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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์าก

ข้ึน ท่ีมีทั้งความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ในดา้นการทาํงานต่างๆ ขององคก์ร ทาํใหม้นุษย์

คิดคน้การเขียนโปรแกรมประยุกตม์าไวใ้ชใ้นองคก์รเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใชง้าน

เพราะในแต่ละองคก์รและแผนกต่างๆ ไดมี้การนาํเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการทาํงานมาก

ข้ึนใน ปัจจุบนัเทคโนโลยีนั้นสามารถอาํนวยความสะดวกในชีวิตทุกๆดา้น ทั้งดา้นการเรียนรู้ ดา้น

ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ และความบนัเทิง การนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงานแล้วยงัช่วยลด

ระยะเวลาในการทาํงานต่างๆใหส้ั้นลง  

หน่วยงานไดมี้การนาํเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ในการทาํงาน เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการใชง้านกบัพนกังานของหน่วยงาน จากปัญหาของระบบงานเดิมท่ีพบ คือ ใน

การใช้ห้องประชุมแต่ละคร้ังจะมีการบนัทึกไฟล์การประชุมในรูปแบบวีดีโอ หลงัเสร็จส้ินการ

ประชุมพนกังานจะตอ้งนาํไฟลว์ีดีโอการประชุมมาจดัทาํรายงานการประชุม เน่ืองจากพนกังานฝ่าย

สารสนเทศมีจาํนวนบุคลากรเพียงหน่ึงคน และจาํนวนพนกังานท่ีตอ้งการไฟลว์ีดีโอการประชุมมี

จาํนวนมาก จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการทาํงาน และการใหบ้ริการกบัพนกังานของหน่วยงาน 

ดังนั้ นคณะผู ้จัดทํา เล็ง เ ห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้สนใจท่ีจะพัฒนาเว็บไซต์

หอ้งปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเขา้มาแทนระบบงานเดิมในปัจจุบนัมีความสะดวก

และรวดเร็วมากข้ึน เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนนั้นสามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลผูดู้แลระบบ และ

ขอ้มูลการประชุม เพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลได ้ และผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดไฟลก์ารประชุม

มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนนั้นมีการนาํเอาฐานขอ้มูลมาช่วย

ในการลดขั้นตอนการดาํเนินงาน และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งปฏิบติัการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 จดัการขอ้มูลไฟลก์ารประชุม 

         1.3.1.1 เพิ่มขอ้มูลไฟลก์ารประชุม 

                            1.3.1.2 แกไ้ขขอ้มูลไฟลก์ารประชุม 

                            1.3.1.3 ลบขอ้มูลไฟลก์ารประชุม 
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1.3.2 จดัการผูดู้แลระบบ 

         1.3.2.1 แกไ้ขผูดู้แลระบบ 

1.3.3 แสดงขอ้มูลการดาวน์โหลดวิดีโอบนัทึกการประชุม 

          1.3.3.1 แสดงขอ้ความหวัขอ้เร่ืองการประชุม 

          1.3.3.2 คน้หาไฟลว์ิดีโอบนัทึกการประชุม 

          1.3.3.3 แสดงปุ่มดาวน์โหลดไฟลว์ิดีโอบนัทึกการประชุม 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอการประชุม มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้

อยา่งรวดเร็ว 

1.4.2 ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วในการทาํงาน 

1.4.3 ลดข้ึนตอนในการปฏิบติังานของพนกังาน   
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นองคก์ร 

          ปัจจุบันมีการกล่าวถึงวิ ธีการปรับระบบองค์กรใหม่ ในรูปแบบท่ีเ รียกว่า  Business 

Reinvention หมายถึง การปรับปรุงและสร้างองคก์รใหม่โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับใชใ้น

องค์กรโดยสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัยิ่งเราแบ่งระดับสารสนเทศออกเป็น 4 ระดับคือ    

ระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือแผนก ระดบัองคก์รและระดบัระหวา่งองคก์ร โดยทุกระดบัจะเก่ียวขอ้ง

กับทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องนํามาใช้เพื่อประกอบกัน และให้ได้ประโยชน์จากสารสนเทศ 

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสาร ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล ขั้นตอน

การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ กฎระเบียบต่างๆ และตวับุคลากรเองศูนยส์ารสนเทศขององคก์ร คือหน่วยงาน

ท่ีจะบริหารและจดัการทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีตอ้งลงทุนทั้ง 5 องคป์ระกอบน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ศูนยส์ารสนเทศขององคก์รตามหาแนวความคิดใหม่ จึงตอ้งประสานกบัธรรมชาติของการ

ทาํงานขององคก์รท่ีมีบุคลากรเป็นแกนนาํเพราะบุคลากรทุกคนยอ่มเป็นผูใ้ชส้ารสนเทศ และยงัตอ้ง

มองเลยไปเป็นระดบักลุ่ม ระดบัองคก์รและระดบัระหว่างองคก์ร การทาํงานในทุกระดบัจะตอ้ง

ประสานการใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดกบัองคก์รไดสู้งสุด (ฐิติพร ไหวดี, 2560) 

2. ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

          ระบบฐานขอ้มูล เป็นระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบ และ

ขอ้มูลต่างๆท่ีชดัเจน ในฐานขอ้มูลนั้นจะประกอบไปดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลากหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูลท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบและวิธีการใชง้านขอ้มูลของฐานขอ้มูลของฐานขอ้มูลจะมีความ

แตกต่างออกไปจากแฟ้มข้อมูล และการใช้งานของฐานขอ้มูลจะประกอบไปด้วยฐานขอ้มูล 

Database Management System (DBMS) ซ่ึงผูใ้ช้ตอ้งใช้งานฐานขอ้มูลผ่านทางระบบการจัดการ

ฐานขอ้มูล (ทวีรัตน์ นวลช่วย, 2557) 

 2.1  ประโยชน์ของฐานขอ้มูล (Database Benefits) 

  2.1.1 ลดการเก็บข้อมูลท่ีซํ้ าซ้อน เพราะมีคนใช้ข้อมูลน้ีหลายคน เม่ือใช้ระบบ

ฐานขอ้มูลจะช่วยลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูลลดนอ้ยลงได ้
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  2.1.2 รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียวในกรณีท่ี

มีขอ้มูลชุดเดียวกนัอยู ่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะตอ้งตรงกนัดว้ย และการแกไ้ขขอ้มูลจะแกไ้ขให้ถูกตอ้งตรง

ตามกนัหมด  

  2.1.3 การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็จะทาํได้สะดวก โดย

สามารถทาํไดโ้ดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัฐานขอ้มูลเท่านั้น 
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2.2 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

ผู ้จัด ทําได้ค้น หา เ ว็บไซต์ ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับการพัฒนา เว็บไ ซต์ห้องปฏิบัติการ                        

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาท่ีใชเ้ขียน เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานและมี

เวบ็ไซตเ์ป็นจาํนวนมาก เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.1 https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/บทเรียน-php.html 

เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการใช้งานพื้นฐานของภาษา PHP เป็นการเขียนโปรแกรมบน

เวบ็ไซต ์และการใชค้าํสั่งต่างๆ เช่น การใช ้Echo เพื่อแสดงขอ้ความ การแกไ้ขขอ้มูล (Update) และ

การลบขอ้มูล (Delete) เป็นตน้  

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-php.html
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รูปท่ี 2.2 https://www.w3schools.com/ 

        เป็นเว็บไซตท่ี์รวบรวมความรู้และตวัอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆไวส้ําหรับ

การพัฒนา เว็บไซต์  การ เ รียกใช้ฟั งก์ชัน ต่างๆ  ของโปรแกรม เ ช่น  HTML, XML, CSS, 

JAVASCRIPT, PHP, SQL, ASP เป็นตน้ เป็นการเรียนแบบออนไลน์โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรม 

ผูใ้ชย้งัสามารถสามารถทดสอบโปรแกรมทดสอบไดท้นัที 
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รูปท่ี 2.3 https://devbanban.com/?cat=71 

        เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และการใช้งานโปรแกรม 

Dreamweaver ในการเขียนและพฒันาเวบ็ไซต ์รวมถึงการใชง้าน Bootstrap และการใช ้Template ใน

การตกแต่งเวบ็ไซตใ์หส้วยงามอีก 
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รูปท่ี 2.4 https://www.dwthai.com/dwarticle/dreamweaver/ 

        เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการใชง้านโปรแกรม Dreamweaver ฉบบัผูเ้ร่ิมตน้ เน้นการสอน

วิธีใชโ้ปรแกรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แนะนาํให้รู้จกัการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมและการใชเ้คร่ืองมือ

ต่างๆในการตกแต่งเว็บไซต์ เช่น การสร้างตาราง (Table) การสร้างจุดลิงค ์(Text Link) และการ

สร้าง Form และ Input สาํหรับกรอกขอ้มูล เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.5 https://bit.ly/2lSDTQF 

        เป็นเวบ็ไซตท่ี์แนะนาํการใชง้าน phpMyAdmin เบ้ืองตน้สําหรับการสร้างฐานขอ้มูล 

และตาราง เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล รวมถึงการใชง้านต่างๆ เช่น การแกไ้ขขอ้มูลในฟิลด ์(Field) การ

นาํเขา้ (Import) และส่งออกฐานขอ้มูล (Export) เป็นตน้ 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูจ้ดัทาํไดไ้ปคน้ควา้หาขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากไดป้ระโยชน์ต่อการพฒันา

เวบ็ไซตห์้องปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะนาํมาประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์ในการ

ดาํเนินโครงงานไดด้งัตวัอยา่งดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อองคก์ร 

อิท ธิพัท ธ์  ห้ว ย ห งษ์ท อง  ( 2 55 7 )  ส า ขา วิช าวิ ศ ว ก รร ม คอ มพิ ว เ ต อ ร์  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อองค์กร สมาคม

อสงัหาริมทรัพยไ์ทย โดยทาง สมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทยไดมี้การว่าจา้งบริษทัอ่ืน เพื่อทาํเวบ็ไซต์

ทางสมาคมอสังหาริมทรัพย ์ไทยจึงตอ้งการใหผู้จ้ดัทาํลองศึกษาเวบ็ไซตข์องทางสมาคม เพื่อจดัทาํ

โครงงาน การพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อองคก์รข้ึน และพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual 

Studio 2010 และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.7 เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการเขา้พกั 

พีรกิต อํ่าสะอาด (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม เว็บไซต์บริหารจดัการขอ้มูลการเขา้พกัสามารถบนัทึกการจองห้องพกัแลว้ 

โปรแกรมทาํการคาํนวณเปอร์เซ็นตแ์ละคาํนวณคนใชบ้ริการตรงกบัการจองห้องพกั หรือไม่ เป็น

เวบ็ไซตท่ี์ช่วยในการจดบนัทึกห้องพกัให้กบัพนกังานส่วนติดต่อกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้พกักบัทาง

โรงแรมนั้น ๆ และยงัออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ใชง้านง่าย ไดมี้การออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้สามารถรองรับ

การ ใช้งานไดก้ับอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทาํให้ไดรั้บความรู้และหลกัการออกแบบไดม้ากข้ึน มี

ความรู้ความเขา้ใจในการทาํ Responsive Website ท่ีดีข้ึนซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านใหเ้ขา้กบั

การทาํงานในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี โดยโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันา Microsoft Visual Studio 2015 ในการ

ออกแบบ เวบ็ไซตแ์ละเขียนเวบ็ไซตด์ว้ยภาษา C# จดัการฐานขอ้มูลโดยใช ้SQL Server 2012 
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รูปท่ี 2.8 การพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีล 

ศุภโชค พงษจิ์ตปรีอาทร และธีระศกัด์ิ ไชยยะ (2559) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โครงงานการพฒันาเวบ็ไซต ์ศรีทิพย ์คลาสสิค สตีลเพื่อให้ 

เวบ็ไซตมี์ความทนัสมยัมากข้ึน รองรับการทาํงานไดก้บัทุกอุปกรณ์และสามารถเพิ่ม แกไ้ขและลบ

ขอ้มูลได้โดยไม่ต้องทาํการแก้ไขผ่านฐานขอ้มูลโดยตรง และพฒันาระบบโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2010 และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการ

ฐานขอ้มูล  
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รูปท่ี 2.9 โปรแกรมระบบบริหารร้านขายหนงัสือ 

ธิดาพร มงคลสวัสด์ิชัย สุนิศา อ่วมกุล และอัครเทพ สองนาม (2558) ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมระบบบริหารงาน

ร้านขายหนังสือ จะมีการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลหนงัสือ ขอ้มูลการขาย 

ข้อมูลการสั่งซ้ือหนังสือ เป็นต้น โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 ออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 

  



14 
 

 

รูปท่ี 2.10 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

ปริญญา อภยัภกัด์ิ และณฐัพล เสาวพงษ ์(2559) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัทาํระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

เวชสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเว็บไซต์และใช้ 

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถทาํการจดัเก็บ 

แกไ้ข บนัทึก ลบ ออกรายงาน รวมทั้งสามารถทาํงานในเร่ืองของการแสดงขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ขอ้มูลการซ่อมแซม และขอ้มูลสญัญาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือ และทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือองค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการค้า   

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์  

สถานทีต่ั้ง    563 ถนนนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

   11000 

เบอร์โทรศัพท์    02-547-4811 

อเีมล์     itdft@dft.go.th 

แผนที ่

        รูปท่ี 3.1 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ทาํ

หนา้ท่ีรับผดิชอบงาน ดงัน้ี 

3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการพฒันาและเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการคา้ เพื่อประกอบการกาํหนดกลยุทธ์และแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศรองรับภารกิจทาง ดา้นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศ 

3.2.2 สร้างและพฒันาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อการบริหาร การใหบ้ริการ และเพื่อ

สนับสนุนการตดัสินใจ การวางแผน การบริหารจดัการ การดาํเนินมาตรการทางการคา้ และการ

บริการการคา้ต่างประเทศ 

3.2.3 พฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติัราชการ และการส่ือสารกบั

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนนโยบายรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์และความตกลง ทาง

การคา้ระหวา่งประเทศ 

3.2.4 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการเผยแพร่ขอ้มูลด้านการคา้ และการ

ดาํเนินการของหน่วยงาน 

3.2.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ไดรั้บมอบหมาย 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการจดัองคก์าร และการบริหารงานขององคก์ร 
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3.4 ตําแหน่ง และลกัษณ์งานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1. ช่ือนกัศึกษา นายณฐัพงศ ์ตนัชนะประดิษฐ ์

 ตาํแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  สนับสนุนงานด้าน IT Support และสนับสนุนงานด้านการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิว เตอร์  Support User ภายในสถาน

ประกอบการ จัดทาํงานด้านกราฟิกจัดเตรียมระบบและดูแล

อุปกรณ์ห้องประชุมภายในกรม และการพฒันาเว็บไซต์ภายใน

หน่วยงาน 

3.4.2. ช่ือนกัศึกษา นางสาวชลธิชา ทองช่วย  

 ตาํแหน่งงาน  IT Support 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  สนับสนุนงานด้าน IT Support และสนับสนุนงานด้านการ

ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิว เตอร์  Support User ภายในสถาน

ประกอบการ จัดทาํงานด้านกราฟิกจัดเตรียมระบบและดูแล

อุปกรณ์ห้องประชุมภายในกรม และการพฒันาเว็บไซต์ภายใน

หน่วยงาน 

3.5 ช่ือ และตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1   ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นางสาวกฤษณา กดุัน่ 

           ตาํแหน่ง               : นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการพิเศษ 

           สถานท่ีทาํงาน              : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

                  กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

3.5.2   ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา         : นายสมภพ ชุ่มมณีกลู 

           ตาํแหน่ง               : นกัคอมพิวเตอร์ 

           สถานท่ีทาํงาน              : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

                  กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

16 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 

3.7 ขั้นตอน และการดาํเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาความตอ้งการและรวบรวมขอ้มูล 

คน้ควา้และศึกษาว่าความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และวางแผนการจดัการกระบวรการ

กบัพนกังานท่ีปรึกษา รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่อการทาํงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ไดจ้ดัตั้งไว ้

3.7.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวิเคราะห์การทาํงานของระบบ และระยะเวลาในการพฒันาระบบ 

แบ่งแยกประเภทในการทาํงานและกาํหนดขอบเขตความเป็นไปได ้สรุปความเป็นไปไดใ้น

การพฒันาระบบกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ และทาํการตดัสินใจท่ีจะพฒันาระบบ 
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           3.7.3 ออกแบบระบบ 

การออกแบบหนา้เวบ็ไซตห์อ้ง Operation Room ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

หนา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกดูหวัขอ้ต่างๆ ท่ีตอ้งการ เม่ือคลิกจะ

สามารถลิงคไ์ปยงัหนา้รายการต่างๆ ท่ีผูใ้ชง้านเลือกข้ึนมา  
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รูปท่ี 3.4 หนา้เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 

หนา้เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ โดยจะตอ้งกรอก Username และ Password สาํหรับ 

Admin ท่ีกาํหนดไวเ้พื่อลอ็กอินเขา้ไปสู่หนา้ต่างถดัไป หากไม่ตอ้งการใชง้านสามารถคลิกยกเลิก 
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รูปท่ี 3.5 หนา้แสดงรายการดาวนโ์หลดวดีิโอการประชุม 

หน้าแสดงรายการดาวน์โหลดวิดีโอการประชุม จะแสดงรายช่ือการประชุมและปุ่ม

ดาวน์โหลด ให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถคน้หาและเลือกดาวน์โหลดวิดีโอบนัทึกการประชุมตามท่ี

ผูใ้ชง้านตอ้งการไดท้นัที   
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รูปท่ี 3.6 หนา้จดัการสาํหรับผูดู้แลระบบ 

หนา้จดัการสาํหรับผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบ สามารถเลือกรายการท่ีจะจดัการขอ้มูล

ต่างๆได ้เช่น อพัโหลดไฟลว์ิดีโอบนัทึกการประชุม แกไ้ขขอ้มูล และออกจากระบบ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.7 หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ โดยจะแสดง ลาํดบั ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่นใหม่ ยนืยนัรหสัผา่น

ใหม่ ช่ือ และสถานะ โดยผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข รหสัผา่นใหม่ ยนืยนัรหสัผา่นใหม่ และช่ือ ของ

ผูดู้แลระบบได ้เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.8 หนา้เพิ่มไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หนา้เพิ่มไฟลว์ิดีโอการประชุม โดยผูดู้แลระบบตอ้งระบุช่ือไฟลว์ิดีโอบนัทึกการประชุม 

และกด Choose File เลือกไฟลว์ิดีโอท่ีตอ้งการอพัโหลด จากนั้นกด Upload เพื่อไปหนา้จอถดัไป  
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รูปท่ี 3.9 หนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หน้าแสดงรายการอปัโหลดไฟล์วิดีโอการประชุม โดยจะแสดงลาํดบั ช่ือการประชุม 

ไฟล์การประชุม วนัท่ีอพัโหลดไฟล์ข้ึนมา และผูดู้แลระบบสามารถแก้ไข ลบ รายการขอ้มูลท่ี

ตอ้งการได ้  
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รูปท่ี 3.10 หนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หน้าแก้ไขไฟล์วิดีโอการประชุม โดยจะแสดงรหัสของรายการท่ีเลือก และมีช่อง

สาํหรับแกไ้ขช่ือการประชุมท่ีเลือกและกดปุ่ม Upload หรือ ยกเลิก เม่ือกดแลว้จะกลบัไปหนา้แสดง

รายการท่ีอพัโหลดทนัที 
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3.7.4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

การพฒันาเวบ็ไซตห์อ้งหอ้งปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไว ้เพื่อให้ขอ้มูลท่ีสามารถสามารถใชง้านจริง และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านได้

อยา่งตรงจุด และพฒันาไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

เม่ือทาํเวบ็ไซตห์้องปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จสมบูรณ์ ไดมี้การนาํไปใช้

ทดสอบกบัผูใ้ชง้าน โดยใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดู 

3.7.6 จดัทาํเอกสาร 

จดัทาํรูปเล่มรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาและ สอนการใชง้านในเบ้ืองตน้ใหก้บัผูใ้ชง้าน 

3.7.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. เกบ็ขอ้มูลความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน 

2. กาํหนดเป้าหมาย และ

วางแผน 

3.  นาํขอ้มูลไปใหท่ี้ปรึกษา

ตรวจสอบ 

4.  ขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษา 

5.  ออกแบบระบบ 

6.  ทดสอบการใชง้าน 

7.  ปรับปรุงขอ้มูล 

8.  จดัทาํเอกสาร 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบตังิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป  

หนา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) หนา้แรก เม่ือคลิก จะแสดงหนา้ท่ีผูใ้ชง้านทัว่ไป 

2) เม่ือคลิก ตารางการใช้งานห้องประชุม จะสามารถไปดูตารางการใช้งานห้อง

ประชุมไดท้นัที 

3) เม่ือคลิก ผลงาน จะแสดงผลงานต่างๆ 

4) เม่ือนาํเมาส์ไปวางจะแสดงรายการหนา้ต่างๆสาํหรับดาวน์โหลดเอกสารและวิดีโอ

บนัทึกการประชุมของหอ้งปฏิบติัการ ชั้น 9 

  

 

 

 

 

3 4 
1 

2 
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รูปท่ี 4.2 หนา้แสดงรายการดาวนโ์หลดวดีิโอการประชุม 

หนา้แสดงรายการดาวน์โหลดวิดีโอการประชุม มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) เม่ือคลิกปุ่ม Home จะกลบัไปสู่หนา้ของผูใ้ชง้านทัว่ไป 

2) เม่ือคลิกปุ่ม Download จะแสดงไฟลด์าวน์โหลดทั้งหมด 

3) เม่ือคลิกปุ่ม Contact Us  จะสามารถดูช่องทางการติดต่อเวบ็มาสเตอร์ได ้

4) แสดงช่ือไฟลว์ิดีโอการประชุม 

5) กรอกช่ือเร่ืองการประชุมท่ีตอ้งการดาวน์โหลด 

6) เม่ือคลิกปุ่ม คน้หา จะแสดงช่ือเร่ืองการประชุ่มท่ีตอ้งการดาวน์โหลด 

7) คลิกปุ่มดาวน์โหลดไฟลว์ิดีโอการประชุมท่ีตอ้งการ   

4 7 

1 
2 3 

5 

6 
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รูปท่ี 4.3 หนา้เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ 

หนา้เขา้สู่ระบบสาํหรับผูดู้แลระบบ เพื่อเขา้ไปจดัการขอ้มูลต่างๆ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) คลิกปุ่มสีแดงท่ีแสดงคาํวา่ ADMIN 

2) กรอก Username สาํหรับเขา้ระบบ 

3) กรอก Password สาํหรับเขา้ระบบ 

4) คลิกปุ่ม Login เพื่อเขา้สู่ระบบ 

  

2 3 4 
1 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จดัการสาํหรับผูดู้แลระบบ 

หนา้จดัการสาํหรับผูดู้แลระบบ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) แสดง ช่ือผูใ้ช ้และ สถานะ สาํหรับผูดู้แลระบบ 

2) เม่ือคลิกท่ีอปัโหลดไฟลจ์ะแสดงหนา้เพิ่มไฟลว์ิดีโอการประชุม 

3) เม่ือคลิกท่ีแกไ้ขจะแสดงหนา้จดัการขอ้มูลสาํหรับผูดู้แลระบบ 

4) เม่ือคลิกออกจากระบบจะแสดงหนา้ผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

  

2 

4 

3 

1 
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รูปท่ี 4.5 หนา้เพิ่มไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หนา้เพิ่มวิดีโอการประชุม มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) กรอกช่ือไฟลบ์นัทึกการประชุมท่ีเลือก 

2) คลิก Choose File ทาํการเลือกไฟลว์ิดีโอการประชุมท่ีตอ้งการอพัโหลด 

3) เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ม อพัโหลด 

4) เม่ือคลิกรายการทั้งหมด จะแสดงหนา้รายการทั้งหมดของไฟลว์ิดีโอการประชุมท่ี

ไดท้าํการอปัโหลด   

1 

3 

2 

4 
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รูปท่ี 4.6 หนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการประชุม มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) แสดงลาํดบัขอ้มูลต่างๆท่ีอพัโหลดไฟลเ์ขา้มา 

2) เม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการแก้ไขข้อ้มูล สามารถคลิกเลือกปุ่มแก้ไขจะแสดงหน้า

รายการแกไ้ขข้อ้มูล 

3) เม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการลบขอ้มูล คลิกเลือกปุ่มลบจะสามารถลบขอ้มูลท่ีตอ้งการ

ไดท้นัท่ี 

4) เม่ือคลิก อปัโหลดไฟล ์จะแสดงหนา้อปัโหลดไฟลท์นัที 

5) เม่ือคลิก จดัการแอดมิน จะแสดงหนา้จดัการผูดู้แลระบบทนัที    

  

1 

4 
2 

3 

5 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุม 

หนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุม มีขั้นตอนดงัน้ี   

1) กรอกขอ้ความท่ีตอ้งการจะแกไ้ข 

2) คลิกปุ่ม บนัทึก เม่ือแกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้ 

3) ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสามารถกดยกเลิกไดท้นัที 

  

1 

3 

2 



36 
 

  

รูปท่ี 4.8 หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ สามารถเปล่ียนรหสัผา่น และช่ือ สาํหรับผูดู้แลระบบ มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1) กรอกรหสัผา่นใหม่ท่ีตอ้งการเปล่ียน 

2) กรอกรหสัผา่นใหม่ท่ีตอ้งการเปล่ียนอีกคร้ังเพื่อยนืยนั 

3) กรอกช่ือท่ีตอ้งการเปล่ียนกดปุ่มบนัทึกเพือ่บนัทึก   

 

1 

2 

3 
4 
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4.2 การทดสอบโปรแกรม 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการป้องกนัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้แสดงรายการดาวน์โหลดวิดีโอการประชุม 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้แสดงรายการดาวน์โหลดวดีิโอการประชุม 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอแสดงรายการดาวน์โหลดวิดีโอการ

ประชุมจะพบกบัรายละเอียดต่างๆ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มคน้หา ดงัภาพท่ี 4.9 จะแสดงขอ้ความดงัน้ี 

4.2.1.1 เม่ือกรอกช่ือเร่ืองการประชุมท่ีตอ้งการดาวน์โหลด ในกรณีไม่พบช่ือการประชุมท่ี

ตอ้งการดาวน์โหลดจะมีขอ้ความเตือนดงัภาพท่ี 4.10 

 

รูปท่ี 4.10 แจง้เตือนไม่พบช่ือการประชุม 
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4.2.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุม 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุม 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอหนา้แกไ้ขไฟลว์ิดีโอการประชุมจะพบกบั

รายละเอียดต่างๆ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มบนัทึก ดงัภาพท่ี 4.11 จะแสดงขอ้ความดงัน้ี 

4.2.2.2 เม่ือแก้ไขช่ือการประชุม ในกรณีท่ีแก้ไขช่ือการประชุมสําเร็จเม่ือกดบนัทึกจะมี

ขอ้ความเตือนดงัภาพท่ี 4.12 

 

รูปท่ี 4.12 แจง้เตือนแกไ้ขขอ้มูลสาํเร็จ 
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4.2.3 การตรวจสอบความถูกตอ้งหนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการประชุม 

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการประชุม 

จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอหนา้แสดงรายการอปัโหลดไฟลว์ิดีโอการ

ประชุมจะพบกบัรายละเอียดต่างๆ เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มลบ ดงัภาพท่ี 4.13 จะแสดงขอ้ความดงัน้ี 

4.2.3.3 เม่ือต้องการลบไฟล์วิดีโอการประชุม ในกรณีท่ีคลิกปุ่มลบจะมีข้อความเตือน            

ดงัภาพท่ี 4.14 

 

รูปท่ี 4.14 แจง้เตือนตอ้งการลบไฟลว์ิดีโอการประชุมหรือไม่ 
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บทที ่5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

        5.1.1 ผูจ้ ัดทาํได้ทาํ เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ามาแทน

ระบบงานเดิมในปัจจุบนัมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนนั้นสามารถจดัการ

ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลผูดู้แลระบบ และขอ้มูลอปัโหลด เพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลได ้ผูใ้ชง้านสามารถ

ดาวน์โหลดไฟลก์ารประชุมมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนนั้นมี

การนาํเอาฐานขอ้มูลมาช่วยในการลดขั้นตอนการดาํเนินงาน และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 การพฒันาเวบ็ไซตมี์เวลาค่อยขา้งนอ้ย  

5.1.2.2 ความตอ้งการของผูใ้ชง้านมีมากและไม่ไดก้าํหนดขอบเขตทาํใหเ้กบ็รวบรวม 

            ขอ้มูลไม่ทนัทาํใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่กาํหนด                                                                                          

        5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 เกบ็ขอ้มูลและความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพื่อทาํการกาํหนดขอบเขตใหช้ดัเจน 

5.1.3.2 ควรทาํการพฒันาระบบใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถสอบถามขอ้มูล และเสนอ 

            ความคิดเห็น หรือความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัตวัระบบ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

        5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 พฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาโปรแกรมภาษา PHP 

5.2.1.2 พฒันาศกัยภาพดา้นกราฟิกในโปรแกรม Photoshop 

                   5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้การทาํเวบ็ไซตโ์ดยใช ้Joomla ในการทาํงาน 

      5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้ระบบการควบคุมหอ้งประชุมในองคก์ร 

      5.2.1.5 ใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

      5.2.1.6 ทาํใหเ้ขา้ใจถึงระบบการทาํงานในระบบราชการ 

        5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ไดก้าํหนดขอบเขตท่ีจดัเจน ทาํใหมี้การแกง้านซํ้าซอ้น 
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5.2.2.2 พนกังานท่ีปรึกษามีงานประจาํท่ีค่อนคา้งเยอะ   

        5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรมีคู่มือสาํหรับการใชง้านโปรแกรม เพื่อทาํความเขา้ใจและปฏิบติังานได ้

            อยา่งถูกตอ้ง 

5.2.3.2 ควรกาํหนดขอบเขตของงานใหจ้ดัเจน เพื่อง่ายต่อการปฏิบติังาน  
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 E-R Diagram ภาษาไทย 
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 
 

 

ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง คาํอธิบาย 

member 

uploadfile 

ตางรางผูดู้แลระบบ 

ตารางอปัโหลด 

ตารางท่ี ก.2 ตารางผูดู้แลระบบ (member)  

Name Type P M Refer To Description 

userID Int (4) Yes Yes  รหสัผูดู้แลระบบ 

userName Varchar (10) No Yes  ช่ือผูใ้ช ้

password Varchar (20) No Yes  รหสัผา่น 

Name Varchar (50) No Yes  ช่ือ 

status Varchar (50) No Yes  สถานะ 

ตารางท่ี ก.3 ตารางไฟลก์ารประชุม (uploadfile)  

Name Type P M Refer To Description 

fileID Int (4) Yes Yes  รหสัอปัโหลด 

Name Varchar (250) No Yes  ช่ือเร่ืองประชุม 

fileupload Varchar (250) No Yes  ช่ือไฟลว์ิดีโอ 

dateup date No Yes  วนัท่ี 

userID Int (4) No Yes Member.userID รหสัผูดู้แลระบบ 

 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory 
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รูปท่ี ก.3 Context Diagram เวบ็ไซตห์อ้งปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รูปท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตห์อ้งปฏิบติัการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
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รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: จดัการขอ้มูลอปัโหลด 



51 
 
 

 

 

รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: แสดงขอ้มูลดาวน์โหลด 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการตดิตั้งโปรแกรม 

Install Program 

1. การติดตั้ง Web Server โดยใชโ้ปรแกรม Appserv 

 

รูปท่ี ข.1 หนา้จอสร้างติดตั้งโปรแกรม Appserv 

                   ขั้นตอนแรกคลิก Next เพื่อเร่ิมขั้นตอนต่อไปในการติดตั้งโปรแกรม Appserv 
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รูปท่ี ข.2 แสดงรายละเอียดเง่ือนไขการ GNU License 

                 เข้าสู่ขั้นตอนเง่ือนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้แจกจ่ายใน

รูปแบบ GNU License หากผูติ้ดตั้งอ่านเง่ือนไขต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ หากยอมรับเง่ือนไขให้กด I 

Agree เพื่อเขา้สู่การติดตั้งในขั้นต่อไป แต่หากว่าไม่ยอมรับเง่ือนไขให้กด Cancel เพื่อออกจากการ

ติดตั้งโปรแกรม AppServ 
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รูปท่ี ข.3 เลือกปลายทางการติดตั้งโปรแกรม AppServ 

                เขา้สู่ขั้นตอนการเลือกปลายทางท่ีตอ้งการติดตั้งโดยค่าเร่ิมตน้ปลายทางท่ีติดตั้งจะเป็น

C:AppServ หากตอ้งการเปล่ียนปลายทางท่ีติดตั้งให้คลิก Browse แลว้เลือกปลายทางท่ีตอ้งการเม่ือ

เลือกปลายทางเสร็จส้ินใหค้ลิกปุ่ม Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งขั้นต่อไป 

  



55 
 
 

 

 

รูปท่ี ข.4 เลือก Package Components ท่ีตอ้งการติดตั้ง 

เลือก Package Components ท่ีตอ้งการติดตั้ง โดยค่าเร่ิมตน้นั้นจะใหเ้ลือกลงทุก Package 

แต่หากว่าผูใ้ชง้านตอ้งการเลือกลงเฉพาะบาง Package ก็สามารถเลือกตามขอ้ท่ีตอ้งการออกโดย

รายละเอียดแต่ละ Package มีดังน้ี Apache HTTP Server คือโปรแกรมท่ีทาํหน้าเป็น Web Server                     

MySQL Database คือโปรแกรมท่ีทาํหน้าเป็น Database Server  PHP Hypertext Preprocessor คือ

โปรแกรมท่ีทาํหนา้ประมวลผลการทาํงานของภาษา PHP phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีใชใ้นการ

บริหารจดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็ไซต ์เม่ือทาํการเลือก Package ตามรูปท่ี 4 เรียบร้อยแลว้ 

ใหก้ด Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการติดตั้งต่อไป 
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รูปท่ี ข.5 แสดงการกาํหนดค่าของ Apache Web Server 

Server Name คื อ ช่ อ ง สํ า ห รั บ ป้ อ น ข้ อ มู ล ช่ื อ  Web Server ข อ ง ท่ า น เ ช่ น 

www.appservnetwork.com (ในขั้นตอนน้ีผมใชช่ื้อเดิมคือ localhost) Admin Email คือช่องสําหรับ

ป้อนอีเมลผ์ูดู้แลระบบ HTTP ซ่ึงค่ามาตรฐานของเวบ็ปกติคือ 80 เม่ือกาํหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อย

แลว้ กด Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนไป 
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รูปท่ี ข.6 แสดงการกาํหนดค่าของ MySQL Server 

Root Password การกาํหนดรหัสผ่านในการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ของ Root หรือผูดู้แล

ระบบ  Re-enter root password ทวนรหัสผ่านอีกคร้ังเพื่อป้องกันการป้อนรหัสผ่านผิดพลาด   

MySQL Server Setting Character Sets เป็นการกาํหนดค่าระบบภาษาท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล

Old Password ถา้หากมีปัญหาเก่ียวกบัการใชง้าน PHP กบั MySQL API เวอร์ชัน่เก่า Enable InnoDB 

หากตอ้งการใชง้านฐานขอ้มูลในรูปแบบ InnoDB เม่ือกาํหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ กด Install 

เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนไป 
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รูปท่ี ข.7 แสดงการส้ินสุดการติดตั้งโปรแกรม 

ส้ินสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สําหรับขั้นตอนสุดทา้ยน้ีจะมีให้เลือกว่า

ตอ้งการสั่งให้มีการรัน Apache และ MySQL ทนัทีหรือไม่ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish เพื่อเสร็จส้ินการ

ติดตั้งโปรแกรม AppServ 
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4. การติดตั้งฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม phpMyAdmin Database Manager 

 

รูปท่ี ข.8 หนา้จอเขา้สู่ระบบ phpMyAdmin Database Manager 

              ใหท้าํการกรอก Username และ Password จากนั้นใหท้าํการคลิกปุ่ม Log in เพื่อ Log in เขา้

สู่ระบบ phpMyAdmin Database Manager 
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รูปท่ี ข.9 หนา้จอสร้างฐานขอ้มูล 

                     ให้ทําการกรอกช่ือฐานข้อมูล teach_project และทําการเลือกรูปแบบภาษาเป็น 

utf8_general_ci เพื่อใหฐ้านขอ้มูลรองรับการใชภ้าษาไทย จากนั้นทาํการคลิกปุ่ม Create 
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ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบัตงิาน 

 

รูปท่ี ค.1 ทาํการเซ็ตระบบหอ้งประชุม 
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รูปท่ี ค.2 ทาํการเซ็ตระบบบนัทึกวดีิโอการประชุม 
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รูปท่ี ค.3 นาํไฟลว์ิดีโอบนัทึกการประชุมในเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานใหพ้นกังาน 
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รูปท่ี ค.4 ออกแบบแผนผงัองคก์ร ศท. โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 
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รูปท่ี ค.5 ออกแบบแผนผงักองกฎหมาย โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 
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 รูปท่ี ค.6 พฒันาเวบ็ไซตก์องกฎหมายโดยใช ้Joomla 
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