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บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั การดาเนินธุ รกิจให้กา้ วไปข้างหน้าและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของการทางาน ทา
ให้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากเดิมสถานประกอบการ
มีการเก็บข้อมูลทรัพย์สินโดยใช้การจดเป็ นเอกสารรายงาน ซึ่ งการทาเช่นนี้ ทาให้มีการตกหล่นของ
ข้อมู ล หรื อการสู ญหายของเอกสาร อีก ทั้ง ระบบเดิ ม นั้นไม่ ส ามารถคัดกรองทรั พ ย์สิน คงคลัง ที่
จาหน่ายออกเนื่ องจากชารุ ด หรื อหมดอายุ ทาให้ไม่สามารถนับจานวนทรัพย์สินที่มีอยูจ่ ริ งได้ จึง
เป็ นสาเหตุให้เกิดโครงงานนี้ข้ ึน เพื่อให้การจัดการมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นจึงต้องมีเครื่ องมือที่สามารถ
ช่วยดาเนิ นการเพื่อให้ผดู ้ าเนิ นงานสะดวกในการใช้งาน ลดเวลาในการทางานของพนักงานในการ
จัดการทรัพย์สินทางด้านสารสนเทศของหน่ วยงานที่จดั หามาใหม่ หรื อการติดตามทรัพย์สินของ
หน่ ว ยงาน ท าให้ พ นัก งานสามารถท างานอื่ น ๆ ได้ โดยไม่ เ สี ย เวลาในการจัด การทรั พ ย์สิ น
สารสนเทศของหน่ วยงาน ข้อมูลเกี่ ยวกับทรัพย์สินสารสนเทศมีความถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น มีการ
จัดเก็บที่เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น เป็ นการกาหนดความเป็ นเจ้าของแต่ละหน่ วยงาน กาหนดผูจ้ ดั การ
ทรั พย์สินสารสนเทศ และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ กับผูท้ ี่จดั การให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ระบุ เพื่อ
นาไปสู่ ระดับการควบคุ มที่เหมาะสมตามทรัพยากรที่มีอยู่ และเป็ นสิ่ งที่นาไปวิเคราะห์ลาดับการ
ปรับปรุ งก่อนหลัง
เพื่อให้สถานประกอบการมีมาตรฐานในการบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบ และเป็ นการลดระยะเวลาในการสื บค้น ซึ่ งทางานบนหน้าเว็บไซต์ (Website) ง่ายต่อการใช้
งาน โดยสามารถทาการกรอกข้อมูลสิ นค้าและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ และสามารถทาการ
เรี ยกดู ขอ้ มูล ทั้งจานวนและชนิ ดของทรัพย์สินได้ อีกทั้งยังสามารถเรี ยกดูขอ้ มูล, สถานะ, รุ่ น,
ประสิ ทธิ ภาพ และรหัสการบริ การ ซึ่ งเป็ นการทาให้การเก็บทรัพย์สินเป็ นระบบมาขึ้น ทั้งยังทาให้
ง่ ายต่อการเรี ย กดู ขอ้ มูล และยังมี ระบบที่ไม่ทาให้ขอ้ มูลสู ญหายซึ่ งจึง ทาให้การเก็บทรัพย์สินมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.2. วัตถุประสงค์
1.2.1. เพื่อสร้างเว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
1.2.2. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
1.2.3. เพื่อศึกษาการติดตั้งและการใช้งาน Snip-IT บน WampServer

2
1.3. ขอบเขต
1.3.1. สารมารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข้ขอ้ มูลของทรัพย์สินสารสนเทศได้
1.3.2. สารมารถเรี ยกดูขอ้ มูลทรัพย์สินสารสนเทศได้
1.3.3. สามารถตรวจสอบจานวนของทรัพย์สินสารสนเทศที่มีอยูไ่ ด้
1.3.4. สามารถตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินสารสนเทศได้
1.3.5. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขอ้ มูลทรัพย์สินสารสนเทศออกมาเป็ นไฟล์ .doc และ .xlsx ได้
1.4. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1. สามารถสร้างเว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
1.4.2. สามารถบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศได้จริ ง
1.4.3. สามารถใช้งาน Snipe-IT บน WampServer ได้จริ ง

บทที่ 2
ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนนี้จะเป็ นรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงงานที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
นามาใช้เป็ นความรู้ สาหรับการสร้างเว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
2.1. Snipe – IT

รู ปที่ 2.1 Snipe-IT
Snipe-IT เป็ นเว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับการบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ โดยอยู่
รู ป Opensoure สามารถติดตั้งบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ Linux, window หรื อ Mac ผูใ้ ช้สามารถจัดตาแหน่ง
รู ปแบบการบริ หารเองได้ Snipe-IT ยังออกแบบเว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ ให้มีความปลอดภัยที่สุด
2.2. WampServer
wamp server คือการรวมเอาโปรแกรมที่มีความจาเป็ นสาหรับการสร้างเว็บไซต์เข้าไว้
ด้วยกัน ประกอบด้วย Apache PHP Mysql PhpMyadmin ซึ่ งโดยปกติแล้วโปรแกรมเหล่านี้
จะต้องติดตั้งทีละตัว ทาให้เสี ยเวลา และปรับแต่งค่า Configuration ค่อนข้างยาก ที่สาคัญคือต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ มิ เช่นนั้นแล้วอาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้จนทาให้เสี ยเวลาได้ เมื่อติดตั้ง
wamp server ซึ่ งเป็ นไฟล์ .exe ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของเรา สิ่ งที่จะได้ประกอบด้วย
โปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ น Webserver (Apache) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (MySql) และ
โปรแกรม PHP ซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์อีกชนิดหนึ่ ง สิ่ งสาคัญคือต้องเลือกรุ่ น หรื อ
เวอร์ ชนั่ ให้ตรงกับระบบปฏิบตั ิการนั้น ๆ ด้วย
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2.3. Web Server
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ คือ ส่ วนที่ทาหน้าที่เก็บและส่ งเนื้อหาสาหรับเว็บไซต์และข้อมูลแอ๊ปพลิ
เคชัน่ ไปยังเครื่ องลูกข่ายที่ร้องเมื่อผูใ้ ช้คลิกลิงก์หรื อดาวน์โหลดเอกสารในหน้าเว็บที่แสดงในเบรา
เซอร์ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ สื่อสารกับเว็บเบราเซอร์โดยใช้ HTTP ( Hypertext Transfer Protocol )
- Apache (อะแพชี) หรื อ Apache Webserver เป็ นซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่พฒั นาและ
ดูแลโดย Apache Software Foundation มีการปรับปรุ งยังต่อเนื่องให้มีคุณสมบัติใหม่และดีกว่าเดิม
Apache เป็ นซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรี ซึ่งรวดเร็ วเชื่อถือได้และปลอดภัย
สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยเหตุผลนี้ทา
ให้มีการใช้โดยรวมประมาณ 67% ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท้ งั โลก
2.4. MySQL
MySQL เป็ นโอเพนซอร์สที่นิยมมากที่สุดระบบการจัดการฐานข้อมูล SQL ได้รับการ
พัฒนาแจกจ่ายและสนับสนุ นโดย Oracle ฐานข้อมูลเป็ นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้าง อาจเป็ นอะไรก็ได้
จากรายการช็อปปิ้ งแบบง่ายๆไปจนถึงแกลเลอรี รูปภาพหรื อข้อมูลจานวนมหาศาลในเครื อข่ายของ
บริ ษทั ในการเพิ่มเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลที่เก็บอยูใ่ นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์คุณจาเป็ นต้องมี
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเช่น MySQL Server เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดการ
ข้อมูลจานวนมากระบบจัดการฐานข้อมูลจึงมีบทบาทสาคัญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นระบบ
อรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของแอ็พพลิเคชันอื่น ๆ
- ฐานข้อมูล MySQL เชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะจัดเก็บข้อมูลในตารางที่แยกต่างหากแทนที่จะวางข้อมูล
ทั้งหมดไว้ในห้องเก็บของขนาดใหญ่ โครงสร้างฐานข้อมูลถูกจัดเป็ นไฟล์กายภาพที่เหมาะสาหรับ
ความเร็ ว โมเดลลอจิคลั กับอ็อบเจ็กต์เช่นฐานข้อมูลตารางมุมมองแถวและคอลัมน์มีสภาพแวดล้อม
การเขียนโปรแกรมแบบยืดหยุน่
คุณตั้งค่ากฎที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลต่างๆเช่น
แบบ ตัวต่อตัวแบบตัวต่อตัว ไม่ซ้ าใครเป็ นตัวเลือกหรื อไม่จาเป็ นและ " ตัวชี้ " ระหว่างตารางต่างๆ
ฐานข้อมูลบังคับใช้กฎเหล่านี้เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีแอ็พพลิเคชัน่ ของ
ข้อมูลที่ซ้ ากันกาลังทางานล้าสมัยข้อมูลที่ขาดหายไป ส่ วน SQL ของ " MySQL " ย่อมาจาก "
Structured Query Language " SQL เป็ นภาษามาตรฐานทัว่ ไปที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ขึ้นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม อาจป้ อน SQL โดยตรง (ตัวอย่างเช่นในการสร้างรายงาน) ฝัง
คาสั่ง SQL ลงในโค้ดที่เขียนในภาษาอื่นหรื อใช้ API เฉพาะภาษาที่ซ่อนไวยากรณ์ SQL
SQL ถูกกาหนดโดย ANSI / ISO SQL Standard มาตรฐาน SQL ได้รับการพัฒนาตั้งแต่
ปี 1986 และมีหลายเวอร์ ชนั ในคู่มือนี้ " SQL-92 " หมายถึงมาตรฐานที่ออกในปี 1992 " SQL: 1999
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" หมายถึงมาตรฐานที่ออกในปี พ. ศ. 2542 และ " SQL: 2003 " หมายถึงเวอร์ชนั ปัจจุบนั ของ
มาตรฐาน เราใช้วลี " มาตรฐาน SQL " หมายถึงรุ่ นปัจจุบนั ของ SQL Standard ได้ตลอดเวลา
- ซอฟต์แวร์ MySQL เป็ น Open Source
Open Source หมายความว่าทุกคนสามารถใช้และแก้ไขซอฟต์แวร์ได้ ทุกคนสามารถ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ MySQL จากอินเทอร์ เน็ตและใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายอะไร หากต้องการ
คุณสามารถศึกษาซอร์ สโค้ดแล้วเปลี่ยนรหัสให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์ MySQL
ใช้ GPL (GNU General Public License), http://www.fsf.org/licenses/ เพื่อกาหนดสิ่ งที่คุณอาจและ
อาจไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ในสถานการณ์ที่ต่างกัน หากคุณรู้สึกอึดอัดใจกับ GPL หรื อต้องการ
ฝังโค้ด MySQL ลงในแอ็พพลิเคชันเชิงพาณิ ชย์คุณสามารถซื้ อเวอร์ชนั ที่ได้รับอนุญาตให้เป็ น
ทางการจากเราโดยดูภาพรวมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล MySQL มีความรวดเร็ วเชื่อถือได้ปรับขนาดได้และใช้งานง่าย
หากต้องการทดลองใช้ MySQL Server สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายบนเดสก์ทอ็ ปหรื อ
แล็ปท็อปพร้อมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ ซึ่งต้องการความสนใจเพียง
เล็กน้อยหรื อไม่มีเลย หากคุณทุ่มเททั้งเครื่ องให้กบั MySQL คุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อใช้
ประโยชน์จากหน่วยความจาทั้งหมด, กาลังของ CPU และความจุ I / O ที่มีอยู่ MySQL สามารถเพิ่ม
ขนาดให้กบั กลุ่มเครื่ องรวมเข้าด้วยกัน MySQL Server ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ได้เร็ วกว่าโซลูชนั ที่มีอยูแ่ ละได้รับการใช้อย่างประสบความสาเร็ จในสภาพแวดล้อมการ
ผลิตที่มีความต้องการสู งเป็ นเวลาหลายปี แม้วา่ ภายใต้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง MySQL Server ใน
ปั จจุบนั มีชุดฟังก์ชนั ที่หลากหลายและมีประโยชน์ การเชื่อมต่อความเร็ วและความปลอดภัยทาให้
MySQL Server เหมาะสาหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
- MySQL Server ทางานใน client / server หรื อ embedded systems
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล MySQL เป็ นระบบไคลเอ็นต์ / เซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วย
เซิร์ฟเวอร์ SQL แบบมัลติเธรดที่สนับสนุนส่ วนหลังที่แตกต่างกันโปรแกรมไคลเอ็นต์และไลบรารี
หลายโปรแกรมเครื่ องมือการดูแลระบบและแอ็พพลิเคชันอินเทอร์ เฟซ (API) ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยงั มี MySQL Server เป็ นไลบรารี แบบมัลติเธรดที่ฝังตัวอยูซ่ ่ ึ งสามารถเชื่อมโยงไปยังแอ๊ป
พลิเคชันของคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อะโลนขนาดเล็กที่เร็ วและง่ายต่อการจัดการ มี
ซอฟท์แวร์ MySQL จานวนมากให้บริ การ MySQL Server มีชุดของคุณลักษณะที่พฒั นาขึ้นโดย
ร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับผูใ้ ช้ของเรา มีโอกาสมากที่แอพพลิเคชันหรื อภาษาที่คุณชื่นชอบสนับสนุน
MySQL Database Server
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2.5. PHP
ภาษาพีเอชพี (PHP) ซึ่ งใช้เป็ นคาย่อแบบกล่าวซ้ า จากคาว่า PHP Hypertext
Preprocessor หรื อชื่อเดิม Personal Home Page ภาษาพีเอชพีคือ เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ์อยูใ่ นลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทา
เว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป้ าหมายหลักของภาษานี้ คือ
ให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพ็จ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ ว พีเอชพีรุ่นล่าสุ ดคือ PHP
7.0.10 ส่ วนรุ่ นพัฒนาคือ PHP 7.1.0
- การรับรอง PHP
คาสั่งของ PHP สามารถสร้างผ่านโปรแกรมแก้ไขข้อความทัว่ ไป เช่น Notepad หรื อ vi
ซึ่งทาให้การทางานพีเอชพี สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียน
คาสั่งแล้วนามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web
Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami,
OmniHTTPd, และอื่นๆ สาหรับส่ วนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึ่ง
PHP สามารถทางานเป็ นตัวประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP, มีอิสรภาพในการเลือก
ระบบปฏิบตั ิการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้สร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้าง
โปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรื อสร้างโปรแกรมที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้วา่ ความสามารถ
ของคาสัง่ OOP มาตรฐานในเวอร์ ชนั นี้ยงั ไม่สมบูรณ์ แต่ตวั ไลบรารี ท้ งั หลายของโปรแกรม และตัว
โปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ได้ถูกเขียนขึ้นโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ OOP
เท่านั้น ซึ่ งฐานข้อมูลส่ วนหนึ่งที่รองรับได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL
Informix ODBC โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ DBX ซึ่งทาให้พีเอชพีใช้กบั ฐานข้อมูลอะไรก็ได้ที่
รองรับรู ปแบบนี้ และ PHP ยังรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซึ่งเป็ นมาตรฐานการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้กนั แพร่ หลายอีกด้วย สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับ
มาตรฐานโลกนี้ได้
PHP ยังสามารถรองรับการสื่ อสารกับการบริ การในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP
IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถเปิ ด Socket
บนเครื อข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับสาหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ WDDX Complex กับ Web Programming อื่นๆ ทัว่ ไปได้ พูดถึงในส่ วน
Interconnection, PHP มีการรองรับสาหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็ น PHP Object แล้วใช้งาน
คุณยังสามารถใช้รูปแบบ CORBA เพื่อเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
บทนี้เป็ นส่ วนของรายละเอียดในการออกปฏิบตั ิงาน
ออกแบบระบบโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ต่อไปนี้

ขั้นตอนการดาเนินงานและการ

3.1. ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
บริ ษทั ที เค แว็กซ จากัด
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ตั้งอยูท่ ี่ สานักงาน 26/43 อาคารอรกานต์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-2541490 ถึง
เว็บไซต์

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ
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3.2. ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้ ามันละหุ่ง
3.2.2. ผลิต ขาย สั่งเข้าและส่ งออกไปยังต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้ ามันละหุ่ง
ประเภทไฮโดรจิเนเต็ด, กรด 12- ไฮดรอกซิล เดียริ ค, กลีเซอลีน, ผลซักฟอก น้ ามันและ
ไขมัน รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ
3.3. รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กร
3.4. ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1. ตาแหน่งงาน
ผูช้ ่วยวิศวกรซอร์ ฟแวร์ และผูช้ ่วยผูด้ ูแลระบบ
3.4.2. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.2.1. จัดทาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3.4.2.2. ดูแลระบบและปรับปรุ งระบบเครื อข่ายไร้สายในองค์กร
3.4.2.3. ออกแบบและทดสอบระบบเครื อข่ายไร้สาย
3.4.2.4. ให้บริ การแก้ไขปั ญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ผใู้ ช้งานภายในสถาน
ประกอบการ
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3.4.3. หัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Web Application for
Information Asset Control)
3.5. พนักงานทีป่ รึกษาและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1. คุณคมสันต์ สรเดช
ผูช้ ่วยดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เริ่ มปฏิบตั ิงานใน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน วันที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาคุณสมบัติของ Asset Management

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

2. ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. ติดตั้ง Snipe-IT
4. จัดเก็บข้อมูล
5. เพิม่ ข้อมูลลงในฐานข้อมูล และทาการทาการ
ทดสอบ
6. ดูแลระบบ
7. จัดทารายงาน

3.8. เครื่องมือและอุปกรณ์
3.8.1. ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ Intel core i5 7400 ram 4G
3.8.2. ซอร์ฟแวร์
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 Professional
- Apache 2 web server
- Mysql version 5.7

1 ชุด

สิงหาคม
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- PHP version 7.0.10
- Composer 1.6.5
- Snipe-IT Web Application

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
บทนี้เป็ นการกล่าวถึงการปฏิบตั ิงานสหกิจของนักศึกษาสหกิจ และผลการทดลอง
เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ ซึ่ งประกอบด้วยการทางานบน
คอมพิวเตอร์
4.1 การดาเนินงาน
เมื่อเข้าสู่ เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ ในหน้าแรก แสดงหน้า Dashborad แสดงจานวนของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ Menu Bar ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 หน้าแรกหลังจากล็อคอินเข้าระบบ
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เมื่อทาการกดปุ่ ม Hamburger bar ที่แถบด้านซ้าย ก็จะปรากฏ แถบเมนูข้ ึนมา ดังรู ป
ที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 แถบเมนู
เมื่อทาการเปิ ดแถบ Menu Bar แล้ว จะสามารถทาการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบ
ได้ โดยการเลือกไปที่อุปกรณ์ และ แสดงปรากฏหน้าจอให้ทาการใส่ รายละเอียดดังรู ป 4.3

รู ปที่ 4.3 หน้าต่างเพิ่มอุปกรณ์
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และเมื่อทาการเพิ่มอุปกรณ์แล้วรายการจะมาปรากฏที่หน้าหลักของอุปกรณ์ ดังรู ป
ที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 หน้าต่างแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่ถูกเพิ่ม
เมื่อทาการเลือก “ส่ วนประกอบ” เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ จะส่ งค่าไปเรี ยกข้อมูลมาแสดง
ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 หน้าต่างแสดงรายชื่อส่ วนประกอบที่ถูกเพิ่ม
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เมื่อทาการเลือก “User” เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ จะส่ งค่าไปเรี ยกข้อมูล ที่เป็ นบุคคลที่มีอยู่
ในระบบมาแสดง ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 แสดง User ที่มีอยูใ่ นระบบ
เมื่อทาการเลือก “รายงาน” เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ จะส่ งค่าไปเรี ยกข้อมูล กิจกรรมที่ทาในระบบ
ทั้งการเพิม่ ลบ และการแก้ไขต่างๆ ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 หน้าต่างแสดงการรายงานกิจกรรม
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เมื่อทาการเลือก “ทรัพย์สิน” เว็บแอ๊ปพลิเคชัน่ จะส่ งค่าไปเรี ยกอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นระบบมา
แสดง ดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 หน้าต่างแสดงอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นระบบ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. ผลสรุ ปโครงงาน
จากการทาเว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ สามารถสรุ ปผลการ
ดาเนินได้ดงั นี้
5.1.1. ผลการสรุ ปโครงงาน
5.1.1.1. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล ทรั พย์สินทางสารสนเทศและสามารถเรี ย กดู ขอ้ มูล ต่า ง ๆ
ตามที่ได้เพิ่มลงในฐานข้อมูล
5.1.1.2. สามารถแก้ไข้ ลบ เพิ่ม ข้อมูลทรัพย์สินสารสนเทศได้
5.1.1.3. สามารถแสดงการรายงานกิจกรรม
5.1.1.4. สามารถแสดงอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นระบบ
5.1.2. ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
ต้อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษาความต้อ งการของโปรแกรม เพื่ อ ออกแบบระบบให้ เ ข้า กับ
ระบบงานของบริ ษ ทั เนื่ องจากระบบ Snipe-it เป็ น Opensoure ซึ่ งต้องมี ความเข้าใจในตัว
โปรแกรม จึงสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หากไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรม
ได้อย่างถูกต้องโปรแกรมจะใช้งานไม่ได้
5.1.3. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างเร็ วมากขึ้น ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ Database ,Network
และการตั้งค่าผ่าน Command
5.2. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาใน บริ ษทั ที เค แว็กซ จากัด ซึ่ งมีผลการปฏิบตั ิงานสหกิ จ
ศึกษา ดังต่อไปนี้
5.2.1. ข้อดีในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1. ได้ปฏิบตั ิงานจริ ง เรี ยนรู้การทางานกับผูท้ ี่ทางานจริ ง
5.2.1.2. ได้พฒั นาความรู้ เพิ่มเติมจากที่ได้เรี ยน
5.2.1.3. ได้มีความเข้าใจในการนาความรู้ในการเรี ยนมาใช้
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5.2.1.4. ได้ทาสิ่ งใหม่ ได้ทดลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
5.2.2. ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.2.1. ไม่สามารถนาความรู้ที่เรี ยนมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
5.2.2.2. มีความรู ้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ PHP ไม่ลึกซึ้ ง
5.2.3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.3.1. ควรศึกษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
5.2.3.2. ควรฝึ กทักษะในการแก้ปัญหาในเวลาที่จากัด
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ทำกำรติดตั้งเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ บนเครื่ องที่จะที่อยูใ่ นเครื อข่ำยที่จะใช้งำน

รู ปที่ ก.1 แสดงหน้ำต่ำงติดตั้งไฟล์ WampServer

เมื่อทำกำรติดตั้งเสร็จแล้ว จะแสดงหน้ำต่ำงขึ้นดังรู ป ก.2

รู ปที่ ก.2 หน้ำต่ำง Server Configuration แสดงหลังจำกติดตั้งเสร็ จ

22

เมื่อทำกำรติดตั้ง wamp server เสร็จแล้ว ก็จะลง Composer ต่อไปดังรู ป ก.3

รู ปที่ ก.3 แสดงหน้ำต่ำงติดตั้ง Composer

ต่อมำให้ทำกำรเลือกเวอร์ชน่ั PHP ที่ระบบต้องกำร ดังรู ปภำพ ก.4

รู ปที่ ก.4 แสดงกำรเลือก PHP version
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ขั้นตอนต่อไปทำกำรตั้งค่ำในส่ วนของDatabase โดยกำรเข้ำสู่ Consol ดังรู ปที่ ก.5

รู ปที่ ก.5 แสดงขั้นตอนกำรตั้งค่ำ Database

เมื่อทำกำรเข้ำสู่ Consol จะมีกำรให้ใส่ Password เพื่อเป็ นกำรยืนยันตัวตน ดังรู ป ก.6

รู ปที่ ก.6 ยืนยันเข้ำ Database
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ต่อมำสร้ำงDatabase เพื่อรองรับกับกำรติดตั้งเว็ปแอ๊ปพิลเคชัน่ ดังรู ปที่ ก.7

รู ปที่ ก.7 สร้ำง Database ชื่อ snipeit
สร้ำงUser และให้สิทธิกำรเข้ำถึงสำหรับDatabases เพื่อใช้ในกำรติดตั้งเว็ปแอ๊ปพิลเคชัน่ ดังรู ปที่ ก.8

รู ปที่ ก.8 สร้ำง user และ grant access
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ต่อมำจึงทำกำรRestart Serviceเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งำน ดังรู ปที่ ก.9

รู ปที่ ก.9 รี สตำร์ท Services หลังจำกทำกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ เสร็ จสิ้ น

26
ติดตั้ง snipe-it

เมื่อเตรี ยมเครื่ องพร้อมที่จะใช้งำนระบบแล้ว เมื่อเข้ำสู่ IP ที่ต้ งั ค่ำไว้ จะปรำกฏและให้
ทำกำรเช็คข้อมูลว่ำมีกำรติดตั้ง สิ่ งที่ระบบต้องเรี ยบร้อยแล้ว ถ้ำครบก็จะให้ทำกำรกดยืนยัน
ดังรู ปที่ ก.10

รู ปที่ ก.10 หน้ำต่ำงขั้นตอนที่ 1

ต่อมำเมื่อกดยืนยันแล้วระบบจะให้ทำกำรเตรี ยม Database แต่เนื่องจำกได้ทำกำรสร้ำงไว้
แล้วพร้อมใช้งำน จึงทำกำรกดยืนยันเพื่อไปขั้นตอนต่อไปดังรู ป ก.11

รู ปที่ ก.11 หน้ำต่ำงขั้นตอนที่ 2
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ต่อมำระบบจะให้ทำกำรกรอกข้อมูลของAdmin และระบบดังรู ปที่ ก.12

รู ปที่ ก.12 หน้ำต่ำงขั้นตอนที่ 3 ก่อนกรอกข้อมูล

เมื่อทำกำรกรอกข้อมูลเสร็จสิ้ น ก็ให้ทำกำรกดปุ่ ม “ถัดไปและบันทึกผูใ้ ช้งำน”เพื่อบันทึก
ข้อมูลเข้ำสู่ ระบบดังรู ปที่ ก.13

รู ปที่ ก.13 หน้ำต่ำงขั้นตอนที่ 3 หลังกรอกข้อมูล
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เมื่อทำกำรบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้ น ต่อมำก็จะปรำกฏหน้ำต่ำง Dashborad แสดงข้อมูลต่ำงใน
ระบบ และพร้อมใช้งำน ดังรู ปที่ ก.14

รู ปที่ ก.14 หน้ำต่ำง Dashboard โชว์หลังจำกกรอกข้อมูล

ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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รู ปที่ ข.1 เข้ำสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำรวันแรก

รู ปที่ ข.2 กำรประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนของแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ประวัติผ้จู ัดทำ

ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวคาเซีย เบน ด้วงเจริ ญ

รหัสนักศึกษา

:

5804000001

คณะ

:

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

:

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่

:

20 หมู่บา้ นรางบัวครัน ซอยเทอดไท 77

:

แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริ ญ จังหวัด

:

กรุ งเทพมหานครฯ 10160

:

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (ปวช.)

:

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการศึกษา
2555-2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2558-2561 กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี :

มหาวิทยาลัยสยาม

:

วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (วศ.บ.)

:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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ชื่อ – นามสกุล

:

นายประวีณ บุญมี

รหัสนักศึกษา

:

5804000019

คณะ

:

วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

:

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่

:

1615 ซอย เพชรเกษม 63/2

:

แขวง หลักสอง เขตบางแค จังหวัด

:

กรุ งเทพมหานครฯ 10160

ประวัติการศึกษา
2555-2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :

โรงเรี ยนสารสาสน์วเิ ทศบางบอน

2558-2561 กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี :

มหาวิทยาลัยสยาม

:

วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (วศ.บ.)

:

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

