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จดหมายนาํส่งรายงาน 

       วนัที 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เรือง ขอส่งรายงานการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

เรียน อาจารยที์ปรึกษาวชิาสหกิจศึกษา ภาควิชา วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 อาจารย ์สรายทุธ อินทรเสมา 

 ตามทีคณะผูจ้ดัทาํ นาย กษิดิศ สุดสดงวน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดไ้ป

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาระหว่างวนัที 5 มกราคม       พ.ศ. 2564 ถึงวนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ใน

ตาํแหน่ง Software Engineer ณ Freewill Solution และได้รับมอบหมายจากพนักงานทีปรึกษาให้

ศึกษาและทาํรายงานเรือง  การสร้างรายงานการซือขายหุ้นตลาดทรัพยด์ว้ย Nodejs 

 บดันีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดสิ้นสุดแลว้ คณะผูจ้ดัทาํจึงขอส่งรายงานดงักล่าวมา

พร้อมกนันีจาํนวน 1 เล่ม เพอืขอรับคาํปรึกษาต่อไป 

 

 จึงเรียนมาเพอืโปรดพิจารณา 
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บทคดัย่อ 

 บริษัท ฟรีวิลล์โซลูชันส์ จํากัด ( Freewill Solutions)  ผู ้พัฒนาซอฟแวร์ สําหรับลูกค้าตลาด

หลักทรัพย ์และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทังในประเทศ และต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทงัใน

กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการดา้น Securities Solutions ,Business and Technology 

Consulting Services ,Insurance 

งานทีได้รับมอบหมายคือการทําเกียวกับกราฟตารางซือขายหุ้นซึงทีมีการแสดงข้อมูลต่างๆ 

ตลอดเวลาเป็นในรูปแบบกราฟซึงการแสดงขอ้มูลจาํนวนมากทาํให้การดูขอ้มูลต่างๆนนัมีความซับซ้อนใน

การใช้งาน ทางบริษัทจึงได้คิดการทาํโปรแกรมเกียวกับการนาํกราฟมาเปลียนเป็นการแสดงขอ้มูลใน

รูปแบบตารางแทน คือ ReportJS ซึงจะทาํให้การแสดงขอ้มูลต่างๆของกราฟนนัสามารถดูขอ้มูลไดง่้ายและ

สะดวกต่อการใชง้าน 

ReportJS คือ โปรแกรมแจกแจงขอ้มูลของลูกคา้ ณ เวลาทีร้องขอขอ้มูลทงัหมดเป็นขอ้มูลส่วน

บุคคล ผูท้ีจะเห็นขอ้มูลไดมี้เฉพาะผูที้ไดรั้บอนุญาติเท่านนั 

คาํสําคัญ : ReportJS       

 

ผูต้รวจ 
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บทท ี  

บทนํา 

 บริษัท ฟรีวิลล์โซลูชันส์ จ ํากัด (  Freewill Solutions)  ผู ้พ ัฒนาซอฟแวร์ สําหรับลูกค้าตลาด

หลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทงัในประเทศ และต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทงัใน

กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการดา้น Securities Solutions ,Business and Technology 

Consulting Services ,Insurance 

งานทีได้รับมอบหมายคือการทาํเกียวกับกราฟตารางซือขายหุ้นซึงทีมีการแสดงข้อมูลต่างๆ 

ตลอดเวลาเป็นในรูปแบบกราฟซึงการแสดงขอ้มูลจาํนวนมากทาํให้การดูขอ้มูลต่างๆนนัมีความซบัซ้อนใน

การใช้งาน ทางบริษัทจึงได้คิดการทาํโปรแกรมเกียวกับการนํากราฟมาเปลียนเป็นการแสดงข้อมูลใน

รูปแบบตารางแทน คือ ReportJS ซึงจะทาํให้การแสดงขอ้มูลต่างๆของกราฟนนัสามารถดูขอ้มูลไดง่้ายและ

สะดวกต่อการใชง้าน 

ReportJS คือ โปรแกรมแจกแจงขอ้มูลของลูกคา้ ณ เวลาทีร้องขอขอ้มูลทงัหมดเป็นขอ้มูลส่วน

บุคคล ผูที้จะเห็นขอ้มูลไดมี้เฉพาะผูท้ีไดรั้บอนุญาติเท่านนั 

.  วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 แจกแจงขอ้มูลของลูกคา้ทีร้องขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.2.2 ขอ้มูลทงัหมดตอ้งไดรั้บอนุญาติเท่านนัถึงจะเห็นขอ้มูลได ้

.  ขอบเขตและความสามารถของโครงงาน 

 สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  - สามารถเรียกดูตาราง Report ไดท้งัหมด 

  - สามารถพิมพข์อ้มูลออกมาได ้

  - สามารถบนัทึกเป็น PDF ได ้  

1.4 ประโยชน์ทไีด้รับ 

 .เพือความสะดวกในการเรียกดูขอ้มูลต่างๆ 

 2.ความปลอดภยัในการเรียกขอ้มูล 



  2

 

1.5 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 .การศึกษาการทาํงาน ReportJs  

   ทาํการศึกษาการทาํงานโดยร่วมของ ReportJS วา่มีการทาํงานเป็นอยา่งไร 

 .ศึกษาการเพมิ ReportJS 

ทาํการศึกษาขนัตอนในการเพมิ Report วา่มีขนัตอนอะไรบา้ง เช่น การดึงขอ้มูลจาก

แหล่งทีมามาแปลงเป็นขอ้มูลทีใชไ้ด ้, การสร้างหนา้ต่างแสดงขอ้มูลต่างๆ 

อุปกรณ์และเครืองมือทใีช้ 

 .อุปกรณ์และเครืองมือทีใชใ้นการพฒันาระบบ 

  .  ฮาร์ดแวร์ (Hardward) 

   1.2.1 เครืองคอมพิวเตอร์ความเร็ว 2.5 GHz 

   1.2.2 หน่วยความจาํ 8 GB 

   1.2.3 หน่วยสาํรองขอ้มูล  TB 

  1.3 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

   . .  ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

   . .  โปรแกรม Visual Studio Code (VScode) 

. .  โปรแกรม GitBash  

. .  โปรแกรม Putty 

. .  โปรแกรม Supper Putty 

. .  โปรแกรม NodeJS 

 2.อุปกรณ์และเครืองมือทีรองรับในการติดตงัระบบ 

  .  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

   2.1.1 เครืองคอมพิวเตอร์ความเร็ว .  GHZ ขึนไป 
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   . .  หน่วยความจาํ 4.0 GB ขึนไป 

   . .  หน่วยสาํรองขอ้มูล  GB ขึนไป 

  .  ซอฟตแ์วร์ (Software) 

   2.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

   2.2.2 โปรแกรม NodeJS 



บทท ี  

ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 

ในบทนีกล่าวถึงทฤษฏี ทีนาํมาใช้ในการเพิม Rrport ประกอบด้วย JavaScrip , NodeJS , HTML , 

Handlbars ดงันี 

2.1 JavaScrip 

JavaScrip คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับการเขียนโปรแกรม ทีกําลังได้รับความนิยมอย่างสูง 

JavaScrip เป็นภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุซึงใชใ้นการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต์ (ใชร่้วมกบั HTML) เพือให้เรานนั

ดูมีการเคลือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากขึน วธีิการทาํงานในลกัษณะนีคือ การดาํเนินงานไปที

ละคาํสัง (Interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ๊กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ซึงมีเป้าหมายในการ 

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต (internet)  สําหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ

ทาํงานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยทาํงานร่วมกบัภาษา HTML และ JAVA ทงัฝังไคลเอนต์ (Client) และ ฝัง

เซิร์ฟเวอร์ (Server) 

 ความสามารถของ JavaScrip นนัสามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายโดยไม่ตอ้งพึงภาษาอืนและมี

คาํสงัทีตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน เช่น การคลิกปุ่ ม หรือการ Checkbox ก็สามารถสงัให้เปิดหนา้ใหม่ได ้เป็นตน้ 

ทาํให้เวบ็ไซตม์ีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านมากขึน JavaScrip ยงัสามารถเขียนหรือเปลียนแปลง HTML  Element 

ไดน้นัคือสามารถเปลียนแปลงรูปแบบการแสดงผลของเวบ็ไซตไ์ด ้และสามารถแสดงหรือซ่อนเนือหาได ้

Javascrip สามาถใชต้รวจจสอบขอ้มูล และความถูกตอ้งเมือทาํการกรอกขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้ 

     การทาํงานของ JavaScript เกิดขึนบนบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดงันันไม่ว่าคุณจะใช้

เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือทีไหน ก็ยงัคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปต์อืน เช่น 

Perl, PHP หรือ ASP ซึงตอ้งแปลความและทาํงานทีตวัเครืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกวา่ server-side script) ดงันนัจึง

ตอ้งใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ ทีสนบัสนุนภาษาเหล่านีเท่านนั อย่างไรก็ดี จากลกัษณะดงักล่าวก็ทาํให้ JavaScript มี

ขอ้จาํกดั คือไม่สามารถรับและส่งขอ้มูลต่างๆ กบัเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การอ่านไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ เพือ

นาํมาแสดงบนเวบ็เพจ หรือรับขอ้มูลจากผูช้ม เพือนาํไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ ดงันนังานลกัษณะนี จึง

ยงัคงตอ้งอาศยัภาษา server-side script อยู่ (ความจริง JavaScript ทีทาํงานบนเซิร์ฟเวอร์ก็มี ซึงตอ้งอาศยั

เซิร์ฟเวอร์ทีสนบัสนุนโดยเฉพาะเช่นกนั แต่ไม่เป็นทีนิยมนกั) 
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2.2 NodeJS 

 Node.js คือสภาพแวดล้อมการทาํงานของภาษา JavaScript นอกเว็บเบราวเ์ซอร์ทีทาํงานด้วย V8 

engine นนัหมายความว่าเราสามารถใช้ Node.js ในการพตันาแอพพลิเคชนัแบบ Command line แอพพลิเค

ชัน Desktop หรือแม้แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยที Node.js จะมี APIs ทีเราสามารถใช้สําหรับทาํงานกับ

ระบบปฏิบติัการ เช่น การรับค่าและการแสดงผล การอา่นเขียนไฟล์ และการทาํงานกบัเน็ตเวร์ิค เป็นตน้ 

Node.Js คือ javaScript เดิมทีออกแบบมาให้ทาํงานกบั HTML มีขอบเขตอยูใ่น Web Browser ผูค้น

อยากให้ JavaScript ทาํงานนอก Web Browser ได้เพือเพิมความสามารถของมนั จึงมีคนคิดคน้สร้างสิงที

เรียกวา่ Node 

Node.js ถูกพฒันาและทาํงานดว้ยใช ้Chrome V8 engine สําหรับคอมไพล์ภาษา JavaScript ให้เป็น

ภาษาเครืองดว้ยการคอมไพล์แบบ Just-in-time (JIT) เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของภาษา JavaScript 

จากทีแต่เดิมมนัเป็นภาษาทีมีการทาํงานแบบ Interpreted 

Node.js เป็นโปรแกรมทีสามารถใช้ได้ทงับน Windows, Linux และ Mac OS X นนัหมายความว่า

คุณสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และนําไปรันได้ทุกระบบปฏิบัติการทีสนับสนุนโดย 

Node.js นีเป็นแนวคิดของการเขียนครังเดียวแต่ทาํงานไดทุ้กที (Write once, run anywhere) 

Node ใช้เป็น Runtime สําหรับ JavaScript ท ําให้เ มือติดตัง  Node ลงไปในระบบต่างๆ แล้ว 

JavaScript สามารถทาํงานได้ คล้ายกบั Java ทีมี Runtime ตามหลกัการพฒันาระบบทีว่า Write once, run 

anywhere 

เนืองจาก Node.js นนัขึนชือในด้านความเร็วของการประมวลผล จึงทาํให้ application ทีเขียนดว้ย 

Node.js นนัมีจาํนวนเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ซึงรวมไปถึง application ทีจะช่วยให้การพฒันาเวบ็ไซต์เป็นไป

อยา่งราบรืนมากขึนดว้ย 

2.3 Handlebars 

 Handlebars JS คือ Template HTML ทีเขียนดว้ยภาษาจาวาสคริปต์โดยใช้ขอ้มูลแบบ JSON วนลูป

ไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น HTML นาํไปแสดงบนหนา้เวบ็  

2.4 HTML 

HTML คือ ภาษาหลกัทีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการกาํหนดการแสดงผล HTML ยอ่

มาจากคําว่า  Hypertext Markup Languageโดย  Hypertext หมายถึงข้อค วามที เ ชือมต่อกันผ่า นลิงค์  
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(Hyperlink) Markup languageหมายถึงภาษาทีใช้ Tag ในการกาํหนดการแสดงผลสิงต่างๆทีแสดงอยูบ่นเวบ็

เพจ ดงันนั HTML จึงหมายถึง ภาษาทีใช้ Tag ในการกาํหนดการแสดงผลเว็บเพจทีต่างก็เชือมถึงกันใน 

Hyperspace ผา่น Hyperlink นนัเองปัจจุบนัมีการพฒันาและกาํหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web 

Consortium (W3C) 

ภาษา HTML ไดถู้กพฒันาขึนอย่างต่อเนืองตงัแต่ HTML Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 

3.2 และ HTML 4.0 ในปัจจุบนั ทาง W3C ไดผ้ลกัดนั รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ทีเรียกวา่ XHTML ซึง

เป็นลกัษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึง ทีมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดโครงสร้างของโปรแกรมทีมี

รูปแบบทีมาตรฐานกวา่ มาทดแทนใช ้HTML รุ่น 4.01 ทีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

การสร้างเวบ็เพจ โดยใชภ้าษา HTML สามารถทาํโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, 

Edit Plusหรือจะอาศยัโปรแกรมทีเป็นเครืองมือช่วยสร้างเวบ็เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver 

ซึงอาํนวยความสะดวกในการสร้างหนา้ HTML ในลกัษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

ขอ้เสียของ HTML คือ โปรแกรมเหล่านีมกั generate code ทีเกินความจาํเป็นมากเกินไป ทาํให้ไฟล์ 

HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังนันหากเรามีความเข้าใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์ให้เรา

สามารถแกไ้ข code ของเวบ็เพจไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถนาํ script มาแทรก ตดัต่อ สร้างลูกเล่น

สีสันใหก้บัเวบ็เพจของเราได ้



บทท ี  

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

บทนีเป็นส่งของรายละเอียดในการออกปฏิบติังาน ขนัตอนการดาํเนินงานและการออกแบบระบบ

โครงงาน โดยมีรายละเอียดดงันี 

.  ชือและทตีังของสถานประกอบการ 

ชือสถานประกอบการ  บริษทั ฟรีววิ โซลูชนั (Freewill Solutions) 

ทีตงัสถานประกอบการ ทาวเวอร์ลุมพินี 1168 86-88 ถนนพระรามที ๔ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต 

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

รูปที .  แผนทีตงัสถานประกอบการ 
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.  ลกัษณะการประกอบการ 

บริษัท ฟรีวิลล์โซลูชันส์ จ ํากัด (  Freewill Solutions)  ผู ้พ ัฒนาซอฟแวร์ สําหรับลูกค้าตลาด

หลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทงัในประเทศ และต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทงัใน

กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการดา้น Securities Solutions ,Business and Technology 

Consulting Services ,Insurance 

ลกัษณะงานทางบริษทัจะมีการจดัการการทาํงานเป็นระบบทีมซึงแต่ละทีมจะมีหวัหนา้ทีมและรอง

หัวหน้าทีมและจะมีการแจกจ่ายงานทีได้รับมอบหมายมาไปยงัลูกทีม โดยทีได้รับมอบหมายคือการเพิม

ขอ้มูล ReportJS โดยการรับค่าจากกราฟและใหแ้สดงขอ้มูลออกมาเป็นขอ้มูลในรูปแบบตาราง 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

.  ตําแหน่งและลกัษณะงานทไีด้รับมอบหมาย 

 ตําแหน่ง 

  ตาํแหน่งทีไดรั้บมอบหมายคือ  software engineer 

 ลกัษณะงานทไีด้รับมอบหมาย 

  จดัการออกแบบระบบ ReportJS โดยนาํขอ้มูลจากค่าตารางกราฟมาแสดงขอ้มูลในรูปแบบ

ตารางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 



8 
 

3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทปีรึกษา 

 นาย ชนเทพ เมฆทรัพย ์ตาํแหน่ง Manager 

 

.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั ฟรีววิ โซลูชนั (Freewill Solutions) ตงัแต่วนัที  

มกราคม พ.ศ.  ถึงวนัที  เมษายน พ.ศ.  รวมเป็นระยะเวลา  เดือน เวลาทาํการวนั องัคาร – วนัศุกร์ 

09.00-18.00 

.  แผนการดําเนินงาน 

3.7. .ศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

 ศึกษาขอ้มูลต่างทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน เช่น ศึกษาการทาํงานต่างของโปรแกรม     ศึกษา

ขนัตอนการพฒันาระบบ ศึกษาการคาํนวณค่าต่างๆ ศึกษาโปรแกรมภาษาทีใชใ้นการพฒันาระบบ 

 3.7.2  ศึกษาวธีิการสร้าง Report 

 ศึกษาการสร้าง Report วา่หนา้ต่างการแสดงผลของโปรแกรมมีรูปร่างหนา้ต่างเป็นอยา่งไร มีฟังก์

ชนัการทาํงานใดบา้งทีโปรแกรมตอ้งการ     

 . .  ศึกษาภาษาและโปรแกรมสาํหรับการสร้าง ReportJS  

 การสร้าง ReportJS นนัจาํเป็นตอ้งศึกษาภาษาในการเขียน ดงันี 

- JavaScrip  ใชส้ําหรับเรียกใช ้Scrip ต่างๆ 

- HTML5 สาํหรับออกแบบการแสดงผลหนา้เวบ็ 

 - NodeJS สาํหรับติดต่อฐานขอ้มูล 

 -Handlebars สาํหรับออกแบบและแสดงผลของขอ้มูลลูกคา้ 

โปรแกรมทีศึกษาสาํหรับการพฒันาโปรแกรม 

 -Gitbash เพอืรับงานจากทางบริษทั 

 -Puty ,Supper Putty เพอืรับค่า Massage ของตารางกราฟเพือนาํมาสร้างเป็น Report 
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3.7.4 เริมการทาํโปรแกรมของสถานประกอบการ 

 ทางบริษทัจะส่งขอ้มูลของตารางกราฟมาแลว้ใหเ้รานนัสร้าง Reporjs ทีสามารถแสดง

ขอ้มูลต่างทีทางบริษทัตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ Report ตอ้งแสดงขอ้มูลในรูปแบบ Real Time  

3.7.5 ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม และหาขอ้ผดิพลาดแลว้แกไ้ข 

 การทดสอบ Reprotjs คือ การเปิด Report ทีทาํการสร้างขึนมาใหม่ กบัขอ้มูลทีทางบริษทัส่ง

มาวา่มีความถูกตอ้งตามทีบริษทัตอ้งการหรือไม่และ Report ทีทาํนนัรับขอ้มูแบบ Real Time หรือไม่ 

  ขอ้ผดิพลาดทีเจอส่วนใหญ่คือการแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามทีตอ้งการหรืออาจแสดงขอ้มูล

ไม่ครบสมบูรณ์ตามทีบริษทัตอ้งการ 

 3.7.6 ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

  เมือหาขอ้ผิดพลาดเจอแลว้ทาํการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆใหส้มบูรณ์ โดย Report จะตอ้งแสดง

ขอ้มูลทีตรงตามความตอ้งการของทางบริษทัก่อนจึงจะทาํการอพัขึน Server ของทางบริษทั 

 . .  จดัทาํรูปเล่มของโครงงาน 

 จดัทาํรูปเล่มของโครงงานโดยมีหวัขอ้ดงันี   ทีมาและความสาํคญัของโครงงาน หลกัการทีเกียวขอ้ง 

และผลทดสอบการทาํงานของโปรแกรม ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 จากขนัตอนการทาํงานดงักล่าว ผูจ้ดัทาํไดน้าํหวัขจอ้การทาํงานและกาํหนดระยะเวลาในการ

ดาํเนินงานของโครงงานมากาํหนกเป็นตารางแผนการดาํเนินงานดงัตารางที .
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ตารางที .  ตารางแผนการดาํเนินงานของโครงงาน  

 

 วางแผน   

 งานจริง 

 

 

ที 

 

หวัข้องาน 

2564 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 

1 ศกึษาเกียวกบัโครงงานทีสถานประกอบการมอบหมายให้     

2 ศึกษาวธีิการสร้าง Report     

3 ศกึษาภาษาและโปรแกรมสําหรับการสร้าง Report      

4 เริมการทําโปรแกรมของสถานประกอบการ     

5 ทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไข     

6 ปรับปรุงให้สมบรูณ์     

7 จดัทํารูปเล่มโครงงาน     
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3.9 เครืองมือและอุปกรณ์ 

 3.9.1 ฮาร์ดแวร์ 

  - คอมพิวเตอร์ Intel core i7 4710HQ ram 8 

 3.9.2 ซอร์ฟแวร์ 

  - ระบบปฏิบติัการ Windows 10 

  - Visual Studio Code 

  - Nodejs 

  - Microsoft Teams 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท ี  

รายละเอยีดของโครงงาน 

ในบทนีไดก้ล่าวถึงการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ซึงจะอธิบายขนัตอนการทาํงานของระบบ ใน

รูปแบบของแผนภาพกระแสขอ้มูล การทาํงานของระบบและกล่าวถึงการทดสอบโปรแกรม 

.  ภาพรวมการทาํงานของระบบ 

 

 

รูปท ี .  รูปขันตอนการรับงานจากทางบริษัท 
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รูปที .2 แผนผงัการทาํงานของระบบ 

 การทาํงานของระบบจะเป็นการนาํขอ้มูลจากตารางกราฟมาเพมิในเวบ็แอป๊พลิเคชนัของทางบริษทั 

ซึงเป็นโปรแกรมแจกแจงขอ้มูลของลูกคา้ ณ เวลาทีร้องขอขอ้มูลทงัหมดเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมด ผูที้จะ

เห็นขอ้มูลไดมี้เฉพาะผูที้ไดรั้บอนุญาติเท่านนั 
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4.2 การดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม 

 

Account TraderMenu 

เช็คข้อมลูทงัหมด 

จริง 

เท็จ 

แสดงข้อมลูทงัหมดทรัีบคา่มา 

เสร็จสนิ 
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4.3 การทํางานของโปรแกรม  

รูปที .3 หนา้แรกของโปรแกรม 

การทาํงานของโปรแกรม จะเป็นการนาํขอ้มูลจากตารางกราฟทีส่งมา ทาํการเปลียนขอ้มูลจากตาราง

กราฟใหเ้ป็น ขอ้มูลในรูปแบบตาราง เมือเขา้สู่เวบ็แอป๊พลิเคชนัในหนา้แรกของ Report จะเป็นการเลือก

หวัขอ้แลว้ขอ้มูลต่างๆทีลูกคา้ตอ้งการ ดงันี 

1. ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ทีตอ้งการจะแสดง 

 . ลูกคา้ทาํการกรอก Account 

 . ลูกคา้ทาํการกรอก Trader 

 . ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ Header 

 . ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ Footer 

 . ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ Remark 

  ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ Orientataion  

 . ลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ Endbody 

เมือลูกคา้ทาํการเลือกหวัขอ้ต่างๆเสร็จสินให้ทาํการกด Submit เพอืแสดงขอ้มูลตามทีลูกคา้ไดเ้ลือก

เอาระบบจะทาํการเช็คขอ้มูล Account ของผูใ้ชง้านวา่ตรงกบัทีไดรั้บอนุญาตหรือไม่ ถา้ไม่ไดรั้บอนุญาต

ระบบจะไม่แสดงขอ้มูลออกมา แต่ถา้  Account ไดรั้บอนุญาตระบบจะทาํการแสดงขอ้มูลตามทีไดเ้ลือก

ออกมาเป็นในรูปแบบตาราง ดงัรูปที .4 ดงันี 
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4.4 ตวัอย่างการแสดงข้อมูลในใบรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  รูปแสดงขอ้มูลต่างๆของลูกคา้ 

 

 

 

แสดงข้อมลูตา่งๆของลกูค้า เช่น Date , Account  , Buy Limit , Sell Limit ,From ,Subject เป็นต้น 

ตารางแสดงข้อมลูทีลกูค้าร้องขอทงัหมด เช่น Stock , Volume , Price Gross , Amount เป็นต้น 

หวัข้อตา่งๆ 

ข้อมลูสว่นอนืคือ ความลบัขนัสงูสดุของทางบริษัท 



บทท ี  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

.  สรุปผลโครงงาน 

 จากการทีไดพ้ฒันาและออกแบบ ReportJS เช่น การเพมิจาํนวน Report , การออกแบบหนา้ตา่ง 

Report และการแกไ้ข Issuse ต่างๆ เพอืให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทีไดม้ีการแจง้เขา้มา และมีการอพั

ขอมูลขึน Server ของทางบริษทั เพือนาํไปใชง้านจริง 

 .ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ปัญหาดา้นการตรวจความถูกตอ้งของขอ้มูล Report และการเปิดขอ้มูล Report จาํนวนเยอะนนัทาํ

ใหเ้สียเวลาเป็นเวลานานมากเนืองจาก Report นนัมีขนาดทีใหญ่และเยอะมาก 

 .ขอ้เสนอแนะ  

 ควรใช ้Selenium เพอืทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของโปรแกรมวา่ขอ้มูลต่างๆในโปรแกรมตรง

กบัขอ้มูลทีเราตอ้งการหรือไม่และเพมิความกกรวดเร็วในการทาํงานมากขึน 

5.2 สรุปผผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 .มีประสบการณ์จริงในการทาํงาน 

 .ไดค้วามรู้เพมิเติมนอกเหนือจากการเรียน ไดแ้ก่ ดา้นซอฟแวร์ 

 .ไดท้ดลองและปฏิบติังานไดจ้ริง 

 .ทาํให้ปรับตวัเขา้กบับุคคลและสถานประกอบการทีเราปฏิบติังานไดดี้ 

 .ทาํให้มีประสบการณ์ใหม่จากบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในองคก์ร 

.  ปัญหาทพีบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

.  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา    

.  ทาํใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์และสามารถแกไ้ขสถานการณ์ทีเกิดขึนได ้    

.  ทาํให้เขา้ใจถึงระบบการทาํงานในรูปแบบขององคก์ร       

1.3 ไดฝึ้กทกัษาะในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาต่างๆ 
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 . ปัญหาทพีบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

    2.1 ขาดประสบการณ์ในออกแบบและพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลทีนาํมาใชง้านจริง 

     .  ขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังานในรูปแบบขององคก์ร 

.  ข้อเสนอแนะ    

. ควรศึกษาโปรแกรมทีมีผูพ้ฒันาขึนใหม่อยูเ่สมอ 

.  ควรศึกษาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพอืเป็นประสบการณ์ในการทาํงาน 

3. ควรศึกษาขอ้มูลในการเขียนระบบใหม้ากขึน 

. ควรมีความรู้พนืฐานเกียวกบัดา้นการใชฐ้านขอ้มูลเพมิ 

 

   



บรรณานุกรม 

เขยีนเวบ็ไซต์ Handlebars คืออะไร. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก https://www.guimee.com/blog/545/

 handlebars-ที�ใชบ่้อยสุด/

HTML คืออะไร. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari

Metinhomsin NodeJS คืออะไร. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก http://marcuscode.com/tutorials/nodejs/introducing-

 nodejs/

PRATCHAYA JavaScrip คืออะไร. (ม.ป.ป.). เขา้ถึงไดจ้าก https://www.seibottech.co.th/news/

 javascript-คืออะไร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

การติดตั้งโปรแกรมทีถู่กต้อง 
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ติดตัง้โปรแกรม GitBash เพื่อจะท ำกำร Clone File  IFISReportJS จำก GitLab ของทำงบรษิัท 

 

รูปท่ี ก.1 ติดตัง้ GitBash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.2 เลือกต ำแหน่งในกำรตดิตัง้ 
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ท ำกำรเลือกหวัขอ้ Git Bash Here และ Git GUI Here เสรจ็แลว้ใหก้ด Next ไปเรื่อยๆจนโปรแกรมจะท ำกำรตดิตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.3 หนำ้ต่ำงเลือกหวัขอ้ในกำรติดตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.4 หนำ้ต่ำงควำมคืบหนำ้กำรติดตัง้โปรแกรม 
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รูปท่ี ก.5 หนำ้ต่ำงเสรจ็สิน้กำรตดิตัง้โปรแกรม 

ท ำกำรสร้ำง Folder ท่ีจะท ำกำร Clone จำกนั้นท ำกำรเขำ้ Folder และคลิกขวำ ท่ีวำ่งเลือกหวัขอ้ Git Bash 

Here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.6 หนำ้ต่ำงกำรใช ้Git Bash Here 

 

 

 

 



24 
 

 

เมือท ำกำรเลือกหวัขอ้ Git Bash Here แลว้โปรแกรมจะขึน้ดงัรูป 

 

รูปท่ี ก.7 หนำ้ต่ำง Git Bash Here 

ท ำกำร Clone ขอมลูจำก GitLab ของทำงบรษิัท (ตอ้งไดร้บัอนญุำตเทำ่นัน้) โดยใส่ค ำสั่ง git clone 

 (ตำมดว้ยลิง้ของ GitLab)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.8 หนำ้ต่ำงเสรจ็สิน้กำรClone  
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เปิด Folder ที่ท ำกำร Clone IFISReportJS\gitlab-ci-testtypeset เพื่อท ำกำรเปิดโปรแกรมที่ไฟล ์start_report 

 

รูปท่ี ก.9 หนำ้ต่ำง start_report 

ท ำกำรเขำ้เว็บ localhost:8088/testtoken  

รูปท่ี ก.10 หนำ้แรก 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิผู้จัดทาํ / คณะผู้จัดทํา 

ชือ-นามสกุล: นายกษิดิศ สุดสงวน 

วนัเดือนปีเกิด: วนัที  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 

รหสันกัศึกษา: 5704000006 

คณะ: วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา: วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทีอยู:่ 99/60-1 หมู่ 9 ถ. เพชรเกษม แขวง บางหวา้ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 10160 
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