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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท าให้โลกปัจจุบนักา้วเขา้สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอนั
ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการทุกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในความ
เป็นอยู่ของคนเราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัเห็นไดจ้ากการด ารงชีวิตของทุกคนที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การแพทย ์การพาณิชยธุ์รกิจ บนัเทิง การศึกษา
การส่ือสาร ฯลฯ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาท าให้การบริหารและการเรียน
การสอนวิวฒัน์รูปแบบใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเอ้ือประโยชน์และปฏิรูปการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมสัมฤทธิผลทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และด้วยเคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทั้งหมดท่ียงัท า
ให้เกิดความสะดวกในการจดัการในเร่ืองต่าง ๆ  
ปัจจุบนักระแสการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากประเทศต่าง ๆ  
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้แต่การที่จะ
พัฒนาประเทศไปสู่สังคมดังกล่าวได้ ต้องมีการพัฒนาน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  การเร่งพัฒนา ขีด
ความสามารถทั้งยงัให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ลิตและผูใ้ช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในดา้นต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
บริษทั ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เร่ิมตน้จากการให้บริการ ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ และ ไดเ้พ่ิมส่วนงานใน ดา้นการเป็นท่ีปรึกษาภายในองคก์รของลูกคา้ และต่อมา
ไดข้ยายขอบเขตการดูแลในเร่ืองของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นไอ
ที อ่ืน ๆ รวมทั้ง ระบบ HRM (Human Resource Management)  หรือ ระบบบริหารจัดการขอ้มูล
บุคลากร เป็นระบบบริหารจดัการขอ้มูลบุคลากร ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของ เวบ็ลอจิก 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาระบบสรุปการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 



1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็นแบบ ไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์  
   สามารถสืบคน้ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการได้  
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาเป็นแบบ Web Application ซ่ึงท างานผ่าน 

โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Browser) 
1.3.3 1.3.3  กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1.3.3.1   ผูดู้แลระบบ 
1.3.3.1.1     ผูดู้แลระบบจะคอยปรับปรุงขอ้มูลต่างๆ ในเวบ็แอปพลิเคชนั 

      เพื่อให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ 
1.3.3.2   พนกังานบริษทั  

1.3.3.2.1     ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมรายช่ือผูร้ับเอกสาร โดยกรอกขอ้มูลตาม 
                   ฟอร์ม Add Contact ได ้
1.3.3.2.2     ผูใ้ชส้ามารถกรอก Code 5 หลกั ที่ไดร้ับจากจดหมายระบบจะ 

      แสดงขอ้มูลลูกคา้ พร้อมรายช่ือผูร้ับเอกสารที่เคยบนัทึกไวไ้ด้ 
1.3.3.3 ลูกคา้ของบริษทั  

1.3.3.3.1     ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมรายช่ือพนกังานท่ีจะขอรับเอกสาร โดยกรอก 
                   ขอ้มูลตามฟอร์ม Add Contact ได ้
1.3.3.3.2     ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายช่ือพนกังานที่ขอรับเอกสารที่เคย 
                    บนัทึกไวไ้ด ้

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 ช่วยลดความผิดพลาดของเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลได้ 
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
1.4.3 ช่วยให้ผูใ้ชง้านมีความสะดวกต่อการท างานมากขึ้น 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน  

1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล 
รวบรวมความตอ้งการโดยการปรึกษากบัพนกังานที่ปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัภาพรวมของเวบ็แอปพลิเคชนัน้ี ว่าจะสามารถท าอะไรไดบ้า้ง รวมไปถึง
แนวคิดและประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ และศึกษาเกี่ยวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งของบริษทัและ
อรรถประโยชน์อ่ืน ๆ และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างพฒันาเวบ็แอป
พลิเคชนั 



1.5.2 วิเครำะห์ระบบ 
ท าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา รวมทั้ งปัญหาท่ีพบ น ามาวิเคราะห์และวาง

แผนการปฏิบตัิงานเพ่ือท าการออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ตอบสนองความตอ้งการของบริษทัและ
ลูกคา้อย่างสมบูรณ์  
 
1.5.3 ออกแบบระบบ 

ในการออกแบบได้ท าการวิเคราะห์จากทางบริษทั ให้ท าการออกแบบฐานขอ้มูล
เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลของลูกคา้และส่วนของหนา้เวบ็ไซต์ โดยค านึงถึง UI (User Interface) และ 
UX (User Experiences) เพื่อให้ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจและออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยเป็นแบบ 
Responsive ให้สามารถท างานไดท้ั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือหรือแท็บเล็ต  
 
1.5.4 พัฒนำระบบ 

การพฒันาระบบ โดยผูจ้ดัท าจะใช้โปรแกรม Toad for Oracle 9.7 ในการพฒันา
โดยใช้หลักการพัฒนาซอฟร์แวร์แบบ MVC ในการเขียนจะใช้ภาษา HTML , CSS , 
Angular และมีการใชเ้คร่ืองมือที่ช่วยให้เวบ็แอปพลิเคชันดูง่ายต่อการใช้งานคือ Bootstrap 
ท าให้การออกแบบดูเป็นระเบียบน่าใชง้านและยงัมีการใชโ้ปรแกรม Toad for Oracle 9  ใน
การเก็บและจดัการกบัฐานขอ้มูล 

 
1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 

หลงัจากการพฒันาระบบเสร็จส้ิน จึงมีการทดสอบและทดลองใชง้านโดยจะมีการ
ทดสอบ คือ เร่ิมจากทดสอบดว้ยตนเองลองใชง้านว่าระบบว่ามีฟังก์ชัน่ไหนท่ีใช้งานไม่ได้
บา้ง มีปัญหาอะไรบา้ง โดยจะใช ้Visual Studio Run โปรแกรมแลว้ลอง Debug ท่ีเกิดขึ้นวา่
เกิดขอ้ผิดพลาดในส่วนไหนและท าการตรวจสอบฐานขอ้มูลโดยเขา้ไปท่ี Toad for Oracle 
มีการเก็บข้อมูลได้จริงหรือไม่ และได้ทดสอบระบบกับพนักงานที่ปรึกษา หลังจาก
ตรวจสอบด้วยตนเอง จะส่งให้พนักงานที่เป็นฝ่าย Tester ได้ทดสอบอีกครั้ งว่าระบบยงัมี
ข้อบกพร่องส่วนไหนอีก จะท าการแก้ไขและพัฒนาระบบอยู่สม ่ าเสม อ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพก่อนน าไปใชง้านจริง 

 
 
 

 
 



1.5.6 จัดท ำเอกสำร 
เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพ่ือเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใช้งาน
ส าหรับสถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพัฒนำโครงงำน 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.1 Notebook Intel(R) Core™ i5-3400 CPU @ 2.80 GHz  

Ram 8 GB  
1.6.1.2 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยใชข้องทางสถานประกอบการ 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 10 
1.6.2.2 โปแกรม Microsoft Visual Studio 2017 
1.6.2.3 โปรแกรม Toad for Oracle 9.7 
1.6.2.4 โปรแกรม eclipse 

 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศกึษาคน้ควา้แนวคดิ 
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

 

รูปท่ี 2.1 UX & UI Design 

2. 1    UX / UI 

UX Design หรือ User Experience Design ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหาในการใช้งาน 

ความรู้สึกของผูใ้ช้ ให้ใช้งานได้สะดวกและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ช้มากยิ่งขึ้น ความพึง

พอใจของผูใ้ชท้ี่มีต่อระบบ 

UI Design หรือ User Interface Design คือ ส่ิงท่ีมาเติมเต็มให้กับ UX นั้ นสวยงามและ

สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจดัวางต่างๆ สี ขนาดตวัอกัษร ฟอร์มต่างๆ ที่จะไปอยู่ภายในเวบ็ไซต์ 

หรือแอปพลิเคชนัของเราให้สะอาด สวยงาม มีเอกลกัษณ์ และใชง้านไดง่้ายยิ่งขึ้น ซ่ึงจะใชค้วามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นหลกั 

ในการน า UX/UI เขา้มาช่วยในระบบเราน าหลกัการที่ว่าท าให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจและใชง้านง่าย

ต่อระบบ เช่น การออกแบบหนา้จอของระบบ, การจดัฟอร์ม เป็นตน้ 



 

รูปท่ี 2.2 ตวัอย่างของ Bootstrap 

2.2    Bootstrap Framework 

Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การพฒันาเวบ็ไซตข์องเราเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็น
ระบบมากขึ้น จุดเด่นของ Bootstrap มี UI เร่ิมตน้แบบท่ีสวยงามและใชง้านง่ายในการจดั 
Responsive ของแต่ละหนา้จอ 
โครงสร้างของ Bootstrap Framework 

- Scaffolding grid system เป็นโครงร่าง ที่จะแสดงผลในหน้าจอ ซ่ึงจ านวนคอลัมน์น้ีจะ
แสดงผลตามความกวา้งของอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, โทรศทัพ์ 
เป็นตน้ 

- Base CSS style sheets ส าหรับ Html Elements พ้ืนฐานทีส่ามารถเรียกใชง้านได ้เช่น ปุ่ มกด 
สีต่างๆ การแสดงรูปภาพ ตาราง และอ่ืนๆ 

- Components style sheets ส าหรับส่ิงท่ีตอ้งใชบ่้อยๆ ไม่ว่าจะเป็น navigation, pagination ที่
ไวจ้ดัการ Menu, Navigation กบัขนาดของหนา้จอ ของอปุกรณ์ที่เรียกใชง้าน 

- JavaScript jQuery Plugins ต่างๆ เช่น modal, carousel ช่วยในการสร้าง Popup, Dialog, 
Tooltip ต่างๆ ค  าส่ังแสดง Effect, Hover, Fade-in เป็นตน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอย่างของโปรแกรม Toad for Oracle  

2.3     Toad for Oracle 

คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เราน ามาใช้พัฒนา เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนท์/

เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงใชภ้าษา SQL ในการดึงเรียกขอ้มูลและง่ายต่อการจดัเก็บและการประมวลผล โดยการ

จดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้จะใช้การแบ่งตารางแต่ละประเภทเพื่อจดัเก็บลงฐานขอ้มูลในระบบให้เป็น

ระเบียบและง่ายต่อการเรียกใชง้านต่าง ๆ และลดความซับซ้อนของขอ้มูล 

จึงน ามาใชก้บัระบบจดัเก็บขอ้มูลโดยการใชข้อ้มูลของลูกคา้เขา้มาเก็บลงในฐานขอ้มูล เช่น 

การดึงขอ้มูลลูกคา้มาแสดงบนตารางของเวบ็บราวเซอร์โดยการใชค้  าส่ัง SQL, การรับขอ้มูลลูกคา้ท่ี

กรอกเขา้มาในระบบจะบนัทึกลงในฐานข้อมูลและท าการเช่ือมต่อระหว่างส่วนของ model เพื่อ

ติดต่อรับส่งขอ้มูล เป็นตน้ 

 

 

 



2.4     Model-View-Controller (MVC)  

คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ที่มีการแบ่งแยกระบบออกเป็น 3 
ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ Data Model, User Interface และ Control Logic 

 

รูปท่ี 2.4.1 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ MVC 

Model 

- เป็นการตดิต่อส่ือสารระหว่างออบเจ็กตแ์ละฐานขอ้มูลโดยผูพ้ฒันาไม่ตอ้งเสียเวลากบัการ
ใชค้  าส่ัง SQL ในการจดัการขอ้มูล เพื่อน าไปประมวลผลที่ฐานขอ้มูล 

- เป็นงานดา้นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล มีผลกบัฐานขอ้มูลโดยการรับขอ้มูล 
ส่งขอ้มูลถึงกนั โดยจะตอ้งเป็นขอ้มูลที่ตรงกนั 

- มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสัมพนัธ์ระหว่างฐานขอ้มูล 

View 

- เป็นส่วนที่แสดงผลผ่านเวบ็บราวเซอร์ 

- เป็นส่วนที่เป็นหนา้ตาของเวบ็แอปพลิเคชนัและท าหนา้ท่ีตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน 

- การท างานสัมพนัธ์กบั Controller 

 

 

 



Controller 

- เป็นส่วนที่ท างานเป็นอนัดบัแรกเมื่อโปรแกรมถูกเรียกใชง้านจากเวบ็บราวเซอร์ 

- เป็นส่วนที่ติดต่อการท างานระหว่างผูใ้ชแ้ละโปรแกรม 

- มีการติดต่อฐานขอ้มูล ดว้ย Model และแสดงผลขอ้มูลผ่านทาง View 

- เป็นส่วนที่มีการประมวลผลหลกั ของโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี 2.4.2 MVC Architecture 

ในการพฒันาระบบแอปพลิเคชนัเราใชห้ลกัการของ MVC เขา้มาช่วย เช่น 

Model ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ  

View ส่วนที่เป็นหนา้ตาของระบบเวบ็แอปพลิเคชนัและท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้

Controller ใชป้ระมวลผลและท าการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 



 

รูปท่ี 2.5 JSP.java 

2.5     JSP.java 

โปรแกรมภาษา JSP ที่มีการแทรกสคริปต์ภาษา JSP ไวใ้นภาษา HTML โดยในบรรทดัที่ 

13 และบรรทดัที่ 15 คือ หน้าตาของภาษาสคริปต ์JSP ส าหรับผลลพัธ์ของ.... โปรแกรมน้ี คือ JSP 

จะท าการแสดงวนัและเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นออกมา โดย JSP จะท าการส่งค่าไปคอมไพล

ยงั server tomcat แลว้แสดงผลลพัธ์ออกมายงัเคร่ืองเรา 

ขอ้ดีของภาษา JSP 

1.ภาษา JSP สามารถท างานไดก้บัระบบปฏิบตัิการทุกตวั เรียกว่า Platform Independent 

หมายถึง JSP จะไม่ขึ้นหรือยึดติดกบัระบบปฏิบตัิการทุกตวั เหมือนกบัภาษาจาวา 

2.ภาษา JSP เขียนง่าย เพราะดว้ยมีพ้ืนฐานมาจาก Java เพียงแค่รับบท Server  

3.ภาษา JSP แยกการท างานของโปรแกรม logic ออกจากในส่วนของการออกแบบหนา้เวบ็ 

 

 

 

 



 

 

 

 

        รูปท่ี 2.6 CSS 

2.6     CSS  

     CSS คือ ภาษาท่ีใชส้ าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหนา้ตา สีสัน ระยะห่าง 

พ้ืนหลงั เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็น

ภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษา

หน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดร้ับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

1.ช่วยให้เน้ือหาภายในเอกสาร HTML มีความเขา้ใจได้ง่ายขึ้นและในการแกไ้ขเอกสารก็

สามารถท าไดง้่ายกว่าเดิม เพราะการใช ้CSS จะช่วยลดการใชภ้าษา HTML ลงไดใ้นระดบัหน่ึง  

2.ท าให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไดเ้ร็ว เน่ืองจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึงท าให้

ไฟลม์ีขนาดเล็กลง 

3.สามารถก าหนดรูปแบบการแสดผลจากค าส่ัง style sheet ชุดเดียวกนั ให้มีการแสดงผลใน

เอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและท าให้การสร้าง

เอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้ายหรือ

เหมือนกนัไดใ้นหลาย Web Browser 

4.ช่วยในการก าหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะกบัส่ือต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

5.ท าให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทนัสมยั สามารถรองรับการใช้

งานในอนาคตไดด้ี 



บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณข์องบริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
1.  สถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  (IT Sun Corporation Company Limited)  

ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 42/144 พาร์คราชาวดี ซอย พระราม2ซอย3 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 
10150 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีของ บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps [สืบคน้วนัที่ 16 กรกฎาคม 2562] 
2. ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
โทรศพัท ์   +668-2- 4281902         
แฟกซ์         +668-2- 4281902 
เวบ็ไซต ์ www.itsuncorporation.com 

สอบถามทัว่ไป e-mail : support@itsuncorporation.com 

mailto:support@itsuncorporation.com


3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

`บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผูใ้ห้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูปซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นบริษทั พฒันา ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นทางด้านไอที
ด้วยโปรแกรมด้วยภาษา SQL,PL/SQL, AngularJS, JSP, ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุก

กลุ่ม และธุรกิจทุกขนาด ซ่ึงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของลูกคา้เป็นหลกั  

ได้จดัตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริษทั เร่ิมตน้จากการ ให้บริการ ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ และ ไดเ้พ่ิมส่วนงานใน ดา้นการเป็นท่ีปรึกษาภายในองคก์รของลูกคา้ และต่อมา
ได้ขยาย ขอบเขตการดูแลในเร่ืองของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้น

ไอที อ่ืน ๆ ตามล าดบั 

ในปัจจุบัน ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนในทุกภาคส่วนของ การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
องคก์รขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งน าไอทีไปประยุกตใ์ช้ในองคก์รทั้งส้ินเทคโนโลยีไอที 
ณ วนัน้ีถูกแบ่งออกเป็นหลายแขนงตามชนิด,ประเภทและประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นหากตอ้งการหา

บริษทัทางด้านไอทีท่ีจะมาตอบโจทยใ์นความตอ้งการท่ีหลากหลายเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก

ไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายขององคก์รจึงเป็นท่ีมาของ บริษทั ไอทีซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ บริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

วิสัยทศัน์ 

1 เราสร้างโซลูชั่นไอทีเพ่ือให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างต่อเน่ืองและขยายศกัยภาพตาม

ความตอ้งการ  

2 ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ร่ิมขึ้นเม่ือโซลูชั่นไอทีระบบอตัโนมตัิและเทคโนโลยีการ

ส่ือสารขั้นสูงเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ 

3 เรารู้ว่าระบบซอฟตแ์วร์ท่ียืดหยุ่นถูกตอ้งและคุม้ค่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับธุรกิจในการเพ่ิม

ผลผลิต  

4 เราเช่ือว่าไอทีเป็นเช้ือเพลิงท่ีขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

5เราเช่ือว่าศกัยภาพของผูค้นมีขนาดใหญ่มากดงันั้นเป้าหมายของเราคือการสร้างบุคลากร

และทีมไอทีท่ีดีที่สุดเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่พนัธมิตรและลูกคา้ 

 พนัธกิจ 



1 เป็นผูใ้ห้บริการ พฒันาระบบโซลูชัน่ทางดา้นไอที เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2 เป็นผูใ้ห้บริการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

3 เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4 สร้างทีมท่ีปรึกษาทางธุรกิจ โดยใชเ้คร่ืองมือทางดา้นไอที 

5 เป็นผูใ้ห้บริการฝึกอบรมทางดา้นวิชาชีพ ดา้น ไอที 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู ้ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ส าเร็จรูปซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นบริษทั พฒันา ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นทางด้านไอที
ด้วยโปรแกรมด้วยภาษา SQL,PL/SQL, AngularJS, JSP,Asp.Net, C#.Net ที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม และธุรกิจทุกขนาด ซ่ึงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ

ลูกคา้เป็นหลกั  

ได้จดัตั้งขึ้นในปี 2548 โดยบริษทั เร่ิมตน้จากการ ให้บริการ ด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ และ ไดเ้พ่ิมส่วนงานใน ดา้นการเป็นท่ีปรึกษาภายในองคก์รของลูกคา้ และต่อมา
ได้ขยาย ขอบเขตการดูแลในเร่ืองของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้น

ไอที อ่ืน ๆ ตามล าดบั 

ในปัจจุบัน ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนในทุกภาคส่วนของ การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
องคก์รขนาดเล็กหรือ ขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งน าไอทีไปประยุกตใ์ช้ในองคก์รทั้งส้ินเทคโนโลยีไอที 
ณ วนัน้ีถูกแบ่งออกเป็นหลายแขนงตามชนิด,ประเภทและประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น ดงันั้นหากตอ้งการหา
บริษทัทางด้านไอทีท่ีจะมาตอบโจทยใ์นความตอ้งการท่ีหลากหลายเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก

ไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายขององคก์รจึงเป็นที่มาของ บริษทั ไอทีซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 
 
 
 

 
 



3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่งงานที่ไดร้ับมอบหมายจากบริษทัคือ Programmer / Developer  เป็นต าแหน่งท่ีท า

หนา้ท่ีในการออกแบบและพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ตั้งแต่ในเร่ืองของโครงร่าง (Layout) การพฒันา
เว็บแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการแก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากงานต่าง ๆ โดยจะมีการแก้ไขและ
พฒันาเว็บแอปพลิเคชันให้ดีขึ้นอยู่เร่ือย ๆ จึงท าให้มีขอ้ผิดพลาดและสามารถเรียนรู้ในส่ิงใหม่ท่ี

เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง 

3.4.1 ผลงานที่ไดจ้ดัท า 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้ Home ของเวบ็แอปพลิเคชนั 

หนา้หลกัของเวบ็แอปพลิเคชนัซ่ึงจะมีขอ้มูลต่าง ๆ แอบพลิเคชนัตวัน้ีสามารถท าอะไรได้

บา้ง ช่วยอะไรกบัธุรกิจไดบ้า้ง 

หนา้ท่ีในการท างานในส่วน Home 

- Query หรือแสดงขอ้มูลหลกัสูตรที่ไดร้ับการอนุมตัิให้จดัฝึกอบรมแลว้ 
- บนัทึกขอ้มูลการลงทะเบียน  ขอเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรนั้น ๆ  
- Query หรือแสดงขอ้มูลหลกัสูตรที่ไดร้ับการอนุมตัิให้จดัฝึกอบรมแลว้ และสถานะการ 
- สร้าง LOV  4 เร่ือง  รหัสหลกัสูตร ,รหัสวิทยากร ,ประเภทหลกัสูตร ,ประเภทฝึกอบรม 
- ค าคน้หา สามารถป้อน รหัสพนกังาน, ช่ือพนกังาน, นามสกุลพนกังาน, ต าแหน่ง, แผนก 

และฝ่าย  

 



เวบ็ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ  

 
รูปท่ี 3.4 หนา้ของเวบ็ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน  

 

-  ไม่สามารถกรอกขอ้มูลที่เป็น String, null ในช่องคะแนนต าสุดได ้

- การเพ่ิมขอ้มูล = ถา้จะเพ่ิมขอ้มูล คล๊ิกตรงรูป บวกท่ีวงไวใ้ห้ดา้นบน เพ่ือเพ่ิมขอ้มูล 

- แกไ้ขขอ้มูล คล๊ิกตรงรูป ดินสอท่ีวงไวใ้ห้ เพ่ือแกไ้ข ขอ้มูล บรรทดันั้นๆ 

- การลบขอ้มูล ถา้กดคล๊ิกตรงถงัขยะ ขอ้มูลบรรทดันั้นๆ จะถูกลบ  

- คลิกตรงถงัขยะ ก็จะมกีารแจง้เตือนว่าจะยนืยนัการลบหรือไม่   

- ถา้ปุ่ม add+ถา้ขอ้มูลของระดบัคะแนนถา้ในระบบมีอยู่แลว้จะขึ้นแจง้เตือนว่าขอ้มูลซ ้า 

 
 
 

 
 
 
 



โปรแกรมรายงานระบบบุคลากร 

 
รูปท่ี 3.5 หนา้โปรแกรมรายงานระบบบุคลากร 

 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 หนา้ reportโปรแกรมรายงานระบบบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 หนา้ปร้ินโปรแกรมรายงานระบบบุคลากร 



3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
นางสาวปริษา ยิ่งธนะด ารง     ต าแหน่ง     ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาซอฟตแ์วร์ 
นายธราดล     แกว้พรหม        ต าแหน่ง    Programmer / Developer   
 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 
เขา้มาปฏิบตัิงานบริษทั ไอที ซัน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ตั้งแตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 

4.1 รายละเอียดของโครงงาน 
เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop  , iPad และ Smartphone ช่วย

ให้ผู ้ใช้ เกิดความสะดวกต่อการใช้ ส่วนมากในปัจจุบันมีการใช้ Smartphone เป็น
ชีวิตประจ าวนัจึงท าให้สามารถใช้งานได้บนมือถือและยงัมีการเช่ือมต่อกับฐานขอ้มูลไว้
เก็บขอ้มูลผูใ้ช้งานเว็บแอปพลิเคชันจะมีการท างานโดยรับเร่ืองการร้องขอ Invoice จาก
ลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงท าขึ้นเพ่ือให้ลูกคา้หรือผูใ้ชง้านได้เขา้มากรอกขอ้มูลภายในระบบ เพื่อ
ลดการเดินทางและการติดต่องานมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีหน้าในการเขา้สู่ระบบให้
กรอก Code ของแต่ละบริษทัเพื่อเข้าใช้งานในระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงข้อมูลช่ือ
บริษัท, แสดงรายช่ือผูร้้องขอของแต่ละคน และมีฟังก์ชั่นเพ่ิมให้ผูใ้ช้ได้กรอกข้อมูลมี
รายการงานที่จะขอ Invoiceในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัน้ีใชโ้ปรแกรม Toad for Oracle 
ในการพฒันาระบบโดยใช้ Visual Studio, จดัการฐานขอ้มูลด้วย  ในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ 
ในการประสานงาน 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
4.2.1.1 Work Flow Diagram 

 
 
 

รูปท่ี 4.1 Work Flow Diagram ของระบบ  

Login 



4.2.1.2 Entity Relationship Diagram 
 

 
รูปท่ี 4.2 Entity Relationship Diagram  

 
4.2.1.3 Data Dictionary 
 
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางลงทะเบียน (TN_EMP_REGIST) 

 

ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

1.  EMP_REGIST_ID NUMBER PK 

2.  OU_CODE VARCHAR2(10) รหัสบริษทั 

3.  COURSE_REQ_ID NUMBER FK  

4.  PERSONAL_ID NUMBER ID บุคคล 

5.  REGIST_STATUS VARCHAR2(15) สถานะการลงทะเบียนของพนกังาน  

6.  CREATE_BY VARCHAR2(30) ผูส้ร้าง 

7.  CREATE_DATE DATE สร้างวนัที ่

8.  UPDATE_BY VARCHAR2(30) ผูป้รับปรุง 

9.  UPDATE_DATE DATE ปรับปรุงวนัที่ 

10.  UPD_PROG_ID VARCHAR2(15) รหัสโปรแกรมที่ปรับปรุงรายการ 



ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

11.  NOTE VARCHAR2(500) หมายเหตุ 

12.  ATTEND_DATE1 DATE เขา้อบรมวนัที่ 1 

13.  ATTEND_DATE2 DATE เขา้อบรมวนัที่ 2 

14.  ATTEND_DATE3 DATE เขา้อบรมวนัที่ 3 

15.  ATTEND_DATE4 DATE เขา้อบรมวนัที่ 4 

16.  ATTEND_DATE5 DATE เขา้อบรมวนัที่ 5 

17.  ATTEND_TIMEIN1 VARCHAR2(20) เวลาเขา้อบรมวนัที่ 1 

18.  ATTEND_TIMEOUT1 VARCHAR2(20) เวลาส้ินสุดอบรมวนัท่ี 1 

19.  ATTEND_TIMEIN2 VARCHAR2(20) เวลาเขา้อบรมวนัที่ 2 

20.  ATTEND_TIMEOUT2 VARCHAR2(20) เวลาส้ินสุดอบรมวนัท่ี 2 

21.  ATTEND_TIMEIN3 VARCHAR2(20) เวลาเขา้อบรมวนัที่ 3 

22.  ATTEND_TIMEOUT3 VARCHAR2(20) เวลาส้ินสุดอบรมวนัท่ี 3 

23.  ATTEND_TIMEIN4 VARCHAR2(20) เวลาเขา้อบรมวนัที่ 4 

24.  ATTEND_TIMEOUT4 VARCHAR2(20) เวลาส้ินสุดอบรมวนัท่ี 4 

25.  ATTEND_TIMEIN5 VARCHAR2(20) เวลาเขา้อบรมวนัที่ 5 

26.  ATTEND_TIMEOUT5 VARCHAR2(20) เวลาส้ินสุดอบรมวนัท่ี 5 

 
ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางหลกัสูตร (TN_COURSE) 

 
ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

1.  TN_COURSE_ID NUMBER PK 

2.  OU_CODE VARCHAR2(10) รหัสบริษทั 

3.  BRANCH_COM_CODE VARCHAR2(40) รหัสสาขา 

4.  TN_COURSE_CODE VARCHAR2(40) รหัสหลกัสูตร 

5.  TN_COURSE_NAME VARCHAR2(200) ช่ือหลกัสูตร  

6.  TN_COURSE_DESC VARCHAR2(3000) รายละเอียดหลกัสูตร 

7.  TEACH_QUALIFICATION VARCHAR2(3000) คุณสมบตัผูส้อน 

8.  STATUS VARCHAR2(1) สถานนะ 

9.  COURSE_TYPE_ID NUMBER ประเภทหลกัสูตร 

10.  TN_TYPE_ID NUMBER  ประเภทฝึกอบรม 

11.  CREATE_BY VARCHAR2(30) ผูส้ร้าง 

12.  CREATE_DATE DATE วนัที่สร้าง 



ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

13.  UPDATE_BY VARCHAR2(30) ผูป้รับปรุง 

14.  UPDATE_DATE DATE ปรับปรุงวนัที่ 

15.  UPD_PROG_ID VARCHAR2(15) รหัสโปรแกรม 

  
ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางวิทยากร (TN LECTURER) 

  
ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

1.  LECTURER_ID  VARCHAR2(10) รหัสบุคลกร 

2.  OU_CODE  NUMBER รหัสค าน าหน้า 

3.  LECTURER_CODE  VARCHAR2(40) รหัสวิทยากร 

4.  LECTURER_NAME  VARCHAR2(10) ช่ือวิทยากร 

5.  DIV_CODE  VARCHAR2(50) รหัสองคก์ร 

6.  DIV_NAME  VARCHAR2(50) ช่ือองคก์ร 

7.  POSITION_CODE VARCHAR2(5) รหัสประเภทบุคลากร 

8.  POSITION_NAME VARCHAR2(10) ช่ือบุคลากร 

9.  ADDRESS  VARCHAR2(697) ที่อยู่ 

10.  DISTRICT  NUMBER  ต าบล 

11.  PROVINCE  VARCHAR2(15) จงัหวดั 

12.  PHONE  VARCHAR2(10) บา้นเลขที่ 

13.  EMAIL  VARCHAR2(15)  อีเมล 

14.  LINDID  VARCHAR2(10) เขต 

15.  FILE_IMG_NAME  VARCHAR2(10) ชนิดไฟล์ 

16.  SERV_IMG_NAME  VARCHAR2(10) www 

17.  DB_IMAGE  BLOB  ภาพ 

18.  LECTURER_EXPERT  VARCHAR2(10) ความเช่ียวชาญ 

19.  LECTURER_TYPE  VARCHAR2(10) ประเภทวิทยากร 

20.  PERSONAL_ID  VARCHAR2(10) รหัสบุคลกร 

21.  CREATE_BY  NUMBER ผูส้ร้างรายการ 

22.  CREATE_DATE  DATE วนัที่สร้างรายการ 

23.  UPDATE_BY  VARCHAR2(10) ผูป้รับปรุงรายการ 

24.  UPDATE_DATE  DATE วนัที่ปรับปรุงรายการ 

25.  UPD_PROG_ID  VARCHAR2(10) รหัสโปรแกรม 



             ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางรายระเอียดหลกัสูตร (TN_COURSE_REQ) 
  

ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

1.  COURSE_REQ_ID  NUMBER  PK 

2.  OU_CODE  VARCHAR2(10) รหัสบริษทั 

3.  BRANCH_COM_CODE  VARCHAR2(40) รหัสสาขา 

4.  TN_COURSE_ID   NUMBER  id หลกัสูตร 

5.  YEAR   NUMBER  ปี 

6.  DOC_NO  VARCHAR2(40) เลขที่เอกสาร 

7.  DOC_DATE DATE    วนัที่เอกสาร 

8.  TN_COURSE_STATUS VARCHAR2(15) สถานะ     

9.  TN_VERSION  NUMBER รุ่น  

10.  START_DATE  DATE  วนัท่ีเร่ิมอบรม  

11.  END_DATE  DATE  วนัท่ีส้ินสุด 

12.  START_TIME  VARCHAR2(10) เวลาเร่ิมอบรม 

13.  END_TIME VARCHAR2(15) เวลาส้ินสุด 

14.  TN_TIME_QTY NUMBER  จ านวน ชม. ที่ใชใ้นการฝึกอบรม 

15.  TN_EXPENSE   NUMBER  ค่าใชจ้่าย  

16.  START_DATE_REGIS  DATE  วนัที่เปิดลงทะเบียน  

17.  END_DATE_REGIS  DATE   วนัท่ีส้ินสุดการลงทะเบียน 

18.  EXTENDED_DATE_REGIS DATE  วนัที่ขยายการลงทะเบียน 

19.  QUALIFICATION   VARCHAR2(10) คุณสมบติัผูเ้ขา้อบรม 

20.  TN_QTY NUMBER  จ านวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

21.  TN_PLACE   VARCHAR2(10) สถานที่จดัอบรม 

22.  TN_DIV   VARCHAR2(10) หน่วยงานที่จดัอบรม 

23.  TN_FILE_IMG_NAME  VARCHAR2(10) ช่ือรูป 

24.  TN_SERV_IMG_NAME  VARCHAR2(10) ช่ือรูปท่ี Server แปลงแลว้ 

25.  NOTE   VARCHAR2(10) หมายเหตุ 

26.  COURSE_TYPE_ID NUMBER ประเภทหลกัสูตร 

27.  TN_TYPE_ID NUMBER ประเภทการฝึกอบรม 

28.  CREATE_BY  VARCHAR2(10) ผูส้ร้างรายการ 

29.  CREATE_DATE  DATE วนัที่สร้างรายการ 

30.  UPDATE_BY  VARCHAR2(10) ผูป้รับปรุงรายการ 



ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

31.  UPDATE_DATE  DATE วนัที่ปรับปรุงรายการ 

32.  UPD_PROG_ID  VARCHAR2(10) รหัสดปรแกรม 

33.  REASON  VARCHAR2(10) เหตุผลของการไม่อนุมัติ หรือทบทวนหลกัสูตร 

34.  REGIST_STATUS  VARCHAR2(10) สถานะลงทะเบียน 

35.  CER_NO VARCHAR2(10) เลขที่หนงัสือรับรอง 

36.  CER_DATE  DATE ลงวนัที่ 

37.  CER_DIV  VARCHAR2(10) หน่วยงานที่ออกหนงัสือรับรอง 

38.  TN_TIME_MIN  NUMBER จ านวนนาที ที่ใชใ้นการฝึกอบรม 

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางพนกังาน (PY_EMPLOYEE) 
  

ล าดับ Field Or Column Type ค าอธิบาย 

1.  OU_CODE VARCHAR2(10) รหัสค าน าหน้า 

2.  PERSONAL_ID NUMBER  รหัสบุคลกร 

3.  EMP_CODE VARCHAR2(40) รหัสพนกังาน 

4.  PREN_CODE VARCHAR2(10) รหัสค าน าหน้า 

5.  FIRST_NAME VARCHAR2(50) ช่ือบุคลากร 

6.  LAST_NAME VARCHAR2(50) ช่ือสกุลของบุคลากร 

7.  EMPLOYEE_TYPE_CODE VARCHAR2(5) รหัสประเภทบุคลากร 

8.  DIV_CODE VARCHAR2(10) รหัสองคก์ร 

9.  EMPLOYEE_ADDRESS2 VARCHAR2(697) ที่อยู่ 

10.  ZIP_CODE VARCHAR2(10) รหัสไปรษณีย ์

11.  CREATE_BY VARCHAR2(15) ผูส้ร้างรายการ 

12.  CREATE_DATE DATE  วนัที่สร้างรายการ 

13.  UPDATE_BY VARCHAR2(15) ผูป้รับปรุงรายการ 

14.  UPDATE_DATE DATE วนัที่ปรับปรุงรายการ 

15.  UPD_PROG_ID NUMBER รหัสโปรแกรม 

 
 
 
 



Administrat
or 
 

Staff 

4.2.1.4 Use Case Diagram 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3 Use Case Diagram 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Customer 



4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้ SPIDER HRM Registration  
 
 หน้าจอเร่ิมต้นของหน้า SPIDER HRM เป็นหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบและมีการกรอก 
Code  ของแต่ละบริษทั โดยในการท่ีจะเขา้ระบบนั้นจะมี  Validation  ความถูกตอ้งของ  Code  
ซ่ึงจะไปเช่ือมต่อกับฐานขอ้มูลในระบบเพื่อตรวจสอบในแต่ละบริษทั แต่ถา้กรอกไม่ถูกหรือไม่
ครบนั้นก็จะมีการแจง้เตือนขึ้นมาภายใน Web เพื่อให้ User ไดก้รอกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงขอ้มูลของผูร้ับ  
 

 เมื่อเขา้สู่ระบบส าเร็จก็จะมาสู่หน้า web จะแสดงขอ้มูลของผูร้ับโดยจะมี รายละเอียด 
และส่วนด้านล่างก็จะเป็นขอ้มูลของผูข้อรับ Invoice โดยมีรายละเอียด เมื่อมีการแสดงขอ้มูล จาก
ฐานขอ้มูลของระบบที่ลูกคา้ของบริษทัของแต่ละระบบหรือโปรแกรม 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

1. สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากท่ีด าเนินโครงงานมาจนเสร็จส้ินลงกส็ามารถท าตามวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้ง

ไว ้โดยระบบการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั  จะช่วยให้พนกังานในบริษทัไม่
ว่าจะเป็นบริษัท และลูกค้าจะสามารถจัดเก็บขอ้มูลเอกสารที่ขอกับทางบริษัทได้อย่าง
สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเขา้ใช้งานกบัระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลได ้

 
2. ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

ขอ้จ ากดัที่ระบบยงัไม่สามารถท าไดใ้นบางฟังก์ชัน่แต่สามารถเพ่ิมและพฒันา
ระบบให้มีฟังก์ชัน่ต่อไปน้ีไดแ้ละท าให้สามารถไปประยุกตใ์ชก้บัระบบอ่ืนได ้คือ 

 -     การแกไ้ขขอ้มูลผูร้ับ 
 -     การลบขอ้มูลผูร้ับ 
 

3. ขอ้เสนอแนะ 
ในการพฒันาระบบต่อไปควรมีเพ่ิมฟังก์ชัน่การแกไ้ขขอ้มูลและการลบขอ้มูล 

เพ่ือให้ระบบไดมี้ฟังก์ชัน่ท่ีครบแลว้ผูใ้ชง้านก็สามารถท าเองไดไ้ม่ตอ้งติดต่อขอแกไ้ข
ขอ้มูลจากทางบริษทั  

 
5.2         สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

1. ขอ้ดีของการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
ไดร้ับประสบการณ์การท างานกบับริษทัอย่างเป็นระบบไดร้ับความรู้ทางดา้นภาษาและ

ดา้นเทคนิคไดร้ับค าแนะน าท่ีดีและแนวคิดการแกปั้ญหารู้จกัการเขา้หาและปรับตวัเขา้กบัสังคม
รอบตวัรู้จกัมารยาทในการท างาน กฏระเบียบขององคก์ร 

 
 
 
 



2. ปัญหาท่ีพบของการปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
 ในช่วงแรกที่ปฏิบตัิงานก็จะมีปัญหาที่เรายงัไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัทีแต่สามารถ
เรียนรู้และศึกษาท าความเขา้ใจกบัระบบงานของสถานประกอบการได ้

-     ระบบการท างานเป็นทีม 
-     ปัญหาทางดา้นภาษาและดา้นเทคนิค 

 
3. ขอ้เสนอแนะ 

การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาเป็นเร่ืองท่ีดีมากส าหรับนกัศึกษามีหลกัสูตรที่ตรงตาม
วิชาชีพท่ีได้เรียนมาได้ประยุกต์ใช้กับงานจริงแบบน้ีอีก ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอย่างมาก 
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