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. บทนํ า

บันทึกข้อมูลในระบบ CBS ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
บริ ษ ัท กรุ ง สยามประเมิ น ค่ าทรัพ ย์สิ น จํา กัด
Book: e-Book) เป็ นสื อทีได้รบั ความนิยมใช้งานกันอย่าง ให้บริ การประเมิ นมู ลค่ าทรัพ ย์สิ นแก่ สถาบันการเงิน และ
แพร่ หลายทังตามองค์กร บริษ ทั สํานักพิมพ์ และสถาบัน ผู ใ้ ช้บริการทัวไปมาอย่างต่อเนื องเป็ นระยะเวลากว่า ปี
การศึกษา เพราะทําให้เกิดความน่ าสนใจง่ายสะดวกต่อการ โดยงานหลัก คือการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประเภท
ใช้งานและศึ กษาเรียนรู ้ ช่ วยทําให้ประหยัดเวลา ประหยัด ทีอยูอ่ าศัย เพือวัตถุประสงค์ในการจดจํานอง
งบประมาณ เป็ นประโยชน์ตอ่ การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
วันทีจดทะเบียนก่อตัง บริษทั กรุงสยามประเมิน
เพราะมีการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานร่วมกับ ค่าทรัพย์สนิ จํากัด วันที เมษายน พ.ศ.
ทุนจดทะเบียน
อุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็นเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก,๊
, , บาท ชําระเต็ม ปี ทเริี มประกอบธุรกิจ พ.ศ.
อุปกรณ์แท็บเล็ต ตลอดจนสมาร์ทโฟนได้อย่างสอดคล อ้ ง วันทีได้ร บั ความเห็นชอบเป็ นบริษทั ประเมินมูลค่ าทรัพย์สิน
ลงตัวและมีความเหมาะสมหลายรู ปแบบ คือมีความทันสมัย เพื อวัตถุประสงค์ส าธารณะ จากสํานักงานคณะกรรมการ
มีประสิทธิ ภาพสู ง และเข้าไปศึกษาเรียนรู ไ้ ด้ไม่ จาํ กัดเวลา กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที กุมภาพันธ์
และสถานที ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี พ.ศ.
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีผูจ้ ดั ทําจึงได้พจิ ารณาเห็นว่า
บริษทั กรุ งสยามประเมินค่ าทรัพย์สิน จํากัด มี
หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือเหมาะสมกับการพัฒนาสือ สํานักงานสาขา จังหวัดสาขา ได้แก่ สาขาพัทยา, สาขาระยอง,
และเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบนั จึงได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาจั นทบุ รี , สาขาขอนแก่ น, สาขานครราชสี มา, สาขา
คู่มอื การบันทึกข้อมูลระบบ CBS ของบริษทั กรุงสยามประเมิน มหาสารคาม, สาขากาฬสินธุ,์ สาขาอุบลราชธานี
ค่าทรัพย์สนิ จํากัด ขึนมา เพือให้ผูใ้ ช้สามารถเรียนรู ้ ค้นคว ้า
ในส่วนของการประเมินราคาทรัพย์สิน ส่วนหนึ ง
ทบทวนความรูไ้ ด้ตลอดเวลา ทําให้การทํางานประสบผลสําเร็จ ได้อ า้ งอิ ง ตามประกาศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ ง
ตามวัตถุประสงค์ ของบริษ ัทได้ส ะดวกรวดเร็วมากขึ น ซึ ง ลงนามโดย นายสุรชัย ดนัยตังตระกูล(1) ประธานกรรมการ
สามารถใช้งานได้ทงจาก
ั Smartphone และ Tablet รองรับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมือวันที มกราคม
เรือง
การใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการทัง iOS และ Android นโยบายการประเมินราคา ความว่า งานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
นอกจากนี ยังส่ งเสริมความรู ค้ วามเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ใช้ข ้อมูลการประเมินราคาเพือประกอบการดําเนินงานในแต่ละ
ระบบ CBS ให้ก ั บพนั กงานของบริ ษ ั ท ให้เ กิ ด ความรู ้ ส่ วนธุ รกิ จของธนาคาร อาทิ การให้สิ นเชื อ การปรับปรุ ง
ความชํานาญเร็วขึน ด้วยสามารถนําเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ โครงสร้างหนี การบังคับคดี การขาย และ/หรือ ให้สินเชือ
มาปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และนํา มาใช้ใ นการ กับลู กค้าทีซืออสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) รวมถึงการ
ทํางานอย่างสร้างสรรค์ ทําให้พนักงานทุกคนสามารถทําการ ประเมินราคาหลักประกันในการสํารองหนีของธนาคาร เป็นต้น
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. รับ e-Mail งานประเมินลูกค้า จาก
. วิธีการ/ขันตอนในการทําโครงงาน หรือลักษณะ
ธนาคาร และส่งงานให ้สาขาต่างจังหวัด
งานทีปฏิบตั ิ
ทํา งานในตํา แหน่ งเจ้า หน้า ที ธุ รการ ทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล มีหน้าทีดังนี
. จั ด ทํา ทะเบียนงานให้ก ับแผนก
เพือเก็บรายละเอียดของลูกค้า และง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

. แนบงานและแจ้งแก้ไขงานให้กบั

สาขาต่างจังหวัด
. บันทึกข้อมู ลรายงานการประเมิน
ลงระบบ CBS เพือส่งข้อมูลการประเมินให ้กับธนาคาร

รูปภาพที ข้อมูลรายละเอียดลูกค้า
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รูปภาพที บันทึกรายงานการประเมิน

รูปภาพที เนื อหาข้อมูลในโปรแกรม
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. ตรวจสอบและดู แ ลรักษาระบบ
การบันทึกข้อมูลระบบ CBS พร้อมทังแก้ไขปัญหาข้อมูลระบบ
CBS
. จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่ มอื
การบันทึกระบบ CBS ด้วยโปรแกรม I love library และ
คู่มอื การบันทึกระบบ CBS เพือให้เป็ นคู่มอื ให้พนักงานทําการ
บันทึกข้อมูลได้เข้าใจง่ายขึน และพนักงานทุกคนสามารถทําการ
บันทึกให้ระบบ CBS ได้
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. การติดตังอุปกรณ์ ทังฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ I Love Library
Viewer for Tablet : โปรแกรมสําหรับเปิ ดอ่านหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ที สร้างจาก I Love Library Builder
บนโทรศั พ ท์มื อถื อสมาร์ ทโฟนอย่ าง ไอโฟน (iPhone)
ทีใช้ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส (iOS) หรือแม้แต่ มือถือระบบ
แอนดรอยด์ (Android) หรือจะบนแท็บเล็ตอย่างไอแพด
(iPad) และวินโดวส์

รูปภาพที หน้าเว็บทีดาวน์โหลดโปรแกรม
I Love Library (www.ilovelibrary.com)
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. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทใช้
ี อุปกรณ์
ทีใช้ในการปฏิบตั ิงานประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
โดยจะแบ่งเป็ นหัวข้อย่อย ๆ ได้ดงั นี ( ) คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
Dell, Lenovo, (2) หน่วยความจํา (RAM) 2GB, 4GB, (3)
ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk) 1TB, (4) จอภาพ (Monitor)
TOSHIBA, (5) External Hard disk, (6) Flash Drive, (6)
Samsung Galaxy Note 5 (7) ระบบปฏิบตั กิ าร: Android
5.1 (Lollipop)
* หน่วยประมวลผล : (2.1GHz Quad
+ 1.5GHz Quad), 64 bit, 14 nm process Octa Core
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* หน่ วยความจํา

GB (ตัวเครือง)

RAM 4GB
ส่ วนซอฟต์แวร์ที ใช้ในการปฏิบ ตั ิง าน
มีดงั นี
- โปรแกรม Finacle เป็ น
โปรแกรมทีการบันทึกข้อมูลระบบ CBS
- โปรแกรม I love library
- Android 5.1 (Lollipop)
- โปรแกรม Microsoft
Office เป็ นโปรแกรมทีใช้ในการทําใบรับ/ใบส่งงาน

รูปภาพที หน้าปก e–Book คู่มอื การบันทึกระบบ CBS ฉบับสมบูรณ์
เพือให้เป็ นคู่มอื ให้พนักงานทําการบันทึกข้อมูลได้เข้าใจง่ายขึน และพนักงานทุกสามารถทําการบันทึกให้ระบบ CBS ได้
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จะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงใน
รูปแบบกระดาษ และยังมีฟงั ก์ชนที
ั ผู ้อ่านได้รับความสะดวกอีก
เช่ น การคั นหน้า การทํา สี เ น้น ข้อความหรื อ Highlight
รวมไปถึง การสร้างสารบัญเพื อเชื อมไปยังหน้าที ต้องการ
และยังสามารถเพิมวีดทิ ศั น์ หรือเสียง ในหนังสือได้อีกด้วย
นอกจากนี ยัง สามารถสร้างได้จากไฟล์รู ปภาพ ประเภท
Image เช่น JPG, GIF, PNG, BMP, TIF และ PDF File
รวมถึงจากการสแกนเอกสารเข้าระบบโดยตรง (TWAIN),
สามารถแทรกไฟล์ภาพนิง หรือ Multimedia file และเสียง
ในสือหนังสือหรืออัลบัมได้ (AVI, MPEG, MP3, WAV,
SWF, WMV, WMA)
. รายวิชาทีเกียวข้อง
สามารถนําความรู จ้ ากทีได้เรียนในมหาวิทยาลัย
มาประยุ กต์ ใ ช้ง านในการพั ฒ นาหนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
(e-Book) ได้เป็ นอย่างมาก ดังนี คือ:
วิช า BCS122 การเขียนโปรแกรมทางธุ รกิ จ
ศึกษาพืนฐาน หลักการ โครงสร้าง ขันตอนวิธี การแก้ปญั หา
ด้วยโปรแกรมเชิงวัตถุเบืองต้น รวมทังการทดสอบ ตรวจสอบ
และแก้ไ ขข้อผิ ด พลาดของโปรแกรม ศึ กษาหลักการและ
การเขียนโปรแกรมแบบ event-driven programming ศึกษา
เงือนไขและโครงสร้างลําดับเบืองต้น
วิชา BCS123 การเขียนโปรแกรมธุรกิจ ศึกษา
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ศึ กษาหลักการเขียนโปรแกรม
โดยใช้โครงสร้างแบบเงือนไข แบบลําดับและแบบทําซํา ศึกษา
โครงสร้างข้อมูลพืนฐาน เช่น อะเรย์ เป็ นต้น ศึกษาการเขียน
โปรแกรมแบบโมดูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบง่าย ๆ
วิชา BCS323 การออกแบบและการจัดการฐาน
ข้อมูลทางธุรกิจ ศึกษาถึงความรู เ้ บืองต้นเกียวกับแฟ้ มข ้อมูล
ความรู เ้ บืองต้นเกียวกับแนวคิดด้านฐานข้อมูล ประเภทของ
ฐานข ้อมูล การออกแบบฐานข ้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล
ภาษา SQL การประมวลผลรายการเปลียนแปลง การควบคุม
สภาวะการทํางานพร้อมกัน ปัญหาทีเกียวข้องการสร้างระบบ
ฐานข้อ มู ลในองค์ ก าร การใช้ร ะบบฐานข้อ มู ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับนโยบายและบริหาร
วิชา BCS326 ปฏิ บ ตั ิ การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
วิ ช า BCS348 การสื อสารและการจั ด การ
ความมันคงของระบบสารสนเทศ
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วิชา BCS414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ศึ กษาถึงวงจรชีว ิตการพัฒนางานระบบสารสนเทศ บทบาท
และหน้าทีของนักวิเคราะห์ระบบ กระบวนการพัฒนา วิธีการ
รวบรวมขอ้ มูล การระบุปญั หาและความจําเป็ น การประเมิน
ความเป็ นไปได้ การพิจารณาและการกําหนดความต้องการ
ระบบสารสนเทศ การวิ เ คราะห์แ ละการระบุ ร ายละเอี ยด
เชิงตรรกะ การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิงกายภาพ
เทคนิ ค วิ ธี การและการใช้เ ครื องมื อช่ ว ยในการออกแบบ
การบริ ห ารโครงการ การพั ฒ นาและทดสอบโปรแกรม
การวางแผนส่งมอบ การวางแผนเพือรองรับการเปลียนแปลง
การวางแผนการบํา รุ ง รักษาระบบ ความรู ้ท ั วไปเกี ยวกับ
การประกันคุ ณภาพ และการจัดทํา เอกสารประกอบระบบ
แต่ละขันตอน

. สรุป
การปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ณ บริษทั กรุงสยาม
ประเมิ น ค่ าทรั พ ย์ สิ น จํา กั ด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท สํา รวจและ
ประเมิ น มู ล ค่ าทรัพ ย์สิ น ได้แ ก่ ที ดิ น , สิ งปลู กสร้า ง,
อาคารสํานักงาน, สิทธิการเช่า, เครืองจักรอุปกรณ์ เป็ นต้น
วสันต์ ทองเดชศรี (3) ซึ งทํา ให้ไ ด้ร ับประโยชน์ อย่ างมาก
ทังกับตนเอง สถานประกอบการและมหาวิทยาลัย ในส่วนของ
ตนเองนั นสามารถนํา เอาความรู ม้ าประยุ กต์ใ ช้งานได้จ ริ ง
ได้ ร ั บ ประสบการณ์ ก ารทํา งาน กั บ ผู ้ มี ประสบการณ์
ในสายงานอาชี พ ทํา ให้ตนเองมี ความกระตื อรือร้น ในการ
เรียนรูแ้ ละการทํางานมากขึน รูจ้ กั จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง
เพื อนํา มาพั ฒนาปรั บปรุ งให้ ดี ยิ งขึ นไปกว่ าเดิ ม
ในขณะเดียวกันได้สร้างประโยชน์ให้กบั สถานประกอบการ
คือ จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มอื การบันทึกระบบ CBS
เพื อให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและประหยัด
งบประมาณ ซึงได้สร้างความพึงพอใจให ้กับสถานประกอบการ
เป็ นอย่างมาก สมดังที คุณไพรัช มณฑาพันธุ(4)์ นายกสมาคม
นั กประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ได้กล่ าวว่ าสมาคมฯ ได้ร ับ
ความร่ วมมื อ และการสนั บสนุ นจากสถาบั น การศึ กษา
หน่ ว ยงานกํา กับดู แ ล ตลาดเงิ น และตลาดทุ น ทังในด้าน
การพัฒ นาเชิ งวิชาการ การจัดทําข้อกํา หนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทังทรัพย์สินทัวไปและทรัพย์สนิ ประเภท
เครืองจักรอุปกรณ์
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. ประโยชน์ทได้
ี รบั
. ประโยชน์ทสถานประกอบการได้
ี
รบั
สถานประกอบการได้ร ั บ ประโยชน์ อ ย่ างมาก
จากการที ได้ ร ั บ นั ก ศึ กษาเข้า ปฏิ บ ั ติ ส หกิ จ ศึ กษา คื อ
( ) การประหยัดงบประมาณค่ าใช้จ่ ายในการจ้างบุคลากร
เข้ามาปฏิบตั ิงาน และจัดทําหนังสือ e-Book เพราะถา้ หาก
คิ ดเป็ นรายเดือนในการจ้างพนักงาน สามารถลดค่ าใช้จ่ าย
ได้ถงึ , บาทต่อคนต่อเดือน ถ้าเป็ นระยะเวลา เดือน
สามารถประหยัดได้ถงึ , บาท ( ) สถานประกอบการ
สามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มอื การบันทึกระบบ CBS
ไปใช้งานได้จริง ( ) สถานประกอบการสามารถใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ คู่ มือการบันทึกระบบ CBS ในการแบ่งปัน
ความรู ้ระหว่างพนักงาน ให้สามารถทําการบันทึกข้อมูลในระบบ
CBS ได้อย่างถูกต้องและยังสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ CBS
ได้ทุกคน สําหรับ e-Book หากว่าจ้างให้บุค คลภายนอก
มาดํา เนิ น การจัด ทํา ให้ร วมทังค่ าออกแบบและดํา เนิ น การ
คิดเป็ นมูลค่าได้ประมาณ , บาท
. ประโยชน์ทนัี กศึกษาได้รบั
. . ได้รบั ประสบการณ์ในการทํางาน
จริงทีเรียกว่า “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
. . ทําให้ได้ร บั การปรับปรุ งตัว เอง
ให้ดีขนึ คือ การตรงต่อเวลา การอ่อนน้อมถ่อมตน การรูจ้ กั
มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทดีี การรูจ้ กั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื
รู จ้ กั การทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ ม ความรับผิดชอบต่ อหน้าที
. . การได้นาํ เอาความรูจ้ ากการเรียน
ในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ทําให้เกิดความรู ้
ความเข ้าใจมากขึน
. . เข้าใจเนือหาทางวิชาการมากขึน
. . ได้มโี อกาสใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประกอบกับความรู ท้ างวิชาการทีได้เรียนมา
. ประโยชน์ทสถานศึ
ี
กษาได้รบั
. . เป็ นการสร้ า งโอกาสให้ก ั บ
นักศึกษา
. . สร้างความร่ วมมือกับเครือข่าย
องค์กรภายนอก
. . เพิมอัตราภาวการณ์มีงานทําของ
นักศึกษาในอนาคต
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. . ร่ ว มมื อกับสถานประกอบการ
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงาน
. . อาจารย์ผู ้ที ไปนิ เ ทศงานได้มี
โอกาสเชื อมความสัมพัน ธ์ทีดีก ับพนักงานภายนอกองค์กร
และมีโอกาสได้หวั ข้อการทําวิจยั

. ข้อเสนอแนะ
. ต้องพยายามทําความเข้าใจกับปัญหาทีเกิด ขึน
และคิดให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบตั งิ านและต้องรูจ้ กั วางแผน
ขันตอนในการทํางานให้ดี
. ต้องมี การฝึ กฝนทักษะให้ม ากขึ นและศึ กษา
หาข้อมู ลต่าง ๆ ให้ดีก่อนทีจะลงมือปฏิบตั ิงานเพือให้เกิด
ข้อผิดพลาดทีน้อยทีสุด
. ทําความเข้าใจเกียวกับความต่างทางด้านนิสยั
ของแต่ละบุคคล
การไปสหกิจศึกษาในครังนีดิฉัน ได้รบั ประโยชน์
มากมายไม่วา่ จะเป็ นประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมจากการ
ทํางาน นอกจากนีแลว้ ยังได้รบั ความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงานจาก
ผูด้ ูแล ความมีนาใจ
ํ การทํางานเป็ นทีมและอืน ๆ อีกมากมาย
ทีได้กล่าวมาแล ้วข้างต้น

. กิตติกรรมประกาศ
จากการทีบริษ ทั กรุ งสยามประเมินค่ าทรัพย์สิน
จํากัด ได้ให้ความอนุ เคราะห์ดิฉนั โดยเปิ ดโอกาสให้ได้เข้ารับ
การฝึ กประสบการณ์การทํางานระหว่างวันที สิงหาคม พ.ศ.
ถึงวันที ธันวาคม พ.ศ.
นับเป็ นประสบการณ์
อันหาได้ยากยิงทําให้ดิฉันได้เรียนรู ช้ ีวติ การทํางาน มีโอกาส
ได้นําความรู ้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในอนาคตได้
รายงานการปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จ ศึ กษาฉบับนี สํา เร็ จ ได้ด ว้ ยดี
จากผูส้ นับสนุ นดังนี
. นางสาวธัญธารีย ์ เอียมสะอาด ซึงเป็ นผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบุคคล
นอกจากนี ยังมีบุคคลท่านอื น ๆ ทีมิได้กล่าวไว ้
ณ ทีนี ซึงท่านเหล่านีได้กรุณาให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษานี
ดิ ฉั น จึ งขอขอบพระคุ ณทุ กท่ านที ได้มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการใหข้ อ้ มูล ให้คาํ แนะนําทีดีและมีประโยชน์ สนับสนุ น
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การทํางานในทุก ๆ ด้าน รวมทังเป็ นทีปรึกษาในการปฏิบตั งิ าน
สหกิจศึกษานีจนสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดว้ ยดีทุกประการ
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