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 บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จ  ำกัด เป็นผูใ้ห้บริกำรซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ แก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบดว้ย บริกำรพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนั บริกำร

โฮสต้ิง และบริกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ เป็นตน้ โดยกลุ่มอำสำสมคัรผูใ้ห้ควำมช่วยเหลือเด็กดอ้ย

โอกำสไดรั้บโอกำสทำงดำ้นกำรศึกษำ จึงตอ้งกำรให้ทำงบริษทัพฒันำระบบในกำรบริหำรจดักำร

ขอ้มูลนกัเรียนท่ีอยู่ในควำมดูแลของมูลนิธิ เพื่อเป็นช่องทำงให้ผูใ้ห้กำรสนบัสนุนสำมำรถเขำ้ถึง

ขอ้มูลข่ำวสำรของมูลนิธิไดง่้ำย 

ดงันั้น คณะผูจ้ดัท ำจึงได้รับมอบหมำยให้พฒันำในโมดูลกำรบริหำรจดักำรข้อมูลของ
นกัเรียน   เพื่อให้ขอ้มูลมีควำมถูกตอ้งและทนัสมยั ทำงมูลนิธิสำมำรถท ำกำรเพิ่ม ลบ และแกไ้ข
ขอ้มูลนกัเรียนผ่ำนระบบท่ีพฒันำได ้รวมถึงสำมำรถโพสต์ขอ้มูลข่ำวสำรผ่ำนระบบได ้และผูใ้ห้
กำรสนันสนุนสำมำรถดูข้อมูลของนักเรียนและข่ำวสำรของมูลนิธิผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ได้ ในกำร
พฒันำใชภ้ำษำ HTML5, CSS  และ PHP เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรพฒันำ ไดแ้ก่ Microsoft Visual Studio 
Code บริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลด้วย MySQL ระบบท่ีพฒันำน้ีจะช่วยเพิ่มควำมถูกตอ้งของขอ้มูล
นกัเรียน และกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลนกัเรียนท ำไดง่้ำยข้ึน ทำงมูลนิธิสำมำรถจดักำรไดด้ว้ยตนเอง 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันำระบบบริหำรจดักำรขอ้มูลนกัเรียนของมูลนิธิ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

         (Client/ Server Architecture) 
 1.3.2 พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
 1.3.3 ผูใ้ชง้ำน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

  1.3.3.1 ผูใ้ชง้ำนทัว่ไป 
   1.3.3.1.1 สำมำรถเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซตไ์ด ้
     1.3.3.1.2 สำมำรถดำวน์โหลดไฟล ์PDF หรือไฟล ์Microsoft word ได ้
   1.3.3.1.3 สำมำรถติดต่อผูดู้แลระบบได ้
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1.3.3.2 ผูดู้แลระบบ 
  1.3.3.2.1 สำมำรถเพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบขอ้มูลข่ำวสำรได ้
  1.3.3.2.2 สำมำรถเพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ ไฟล ์PDF หรือไฟล์ Microsoft word 

     ได ้
  1.3.3.2.3 สำมำรถเพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูลนกัเรียน หรือขอ้มูลบนหนำ้เวบ็

     ได ้
  1.3.3.2.4 สำมำรถแกไ้ข อีเมลในกำรติดต่อผูดู้ระบบได ้
  1.3.3.2.5 สำมำรถแกไ้ขแบนเนอร์รูปภำพบนหนำ้เวบ็ไซตไ์ด ้
  1.3.3.2.6 สำมำรถเพิ่มผูดู้แลระบบได ้

   
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ขอ้มูลนกัเรียนมีควำมถูกตอ้งมำกยิง่ข้ึน 

 1.4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำใหแ้ก่เด็กท่ีดอ้ยโอกำส 

 1.4.3 เพิ่มช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของมูลนิธิ 

 1.4.4 เพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อกบัผูท่ี้ตอ้งกำรใหก้ำรสนบัสนุน 

 
1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน 
  รวบรวมควำมตอ้งกำรโดยกำรสัมภำษณ์ทำงผูดู้แลมูลนิธิเก่ียวกบัควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ชแ้ละภำพรวมของระบบวำ่จะมีฟังก์ชนักำรท ำงำนอะไรบำ้ง รวมไปถึงแนวคิด ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน และประโยชน์ท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร 
 

1.5.2 วเิครำะห์ระบบงำน 
  น ำข้อมูลต่ำง ๆ และขอบเขตท่ีได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลน ำมำวิเครำะห์ และ
วำงแผนปฏิบัติงำนเพื่อท ำกำรออกแบบ ระบบบริหำรจัดกำรข้อมู ลนักเรียนของมูลนิธิกำร
ด ำเนินงำนของผูใ้ช ้

 
1.5.3 ออกแบบระบบงำน  

  1.5.3.1 ออกแบบฟังกช์นักำรท ำงำน โดยประกอบดว้ย เพิ่ม/ แกไ้ข/ ลบ ขอ้มูล 
              นกัเรียน ออกรำยงำนประจ ำปี กำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำร และหนำ้ติดต่อผูใ้ช ้
  1.5.3.2 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้โดยเนน้ใหมี้กำรใชง้ำนง่ำยและสวยงำม 
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1.5.4 พฒันำระบบ 
  น ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบไว ้มำพฒันำและเขียน
ชุดค ำสั่ง โดยใชภ้ำษำ PHP, HTML5, CSS ดว้ยเคร่ืองมือ Mircosoft Visual studio code 

 
1.5.5 ทดสอบระบบ 

  ในกำรทดสอบระบบคณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของแต่ละฟังก์ชนั
(Unit Testing) พร้อมกบัขั้นตอนกำรเขียนชุดค ำสั่งถำ้พบขอ้ผดิพลำดจะท ำกำรแกไ้ขทนัที แลว้จึงให้
ทำงมูลนิธิทดสอบระบบ เพื่อหำขอ้ผิดพลำดอีกคร้ัง หำกพบปัญหำจะน ำมำปรับแก้ให้ตรงควำม
ตอ้งกำรมำกท่ีสุด และท ำรำยงำนสรุปผลของงำนท่ีได ้

 
1.5.6 จดัท ำเอกสำร 

  เป็นกำรจดัท ำเอกสำรแนวทำงในกำรด ำเนินโครงงำน วิธีกำรและขั้นตอนกำร
ด ำเนินโครงงำน เพื่อน ำเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ และเป็นคู่มือกำรใช้งำน ส ำหรับสถำน
ประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 
 

1.5.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 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 Notebook Lenovo Legion Y520 Intel Core i7-7700HQ + GTX 1060    
             Max-Q (3GB) + RAM 8GB + HDD 2TB 
 1.6.1.2 Notebook Asus ROG Strix GL553VD Intel Core i7-7700HQ + GTX 
            1050 (4GB GDDR5) 
 
1.6.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 โปรแกรม Xampp 

 1.6.2.3 โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 

 1.6.2.4 โปรแกรม Sublime Text 3 

 1.6.2.5 โปรแกรม FileZilla 

 1.6.2.6 โปรแกรม Google Chrome 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 ความหมายและการท างานของเวบ็ไซต์1 
 เว็บไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเว็บเพจท่ีจดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีหนา้เวบ็เพจหลาย ๆ หนา้ท่ีเช่ือมโยงเพื่อให้สามารถเปิดไป
ยงัหนา้เพจต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดายและถูกจดัเก็บไวใ้น www เวบ็ไซตส่์วนใหญ่นั้นก็มีทั้งเวบ็ไซต์ท่ี
เปิดให้เขา้ชมไดฟ้รี และเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งสมคัรสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเขา้ใช้งานเวบ็ได ้ซ่ึง
ขอ้มูลในเวบ็ก็จะมีหลากหลายแบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการน าเสนอของเจา้ของเวบ็ไซต ์การเรียกดู
เวบ็ไซตจ์ะเรียกดูผา่นทางซอฟตแ์วร์ ในลกัษณะของเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
 
2.2 PHP2 
 PHP – Personal Home Page Tool  (อ่านว่า พีเอชพี)  และ PHP คืออะไร จริง ๆ แล้วเป็น 
computer language ในรูปแบบ Server-side scripting ใชใ้นการสร้าง web page เป็น open source  โดย
แสดงในรูปแบบ HTML มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ พฒันา web site และ web page ความสามารถ
ของ PHP นั้น สามารถท่ีจะท างานเก่ียวกบั Dynamic Web ไดทุ้กรูปแบบ เหมือนกบั CGI หรือ ASP 
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจดัการระบบฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของเวบ็เพจ การรับ – ส่ง 
Cookies เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ PHP 

ท่ีมารูป : http://pngimg.com/uploads/php/php_PNG50.png 
 

 

                                                           
1 https://www.1belief.com/article/website/ 
2 https://saixiii.com/what-is-php/ 
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2.3 CSS3 
CSS คืออะไร CSS คือ Cascading Style Sheet หรือ Style sheet ท่ีใชก้  าหนดรูปแบบหนา้ตา

ของไฟล์ HTML นัน่เอง โดยสมบติัของ CSS จะมีสมบติั Cascading คือ ค าสั่งท่ีอยูบ่นสุดจะมีล าดบั
ส าคญัสูงกว่าค าสั่งด้านล่างเสมอ CSS สามารถใช้ก าหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลงัและอ่ืน ๆ ท่ี
แสดงบนหน้าเวบ็ไชต์ทั้งหมด การใช้ CSS มีทั้งแบบภายใน และภายนอก กล่าวคือสามารถเขียน 
CSS ไวใ้นไฟล ์HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล ์Style Sheet ต่างหากแลว้เรียกใชภ้ายหลงัก็ได ้

 
รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ CSS 

ท่ีมารูป : https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/05/11/16/logo-2582747_960_720.png 
 

2.4 HTML54              
 HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันามาจากภาษา HTML ท่ีมีจุดเด่นมากกว่าเวอร์ชั่น
ก่อนหน้าน้ี HTML 4.01และ XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้งานจะเป็นมาตรฐาน
เดียวกนักบั HTML 4 ถึงแมว้่า HTML 5 จะเป็นเวอร์ชั่นท่ีถูกพฒันาให้มีการท างานท่ีหลากหลาย
มากกวา่รุ่นอ่ืนแลว้ แต่ก็ยงัเป็นเวอร์ชัน่ท่ียงัไม่สมบูรณ์แบบซะทีเดียว สาเหตุมาจากหน่วยงานหลกั 
2 หน่วยงานนั้นมีมาตราฐานไม่เหมือนกนั หน่วยงานหลกั 2 หน่วยท่ีว่าน้ีคือ W3C (World Wide 
Web Consortium) จะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบการพฒันาเทคโนโลย ีHTML อยา่งเป็นทางการ แต่หลงัจาก
ออก HTML 4 ออกมาก็เกิดความล่าชา้ในการพฒันา HTML 4 ของ W3C จึงท าใหต้วัแทนของบริษทั
ไอทียกัษใ์หญ่ เช่น แอปเปิล โอเปร่า มอซซิลลา ไดจ้บัมือกนัเป็นกลุ่ม WHATWG (Web Hypertext 
Application Technology Working Group) พฒันาสเปคของ HTML5 ออกมา 

 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ HTML 
ท่ีมารูป : https://cdn-images-1.medium.com/max/512/1*Lk7YWiSeDYGd-ITVUXbBbA.png 

                                                           
3 http://www.codingbasic.com/css.html 
4 https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/html5/ 



6 
 

2.5 JavaScript5 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึง
ในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว 
สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน ซ่ึงมีวธีิการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไป
ทีละค าสั่ง"  ( interpret) หรือเรียกว่า  อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ี มี
เป้าหมายในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา 
HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้ง
ทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

 

 

รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ JavaScript   

ท่ีมารูป : https://seeklogo.com/images/J/javascript-logo-E967E87D74-seeklogo.com.png 
 

2.6 Bootstrap6 

 Bootstrap เ ป็ น Front-end Framework ท่ี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย โ ค ร ง ส ร้ า ง  CSS ,        
HTML และ JavaScript ท่ีช่วยให้เราสามารถสร้างหนา้จอ User Interface ไดง่้าย และ สวยงาม และ
รวดเร็ว ลดเวลาในการออกแบบ Design หนา้จอ Layout หรือรายการ Element อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ห น้ า ฟ อ ร์ ม ทั้ ง ห ม ด  ส า ม า ร ถ ใ ช้  Bootstrap เ ข้ า ม า จั ด ก า ร ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด    
ส าหรับ Bootstrap ประกอบด้วย CSS Component และ JavaScript Plugin ท่ีท  างานร่วมกบั jQuery 
ท่ีสามารถเรียกใชง้านไดม้ากมาย และท่ีส าคญั Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive 
ซ่ึงจะแสดงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop , 
Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าให้เรานั้นออกแบบเวบ็และเขียนค าสั่งต่าง ๆ 
สามารถรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดได ้
 

                                                           
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
6 https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2185-java-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ Bootstrap   

ท่ีมารูป : https://www.programmerthailand.com/uploads/1/blog/1516344639_bootstrap-stack.png 
 

2.7 phpMyAdmin7 

 phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใช้ภาษา  PHP เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล Mysql แทนการคียค์  าสั่ง เน่ืองจากถ้าเราจะใช้ฐานขอ้มูลท่ีเป็น MySQL บางคร้ังจะมี
ความล าบากและยุง่ยากในการใช้งาน ดงันั้นจึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมา
เพื่อให้สามารถจัดการ ตัว  DBMS (Database Management System)  ท่ีเป็น MySQL ได้ง่ายและ
สะดวกยิง่ข้ึน โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการนั้นเอง 

 phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษา PHP ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL 
ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ ๆ 
และมี function ท่ีใช้ส าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถ
ท าการ insert delete update หรือใช้ค  าสั่ ง ต่าง  ๆ เหมือนกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้าง
ตารางขอ้มูล 

 

รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหนา้จอ phpMyAdmin 

 

                                                           
7 https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไร.html 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.8 SQL8 

 SQL คือ Structured Query Language คือ ภาษา programming ท่ีออกแบบมาเพื่อท าการ
จัดการข้อมูลท่ีอยู่ใน Relational Database Management System (RDBMS) คือไว้ส าหรับค้นหา
ขอ้มูล เปล่ียนแปลง เพิ่ม และ ลด ขอ้มูลท่ีถูกเก็บอยู่ในฐานขอ้มูลในรูปแบบตารางท่ีมีลกัษณะเป็น 
Column และ Row ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกเก็บอยู่ใน table ด้วยความสามารถของ SQL ยงัสามารถสร้าง
ตารางข้ึนมาใหม่ (create) รวมถึง ลบ (drop) และเปล่ียนแปลงค่า (alter) ของ table ได้ 

 

รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ SQL 

ท่ีมารูป :https://cdn.onlinewebfonts.com/svg/img_99463.png 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8 https://saixiii.com/sql-statement/ 

https://saixiii.com/what-is-database/
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทัออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ากดั (Orange Technology 
                  Solution Company Limited) 
ท่ีตั้ง    : 90/16 Sriayutthaya Road, Vachirapayabaan, Dusit, Bangkok 
     10300 
เบอร์โทรศพัท์   : 02-281-0931, 08-0100-0047 (24 Hr.) 
แฟกซ์    : 02-281-0931 #105 
อีเมล    : contact@orange-thailand.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทัออเร้นจ ์เทคโนโลย ีโซลูชัน่ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะงานการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  
บริษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการด้านเว็บไซต์ครบวงจรมีการ

ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ภาษา  HTML, PHP และ CSS และมีประสิทธิภาพทั้ งเร่ืองการจัดวาง 
Layout การใชง้านง่ายและใชเ้ทคนิค SEO ในทุกช้ินงาน บริษทั ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชัน่ จ ากดั 
เป็นบริษทัท่ีให้บริการด้านการออกแบบ  พฒันาเว็บไซต์และให้เช่าพื้นท่ีเว็บโฮสต้ิง จดทะเบียน
โดเมน กราฟิกดีไซน์ และเขียนโปรแกรม รับจดัท าเวบ็ไซต์ ออกแบบเวบ็ไซต์ รับเขียนโปรแกรม
โปรโมทเว็บไซต์ รับพฒันาแอปพลิเคชัน สามารถดูข้อมูลบริการต่างๆ ของบริษทัเพิ่มเติมได้ท่ี
เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.orange-thailand.com 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัแสดงรูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

  

project manager 

Senior Programmer A 

Programmer A 

Senior Programmer C Senior Programmer B 

Programmer C Programmer B 

Senior Designer 

Designer 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 คณะผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จ  ากัด ในต าแหน่ง 
นกัพฒันาเวบ็ไซต ์(Web Developer) เป็นต าแหน่งท่ีท าหนา้ท่ีพฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บับริษทั โดยจดัท า
ตั้งแต่กระบวนรวบรวมความตอ้งการ วิเคราะห์ความตอ้งการ ออกแบบพฒันาเวบ็ไซต ์โดยผลงานท่ี
ไดจ้ดัท ามีดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แสดงเวบ็ไซต ์http://ztutor.ots.co.th/Ford/occir/  

 จากรูปท่ี 3.3 คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าเวบ็ไซตแ์สดงขอ้มูลข่าวสารของทางมูลนิธิ โดยผูใ้ชง้าน
ส่วนเป็นนกัเรียน และบุคคลทัว่ไป  

                                    รูปท่ี 3.4 แสดงเวบ็ไซต ์http://csdecor.com/ 

 จากรูปท่ี 3.4 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาระบบหลงับา้นในการเพิ่มขอ้มูลข่าวสารของ

บริษทัผูรั้บออกแบบตกแต่งภายใน โดยผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ก าลงัมองหาผูรั้บออกแบบตกแต่ง

ภายใน  
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รูปท่ี 3.5 แสดงเวบ็ไซต ์http://ball.ots.co.th/tesco/ 

 จากรูปท่ี 3.5 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาระบบหลงับา้นในการเพิ่มขอ้มูลข่าวสารของทาง

บริษทัวา่ขายสินคา้อะไรบา้ง ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้สนใจท่ีจะก่อสร้างแลว้ตอ้งการเดินท่อ 

เพื่อท่ีจะก่อสร้าง 

รูปท่ี 3.6 แสดงเวบ็ไซต ์http://ball.ots.co.th/sustainability.honda/ 
 จากรูปท่ี 3.6 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาระบบหลงับา้นในการเพิ่มขอ้มูลข่าวสารของทาง

ผลิตภณัฑย์านยนตช์ั้นน า ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้สนใจเทคโนโลยยีานยนตใ์หม่ของทางเวบ็ไซต ์
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รูปท่ี 3.7 แสดงเวบ็ไซต ์http://www.thaieasterngroup.com/thaieastern/index.php 
 จากรูปท่ี 3.7 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาระบบหลงับา้นในการเพิ่มขอ้มูลข่าวสาร เเละ

ส่วนการรับสมคัรงาน  
 

 

รูปท่ี 3.8 แสดงเวบ็ไซต ์http://www.ztutor.ots.co.th/Aon/reengine/home.php 

 จากรูปท่ี 3.8 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตท์ั้งหมด โดยเป็นเวบ็ไซต์

ทางดา้นการจดัการการผลิต 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

              คุณ กิตติศกัด์ิ ลาโภ  ต าแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ 

              คุณ ณฐัพงษ ์ทิพยบ์  ารุง  ต าแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  
             เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 ระบบบริการจดัการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ  มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารขอ้มูลของนกัเรียนและข่าวสารของมูลนิธิโดยระบบ ประกอบดว้ยเมนูหลกัต่าง ๆ เช่น หนา้
แรก (หนา้หลกัของเวบ็ไซต์) , เก่ียวกบัเรา (หนา้ประวติัความเป็นมาของเรา), ขอ้มูลนกัเรียน (หน้า
จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ), รายงานประจ าปี (หน้าสรุปรายงานประจ าปี), การรับบริจาค 
(หนา้ช่องทางการรับบริจาค), ติดต่อเรา (หนา้ติดต่อกบัทางมูลนิธิ) และในการพฒันาระบบบริการ
จดัการขอ้มูลนักเรียนของมูลนิธิ พฒันาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio code, Sublime 
Text 3, Xampp, Web Browser Google Chrome โดยใช้ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, Ajax 
และ Bootstrap บริหารจดัฐานขอ้มูลโดยใช ้MySQL Server 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Map) 
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4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 

4.2.1.1 Use Case Diagram    
 

           
รูปท่ี 4.2 Use Case Diagram ของระบบบริการจดัการขอ้มูลนกัเรียนของมูลนิธิ 
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4.2.1.2 Use Case Description  
ตารางท่ี 4.1 Use Case : Login 

Use Case No. UC01 

Use Case Name Login 

Actor(s) Administrator 

Description ส าหรับผูดู้แลระบบท าการยนืยนัตวัตนในการเขา้ใชง้านระบบ 

Pre-Conditions   - 

Post-Conditions ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชง้านระบบไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนดให ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 
2. ระบบท าการตรวจสอบรหสัผา่น 

2.1. ผูดู้แลระบบท าการกรอกขอ้มูล Username และ Password และ
คลิกท่ีปุ่มล็อกอิน 

2.2. ระบบท าการตรวจสอบวา่มี Username และ Password ถูก
หรือไม่ 
2.2.1 ถา้ถูกก็จะท าการเขา้สู่ระบบ ไปยงัหนา้ Home 
 2.2.2 ถา้ไม่ถูกก็จะท าการแจง้วา่ “เขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จ กรุณา 
          ตรวจสอบช่ือผูดู้แลระบบและรหสัผา่น” แลว้ใหก้รอก   
          ขอ้มูลใหม่ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case : View Home 

Use Case No. UC02 

Use Case Name View Home 

Actor(s) Administrator, User 

Description ส าหรับแสดงขอ้มูลรายละเอียดหนา้แรกของเวบ็ไซต ์

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1.  ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิเขา้ถึงหนา้แรก 
2.  ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 

2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
2.1.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดไดทุ้กส่วน 

3. ระบบท าการเรียกขอ้มูลรายละเอียดหนา้แรกมาแสดง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case : Manage Home 

Use Case No. UC03 

Use Case Name Manage Home 

Actor(s) Administrator 

Description ส าหรับท ารายการ และตรวจสอบจดัการขอ้มูลรายละเอียดของหนา้แรก 
และเพิ่มขอ้มูลหนา้แรก 

Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบก่อน 

Post-Conditions ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนด 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูผู้ดู้แลระบบมีสิทธ์ิในการท ารายการจดัขอ้มูลหนา้   
    แรก 
2. ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 
    2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้ระบบ 
          2.1.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดของหนา้แรกได ้
          2.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของหนา้แรกได ้
3. ระบบท าการดึงฐานขอ้มูลรายละเอียดของหนา้แรกมาแสดง 
4. ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพเน้ือหาหนา้ 
     แรก 
5. ระบบท าการตรวจสอบขนาดไฟลรู์ปภาพ 
    5.1 ถา้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพขนาดไม่เกิน 4 MB 
          5.1.1 สามารถท ารายการ เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดหนา้แรกได ้
    5.2 ถา้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพขนาดเกิน 4 MB  
           5.2.1 ไม่สามารถท ารายการ เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดหนา้แรกได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case : View Student Information 

Use Case No. UC04 

Use Case Name View Student Information 

Actor(s) Administrator, User 

Description ส าหรับดูรายละเอียดหนา้ขอ้มูลของนกัเรียน 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชท้ ัว่ไปมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูล 
    นกัเรียน 
2. ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านในการเขา้ถึง   
    ขอ้มูลนกัเรียน 

2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
2.1.1 สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลของนกัเรียนไดทุ้กส่วน 

3. ระบบท าการแสดงขอ้มูลรายละเอียดของนกัเรียน 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5 Use Case : Manage Student Information 

Use Case No. UC05 

Use Case Name Manage Student Information 

Actor(s) Administrator  

Description ส าหรับท ารายการ ตรวจสอบ และจดัการขอ้มูลนกัเรียน และ ในการเพิ่ม
ขอ้มูลนกัเรียนเขา้สู่ระบบ 

Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบก่อน 

Post-Conditions ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลขอ้มูลนกัเรียนต่าง ๆไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนด 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิในการท ารายการจดัการขอ้มูล 
   นกัเรียน 
2. ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 
    2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
          2.1.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดของขอ้มูลนกัเรียนต่าง ๆ ได ้
          2.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของนกัเรียนได ้
3. ระบบท าการดึงฐานขอ้มูลนกัเรียนต่าง ๆ มาแสดง 
4. ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพเน้ือหา 
    ขอ้มูลนกัเรียน 
5. ระบบท าการตรวจสอบขนาดไฟลรู์ปภาพ 
    5.1 ถา้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพขนาดไม่เกิน 4 MB 
          5.1.1 สามารถท ารายการ เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลนกัเรียนได ้
    5.2 ถา้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลรู์ปภาพขนาดเกิน 4 MB  
           5.2.1 ไม่สามารถท ารายการ เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลนกัเรียน 
                     ได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.6 Use Case : View Annual Report 

Use Case No. UC06 

Use Case Name Annual report 

Actor(s) Administrator, User 

Description ส าหรับเรียกดูและดาวน์โหลดรายงานความกา้วหนา้รายงานประจ าปี 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1.  ยสูเคสจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชท้ ัว่ไปมีสิทธ์ิเขา้ถึง   
     รายงานประจ าปี 
2.  ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงขอ้มูลของรายงาน 
     ประจ าปี 

2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูใ้ชส้ามารถเรียกดูและดาวน์โหลด 
      รายงานความกา้วหนา้ไดทุ้กรายงานประจ าปี 

2.1.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดไดทุ้กขอ้มูลรายงาน 
         ประจ าปีและดาวน์โหลดได ้

3. ระบบท าการดึงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลรายงานประจ าปีมาแสดง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.7 Use Case : Manage Annual Report 

Use Case No. UC07 

Use Case Name Manage Annual Report 

Actor(s) Administrator 

Description ส าหรับท ารายการ และตรวจสอบจดัการรายงานความกา้วหนา้ของรายงาน
ประจ าปี และขนาดไฟลเ์อกสารความกา้วหนา้รายงานประจ าปีต่าง ๆ 

Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบก่อน 

Post-Conditions ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้ของรายงาน
ประจ าปีไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนด 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือมีสิทธ์ิในการท ารายการจดัการรายงาน 
   ความกา้วหนา้ของรายงานประจ าปี 
2. ระบบท าการดึงฐานขอ้มูลของรายงานความกา้วหนา้รายงานประจ าปี 
   มาแสดง 
3. ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 
    3.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แลระบบ 
          3.1.1 สามารถดูรายงานความกา้วหนา้รายงานประจ าปีได ้
          3.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ข ขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้ 
                  รายงานประจ าปีได ้
4. ระบบท าการดึงขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้รายงานประจ าปีมาแสดง 
    เม่ือท ารายการเพิ่มเสร็จ 
5. ระบบจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลท าการอปัโหลดไฟลเ์อกสารรายงาน 
    ความกา้วหนา้รายงานประจ าปี 
6. ระบบท าการตรวจสอบขนาดไฟลเ์อกสารความกา้วหนา้รายงาน 
    ประจ าปี 
    6.1 ถา้ผูดู้และบบอปัโหลดไฟลเ์อกสารขนาดไม่เกิน 50mb 
          6.1.1 สามารถ เพิ่มขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้รายงานประจ าปีได ้
    6.2 ถา้ผูดู้แลระบบอปัโหลดไฟลเ์อกสารขนาดเกิน 50mb 
           6.2.1 ไม่สามารถ เพิ่มขอ้มูลรายงานความกา้วหนา้รายงาน 
                     ประจ าปีได ้
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Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

ตารางท่ี 4.8 Use Case : Contact 

Use Case No. UC08 

Use Case Name Contact 

Actor(s) Administrator, User 

Description ส าหรับดูขอ้มูลรายละเอียดหนา้ติดต่อ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions - 

Flow of Event 1.  ยสูเคสจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชท้ ัว่ไปมีสิทธ์ิเขา้ถึง 
     ขอ้มูลติดต่อได ้
2.  ระบบท าการตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงขอ้มูลติดต่อ 

2.1 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูดู้แล 
2.1.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดไดทุ้กขอ้มูลติดต่อ 

2.2 ถา้ผูใ้ชง้านมีสิทธ์ิเป็นผูใ้ชท้ ัว่ไป 
2.2.1 สามารถดูขอ้มูลรายละเอียดไดเ้ฉพาะในส่วน 
         ติดต่อท่ีมีสิทธ์ิเขา้ถึงไดเ้ท่านั้น 

3. ระบบท าการดึงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลติดต่อมาแสดง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.9 Use Case : Manage Contact 

Use Case No. UC09 

Use Case Name Manage Contact 

Actor(s) Administrator 

Description ส าหรับตรวจสอบในการเพิ่มขอ้มูลติดต่อต่าง ๆ 

Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบก่อน 

Post-Conditions ผูดู้แลระบบสามารถจดัการแกไ้ขขอ้มูลติดต่อไดต้ามสิทธ์ิท่ีก าหนด 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือผูดู้แลระบบอปัเดตอีเมลติดต่อ 
2. ระบบท าการตรวจสอบอีเมล 
    2.1 ถา้ผูดู้แลระบบอปัเดตอีเมล 
          2.1.1 สามารถท ารายการ รับขอ้มูลรายละเอียดติดต่ออีเมลได ้
    2.2 ถา้ผูดู้แลระบบอปัเดตอีเมลไม่ครบ 
           2.2.1 ไม่สามารถท ารายการ รับขอ้มูลรายละเอียดติดต่อทางอีเมล  
                    ได ้

Alternative Flows - 

Exceptions -  
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้ล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.3 เป็นหน้าล็อกอินส าหรับผูใ้ชย้ืนยนัตวัตนในการเขา้ใชง้านระบบถา้หากผูใ้ช้
ไม่มีรหสัยนืยนัตวัตนจะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้
 

รูปท่ี 4.4 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้มูลรูปภาพแบนเนอร์และขอ้ความเพื่อแสดง
บนหนา้เวบ็ไซตผ์า่นเมนู หนา้แรก สามารถท าการ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลรูปภาพแบนเนอร์และ
ขอ้ความได ้ 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

1. ปุ่มเพ่ิม 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ขอ้มูลประวติัความเป็นมา 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดขอ้มูลรูปภาพของประวติั แสดงบนหน้าเว็บไซต์ผ่านทาง

เมนู ประวติัความเป็นมา สามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลรูปภาพและขอ้ความได ้

 

 รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมในเวบ็ไซต ์

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้มูลรูปภาพข่าวสารและวนัท่ีลงข่าวและ

ขอ้ความเพื่อแสดงบนหน้าเวบ็ไซต์ผ่านเมนู ข่าวสารและกิจกรรม สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือ

แกไ้ขขอ้มูลรูปภาพข่าวสารและวนัท่ีลงข่าวและขอ้ความได ้และสามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมใน

แกลอร่ีไดเ้พียงคลิกปุ่มในหวัขอ้ตารางท่ีช่ือวา่ แกลอร่ี 

1. ปุ่มเพ่ิม 

1. ปุ่มแกไ้ข 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

3. ปุ่มเขา้ไปหนา้ gallery 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงขอ้มูลแกลอร่ี 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงข้อมูลในการจดัการรูปภาพแกลอร่ี แสดงบนหน้าเว็บไซต์ผ่านเมนู 
ข่าวสาร และกิจกรรม สามารถท าการ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข ขอ้มูลรูปภาพแกลอร่ีท่ีอยู่ภายในหน้า
แสดงข่าวสารท่ีอยูใ่น รูปท่ี 4.6 ได ้

 

 รูปท่ี 4.8 หนา้แสดงขอ้มูลหวัขอ้เร่ืองในเวบ็ไซต ์

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดขอ้มูลหวัขอ้เร่ือง แสดงบนหนา้เวบ็ไซตผ์า่นทางเมนู หวัขอ้
เร่ือง สามารถท าการแกไ้ขหวัขอ้ความได ้

 

1. ปุ่มเพ่ิมรูปในข่าวสาร และ 
ปุ่มยอ้นกลบัไปหนา้ ข่าวสาร 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

1. ปุ่มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงขอ้มูลช่ือของสถาบนัการศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้ความของช่ือสถาบนัศึกษา เพื่อแสดงบน
หนา้เวบ็ไซตผ์า่นเมนู ช่ือสถานศึกษา สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้ความช่ือสถาบนัศึกษา
ได ้ 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้แสดงขอ้มูลระดบัชั้นศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้ความของระดบัชั้นการศึกษา เพื่อแสดง
บนหน้าเว็บไซต์ผ่านเมนู ระดับชั้นการศึกษา สามารถท าการ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อความช่ือ
ระดบัชั้นการศึกษาได ้

1. ปุ่มเพ่ิม 

1. ปุ่มเพ่ิม 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้แสดงขอ้มูลผลรวมทั้งหมด 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้ความทั้งหมด โดยการดึงขอ้มูลจากรูปท่ี 
4.9 ท่ีเป็นช่ือสถานศึกษา และ รูปท่ี 4.10 ระดบัชั้นการศึกษา น ามาก าหนดสรุปปีการศึกษา และ 
ก าหนดจ านวนคนของสถานศึกษา และ ระดบัชั้นท่ีอยู่ในปีการศึกษาท่ีเลือก เพื่อแสดงบนหน้า
เวบ็ไซตผ์า่นเมนู สรุปขอ้มูลนกัเรียน สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้ความท่ีก าหนดได ้

 

รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงขอ้มูลหวัขอ้เร่ือง 
 จากรูปท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดขอ้มูลหวัขอ้เร่ืองของปี แสดงบนหนา้เวบ็ไซตผ์า่นทางเมนู
ยอ่ย หวัขอ้เร่ือง ในเมนูหลกั รายงานประจ าปี สามารถท าการแกไ้ขหวัขอ้ความได ้

1. ปุ่มเพ่ิม 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

1. ปุ่มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงขอ้มูลเอกสารรายงานประจ าปี 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้มูลขอ้ความของหัวขอ้รายงานประจ าปี
และมีไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด เพื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ผ่านเมนู เอกสาร รายงานประจ าปี 
สามารถท าการเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ขขอ้มูลขอ้ความของหวัขอ้รายงานประจ าปีได ้ 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้แสดงขอ้มูลติดต่อเรา 

 จากรูปท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดในการจดัการขอ้มูลขอ้ความท่ีถูกส่งมาจากหนา้เวบ็ไซต์ 
และ สามารถแกไ้ขอีเมลของผูรั้บและผูส่้งท่ีถูกส่งมาในหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้เพื่อแสดงบนหนา้เวบ็ไซต์
ผา่นเมนู ติดต่อเรา สามารถท าการลบขอ้ความท่ีส่งเขา้มาในหนา้เมนูติดต่อเราได ้
 

1. ปุ่มเพ่ิม 

2. ปุ่มแกไ้ข
และ ปุ่มลบ 

1. ปุ่มแกไ้ขอีเมลของรับและผูส่้ง 
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รูปท่ี 4.15 หนา้แสดงขอ้มูลระบบส าหรับสมาชิกล็อกอิน 

 จากรูปท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดขอ้มูลสมาชิกล็อกอินภายในระบบท่ีสามารถจดัการขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดสิทธ์ิโดยผูดู้แลสามารถจดัการเพิ่ม ลบ หรือ แกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ส าหรับการเขา้ใช้

งานระบบ 

 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้แสดงหนา้เพิ่มขอ้มูลสมาชิก 
 จากรูปท่ี 4.16 เป็นหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับ เพิ่มรายการสมาชิก และรูปภาพ 

 

 

1. ปุ่มเพ่ิมสมาชิก 

2. ปุ่มแกไ้ข และ ปุ่ม

ลบสมาชิกท่ีถูกซ่อน

และจะแสดงต่อเม่ือมี
รายช่ือคนท่ีสองข้ึนมา 

1. ปุ่มส่งเพ่ือยนืยนัการ
เพ่ิมสมาชิก 

2. และปุ่มยอ้นกลบั 
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 รูปท่ี 4.17 หนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

 จากรูปท่ี 4.17 แสดงขอ้มูลรายละเอียดของสมาชิกผูใ้ชง้านระบบ โดยผูดู้แลสามารถแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ต่ตอ้งยนืยนัรหสัผา่นอีกคร้ัง 

1. ปุ่มส่งเพ่ือยนืยนัการ
แกไ้ขสมาชิก 

2. และปุ่มยอ้นกลบั 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ  ผู ้ใช้สามารถอ่าน

รายละเอียดขอ้มูลข่าวสารของทางมูลนิธิ สามารถดูขอ้มูลของนกัเรียนวา่แต่ละปีมีนกัเรียนมาอยูใ่น
โครงการก่ีคน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของรายงานประจ าปีได้แล้วยงัส่งข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัระบบบริการจดัการขอ้มูลนกัเรียนของมูลนิธิได ้และทางฝ่ังผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม ลบ 
แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดข่าวสารของทางมูลนิธิได ้สามารถเพิ่ม ลบ แกข้อ้มูลโรงเรียน ระดบัชั้นและ
จ านวนคนในการมาสรุปรายปีว่าปีน้ีมีจ  านวนท่ีเขา้มาร่วมโครงการแล้วก่ีโรงเรียน ก่ีคน ซ่ึงการ
ออกแบบจะเป็นการเจาะจงกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจท่ีจะเขา้มาร่วมโครงการมูลนิธิ 

 
5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
 ในส่วนจดัการนั้น ตอ้งท าการสอนให้ทางมูลนิธิใช้งานตวัระบบบริหารจดัการ

ขอ้มูลนกัเรียนของมูลนิธิใหส้ามารถท าความเขา้ใจตวัระบบและการใชง้านไดง่้ายข้ึน 
 
5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 

  ควรจดัท าคู่มือในการท างานของระบบเพื่อให้ทางมูลนิธิทุกคนสามารถใชง้านได้
ง่ายข้ึน และยงัเพิ่มการใชง้านระบบไดมี้ประสิทธิภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจศึกษาท าใหไ้ดรั้บความรู้ในส่วนท่ีไม่มีในหอ้งเรียนจาก

การไดล้งมือปฏิบติังานจริง 
 
5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาทางดา้นความรู้และความเขา้ใจในตวั

งานท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การท างานใหส้ าเร็จ 
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5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 ก่อนท่ีจะไปปฏิบติัสหกิจศึกษานั้นควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและควรเตรียมตวั

ก่อนไปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มการเตรียมความพร้อมในดา้น การควบคุมอารมณ์  พฤติกรรมการท างาน 
และกาลเทศะในการพดูคุยกบัลูกคา้หรือพี่ท่ีท  างาน  

 



บรรณานุกรม 
 

โคด้ด้ิงเบสิก. (2561). CSS. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.codingbasic.com/css.html 
ซายน์ซ่ี. (2560). PHP. เขา้ถึงไดจ้าก https://saixiii.com/what-is-php/ 
ซายน์ซ่ี. (2560). SQL. เขา้ถึงไดจ้าก https://saixiii.com/sql-statement/ 
ไทยครีเอท. (2560). Bootstrap. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
มายดพ์ีเอชพี. (2560). JavaScript. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
วนับีลีฟ. (2560). ความหมายและการท างานของเวบ็ไซต์. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.1belief.com/article/website/ 
เอโอซอฟท.์ (2561). phpMyAdmin. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.aosoft.co.th/article/310/phpMyAdmin-คืออะไร.html 
เอก็ซ์เอ็น. (2559). HTML5. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/html5/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

รูปท่ี ก.1 รูปภาพขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี ก.2 รูปภาพขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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