักษะการท างานของตนเอง 
 

  2.3.2.4 อุปสรรค ( Threat : T ) 
  - การเดินทางไปท างานค่อนข้างล าบาก 
  - การเดินส่งเอกสารช่วงฝนตก ค่อนข้างล าบาก 
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บทที่ 3  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 3.1 รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  3.1.1 ท าเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว โดยใช้ภาษา HTML เขียนในโปรแกรม Edit Plus 2 
เพ่ือเก็บข้อมูลนักศึกษาที่มาฝึกงานที่ฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่
วิชาการ ( http://koratcity.no-ip.org/jiraporn/ )  โดยเก็บข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ความสาสารถพิเศษ ผลงาน และรูปภาพ 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.1 เว็บไซต์ประวัตินักศึกษาฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://koratcity.no-ip.org/jiraporn/
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  3.1.2 ท าเว็บไซต์ท าเนียบนักศึกษา โดยใช้ภาษา HTML เขียนในโปรแกรม Edit 
Plus 2  เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติส่วนตัว และผลงานของนักศึกษาที่เคยมาฝึกงาน ที่ฝ่ายงานวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ ( http://koratcity.no-ip.org/apprentice /) 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.2 เว็บไซต์ท าเนียบนักศึกษาฝึกงาน 
 
  3.1.3 ตัดต่อตกแต่งรูปผู้บริหาร และรูปที่จะใช้ในการท าวิดีโอ โดยใช้โปนแกรม 
Photoshop CS6 เพ่ือให้รูปภาพมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 
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  3.1.4 ท าวิดีโอ Present ผู้บริหาร และการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยใช้โปรแกรม After Effects (AE) มีทั้งหมด 8 ส านัก ส านักการศึกษา 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักการคลัง ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง และส านักการประปา 
 

 
รูปภาพที่ 3.3 วิดีโอพรีเซ็นต์ ผู้บริหาร และการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานในเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
 
  3.1.5 รับ – ออกเลขหนังสือราชการ 
  3.1.6 พิมพ์ใบปะหน้าหนังสือราชการ 
  3.1.7 แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
  3.1.8 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ชาร์ตแบตไม่เข้า  ต่ออินเตอร์เน็ต
ไม่ได้ ไม่เข้าวินโดว์ ฯลฯ 
  3.1.9 ลงวินโดว์ และลงโปรแกรม 
   - ลง Windows xp , 7 , 8 , และ 8.1 Pro  
   - ลง Driver 
   - ลงโปรแกรม พ้ืนฐาน เช่น Program Microsoft Office , สแกนไวรัส 
Avira , WinRAR ฯลฯ 
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รูปภาพที่ 3.4 แกะโน๊ตบุ๊คเพ่ือกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ 
 

  3.1.10 ตรวจเช็คอินเตอร์ให้กับหน่วยงานอ่ืนเมื่อมีปัญหา เช่น คอมพิวเตอร์ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 
 

  3.1.11 ติดตั้งโปรแกรม Arc GIS 9.3 ท าคู่มือการติดตั้ง Arc GIS 9.3 
 - ติดตั้ง Arc GIS 9.3  
 

 
 

รูปภาพที่ 3.5 Arc Map ใน Arc GIS 9.3 
 

 - ท าคู่มือในการติดตั้ง โปรแกรม Arc GIS 9.3 เพราะข้ันตอนการลงค่อนข้างซับซ้อน 

 
 

รูปภาพที่ 3.6 คู่มือการติดตั้ง Arc GIS 9.3 
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  3.1.12 ท าคู่มือการใช้ After Effects เพ่ือสอนรุ่นหลังที่มาฝึกงาน เกี่ยวกับ Effects 
ที่เราใช้บ่อย และเทคนิคต่างๆ 

 
รูปภาพที่ 3.7 คู่มือการใช้งาน Effects  

 
  3.1.13 อัพไฟล์เว็บไซต์ของนักศึกษาท่ีมาฝึกงานลงบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.8 การไฟล์ลงฐานข้อมูล 
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  3.1.14 ถ่ายเอกสาร 
  3.1.15 Scan เอกสารเพื่อประกาศลงเว็บไซต์ 
 
 3.2 Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

 
 

รูปภาพที่ 3.9 แสดงขั้นตอนการท าเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว 
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รูปภาพที่ 3.10 แสดงขั้นตอนการท าเว็บไซต์ท าเนียบนักศึกษาฝึกงาน 
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รูปภาพที่ 3.11 แสดงขั้นตอนการท าวิดีโอน าเสนอผู้บริหารและหน้าที่การท างานแต่ละหน่วยงาน 
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รูปภาพที่ 3.12 แสดงขั้นตอนการซ่อมแซม / ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 
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รูปภาพที่ 3.13 แสดงขั้นตอนการลงรับหนังสือราชการ 
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รูปภาพที่ 3.14 แสดงขั้นตอนการออกเลขหนังสือราชการ 
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 3.3 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  การน าความรู้ในรายวิชาต่างๆที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ดังนี้ 
  3.1.1 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ได้น า
ภาษา HTML เป็นภาษาหลักในการเขียนเว็บไซต์ และใช้ภาษา JavaScript มาใช้ในการสร้าง Gerolly 
  3.1.2 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ (Software Package 
and Application for Business) 
  3.1.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) 
น ามาประยุกต์ใช้ในการ ติดตั้ง Arc GIS 9.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Graphic Information 
System หรือ GIS) ของเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.15 โปรแกรม ArcMap 
 

  3.1.4 การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (Introduction to Computer Systems) 
น ามาใช้ในการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  3.1.5 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) น าไปประยุกต์ใช้ในการลง 
Windows xp , 7 , 8 และ 8.1 Pro 
  3.1.6 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ (Computer Graphic for Business)  
   3.1.6.1 โปรแกรม Photoshop ใช้ในการสร้าง Templates ของเว็บไซต์ , 
โลโก้ ส่วนตัว และสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นไฟล์ .GIF 
   3.1.6.2 โปรแกรม Illustrator ใช้ในการสร้าง Templates ของเว็บไซต์  



28 
 
 

  3.1.7 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ (Web Design and 
Development for Business) น ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บเอง โดยใช้หลักการคล้ายๆ
กับตอนทีเรียนมา 
  3.1.8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) การ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบของเว็บไซต์นักศึกษาฝึกงาน โดยจะต้องสอบถามความต้องการของ
หัวหน้าเพื่อที่จะได้ออกแบบระบบเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามความต้องการ 
  3.1.9 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data 
Communication and Networking) น ามาใช้ในการเข้าหัวสานแลน เดินสายแลน และการใช้  
(FTP: File Transfer Protocol) เช่น ftp://110.164.64.56/ ในการ Scan เอกสาร และเครื่องปริ้น
จะใช้ระบบ การแชร์ปริ้นเตอร์ 
  3.1.10 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
(Computer and Information Security in Business) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล 
  3.1.11 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Preperation of 
Experience in Business Computer) ได้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกงานภายใน ที่ฝ่ายบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มาใช้ในการพิมพ์ใบปะหน้า หนังสือราชการเพ่ือแจ้งเวียนส านักต่างๆ 
  3.1.12 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Project in Business Computer) 
น ามาใช้พัฒนาท าเว็บไซต์ท าเนียบนักศึกษาฝึกงาน 
  3.1.13 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Seminar in Computer Business) การติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมก่อนการประชุม/สัมมนา 
 นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ ที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
จัดโครงการขึ้นมา เช่น โครงการอบรม ระบบปฏิบัติการ โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้ Illustrator 
ในการสร้างงานกราฟฟิก 
 
 
 
 



บทที่ 4  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และงานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา สามารถท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี ครบทุกอย่าง งานในส านักงาน จัดเอกสาร ถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร เดิน
เอกสาร สแกนงานและงานอ่ืนๆ จ าแนกได้แก่ ด้านบุคคล (People) ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
หน่วยงาน องค์กร ภารกิจ ความรับผิดชอบในงาน การตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย  ด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์ (Hardware) ได้ประสบการณ์การใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น เครื่องปริ้นใหญ่ การติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ที่ต้อง ด้านโปรแกรม (Software) ได้เรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับพัฒนางานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น ได้ฝึกใช้งานโปรแกรม Adobe และด้านขั้นตอนการท างาน 
(Procedure) ของหน่วยงานใน คือ ฝ่ายงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และงานบริการและเผยแพร่
วิชาการ ท าให้ท างานได้ตามข้ันตอนการท างานของหน่วยงาน 
 ท าให้สามารถกล้าแสดงออกความคิดเห็นในการท างานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และเกิดมีความ
มั่นใจตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการท างานมากยิ่งขึ้นด้วย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในองค์กร ได้รู้ถึง
จุดเด่น จุดด้อยข้อบกพร่องของตนเองในการท างานจากการได้ปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้
ท า จากพ่ีผู้ดูแลการท างาน แล้วสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยข้อบกพร่องในการท างานของ
ตนเองให้สามารถท างานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ และได้ฝึกให้ตนเองรู้จักมีการวางแผนการท างานก่อนลง
มือปฏิบัติงานจริงทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนของงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า อีกทั้ง
ยังได้ฝึกให้ตนเองมีความละเอียดรอบคอบในการท างานโดยจะต้องรู้จักตรวจสอบความถูกต้องของ
งานที่ท าอย่างละเอียดรอบคอบก่อนส่งให้กับพ่ีผู้ดูแลการท างาน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิด
ปัญหาในการท างานท่ีต้องน ามาแก้ไขซ้ า ๆ หลายครั้งอีก 
 นอกจากนี้ยังฝึกให้ตนเองรู้จักเป็นคนตรงต่อเวลาการท างาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่การ
ท างานของตนเอง มีความอดทนในการท างานมากยิ่งขึ้น จากเรียนรู้การปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกันของ
หมู่คณะการท างานภายในองค์กรจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ท างานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในชีวิตการท างานจริงในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
และสามารถเป็นผู้ตามท่ีดีได้ 
 
4.2 สรุปปัญหาและอุปสรรค์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 4.2.1 ช่วงแรกยังไม่กล้าถามพ่ีๆ เมื่อมีข้อสงสัย 
 4.2.2 การด าเนินการทางด้านเอกสารฝึกงาน หรือการประสานงานยังคงมีความบกพร่อง
เพราะเน้นการสื่อสารทางด้าน Social มากเกินไป 
 4.2.3 ทักษะทางด้านการพิมพ์ยังไม่คล่องพอ เพราะเด็กที่มาจากสถาบันในจังหวัด
นครราชสีมา พิมพ์สัมผัสกันได้หมด 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 อยากให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพ์ดีด หรือไม่ก็มีการจัดอบรม 
 4.3.2 ทักษะมนุษยสัมพันธ์ เป็นสิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้ เ พ่ือให้สามารถสื่อสาร อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับตัวเข้ากับบุคลากรของหน่วยงานในแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

ส ำนักงำนเทศบำลนครนครรำชสีมำ.  (2554).  สืบค้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลำคม 2557. 
 จำก  http://www.koratcity.go.th/page/policy.un 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก (ก)  
ภาพกิจกรรมการฝกประสบการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อธิบายใตภาพดวย  

 

 
อธิบายใตภาพดวย  
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อธิบายใตภาพดวย  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก (ข) 
สําเนาใบรับรองการฝกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก (ค) 
ประวัติสวนตัว 
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