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บทคัดย่อ 

 
 บริษทั อวาแลนท์ โกลบลั จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงและดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ต่างๆ รวมถึงระบบวันเว็บ (One Web App Space) เป็นเคร่ืองมือหลักส าหรับสร้างระบบใน
แพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ งระบบทางด้านการเงิน ระบบทางด้านอีอาร์พี (ERP)  เป็นต้น โดยผูจ้ดัท า
ไดรั้บมอบหมายให้ท าการปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซต ์One Web Document ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตค์ู่มืออธิบาย
การใช้งาน  One Web App Space ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และใช้งานง่ายตามท่ีผูใ้ช้ต้องการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ประกอบดว้ย Microsoft Visual Studio Code ส าหรับ
เขียนชุดค าสั่งภาษา HTML และ CSS, Source Tree ส าหรับอัปโหลดไฟล์งานท่ีท าการปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ และ Adobe XD ส าหรับออกแบบตน้แบบท่ีตอ้งการท าการปรับปรุงแกไ้ข 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบวนัเวบ็, คลาวดค์อมพิวต้ิง, บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั 
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Abstract 

 
 Avalant Global Company Limited is a provider of cloud computing and digital platforms.  
One Web App Space, their main product, is a tool for developing the systems in various platforms, 
for instance the financial system, ERP system, etc. The cooperative internship student was assigned 
to maintenance of the One Web Document website, which is a manual to explain the use of One 
Web App Space to be accurate, modern, and easy to use according to users’ recommendation. The 
tools used for maintenance of the websites included Microsoft Visual Studio for coding in HTML 
and CSS, Source Tree for uploading files, and Adobe XD for design of prototypes that need 
revisions. 
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บทที่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

 บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงและดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ต่างๆ แก่องค์กร หน่วยงาน และภาคธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษทั
ประกนัภยั ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจดูแลสุขภาพ ภาคการผลิต ภาครัฐ และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  
             โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบให้กับลูกค้า ก็คือ One Web App Space ซ่ึงเป็น 
Framework ส าหรับสร้างแอปพลเคชนัตามความตอ้งการของลูกคา้ และทางบริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการ
ใชง้าน One Web App Space ในรูปแบบของเวบ็แพลตฟอร์ม เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้มาศึกษาการ
ใขง้านไดต้ลอดเวลา 
 ดังนั้น ผูจ้ดัท าจึงได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาให้ท าการปรับปรุงเน้ือหาและ
รูปแบบของเวบ็ไซต ์One Web ใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยั ใชง้านง่าย และตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้โดยภาษาท่ีใชใ้นการเขียนชุดค าสั่ง ประกอบดว้ย HTML5 และ CSS เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ี
ใชใ้นพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ Adobe XD, Visual Studio Code และ Source Tree  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาและรูปแบบของเว็บไซต์คู่มือ One Web ของบริษทั อวาแลนท์ 
โกลบลั จ ากดั ใหมี้ความถูกตอ้งและใชง้านง่าย 

 
1.3 ขอบเขตโครงงำน 

1.3.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้รับปรุงแกไ้ข  
1.3.1.1 แกไ้ขตารางในเพจดงัต่อไปน้ี 

- 1Createdashboardpage1.html 
- 3Createchartwidget1.html 
- 4AddwidgetonPage1.html 
- 5Configurechartwidget1.html 
- 5InstallConfigureONEWEBPlatform.html 
- 5.2.2PreparePrerequisiteSoftware.html 
- 6Configurechartseries1.html 
- 611ChooseBetweenaWebAppandaMobil.html 
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- 648ProcessValidation.html 
  1.3.1.2 แกไ้ขยอ่หนา้ใหเ้ป็นไอค่อนรูปภาพในเพจดงัต่อไปน้ี 

- 65Integrationwithothersystems.html 
- 612ChooseyourONEWEBDesignPattern.html 
- 634MobileUXUI.html 
- 639UXUITestDebugguideline.html 
- 642BestpracticeforProcessDesign.html 
- 647Monitoring.html 
- 651WhatisONEWEBIntegration.html 
- 652BestpracticeforONEWEBIntegrat 

1.3.1.3 หนา้ท่ีไดรั้บการแกไ้ขฟอนตต์วัอกัษร 
- 6.1DesignONEWEBApps.html 
- 6.3DesignandDevelopUXUI.html 
- 6.4DesignandDevelopProcess.html 
- 6.6DesignDataContentAccessManagem.html 
- 6.7DesignandImplementSecurityComp.html 
- 68DesignDevelopAppsusingAppSpace.html 
- 631WhatisUXUI.html 
- 632BestPracticeforUXUI.html 
- 633UXUIComponents.html 
- 635UXUICustomization.html 
- 636UXUIIntegrationwithProcessMic.html 
- 637ImportExportCloneUXUI.html 
- 641WhatisProcess.html 
- 643ProcessComponents.html 
- 644Createyourfirstprocess1.html 
- 646Integration.html 
- 649ImportExportProcess.html 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 เวบ็ไซตค์ู่มือ One Web มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และใชง้านง่าย 
1.4.2 ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ขทนัที 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษำเว็บไซต์ One Web 

ท าการศึกษาเว็บไซต์ One Web ซ่ึงเป็นคู่มือการใชง้าน One Web App Space ว่ามี
โครงสร้างอยา่งไร ใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ใดบา้งในการพฒันา 

1.5.2 ศึกษำกำรใช้งำน Adobe XD 
ศึกษาโปรแกรม Adobe XD ซ่ึงเคร่ืองมือในการออกแบบหนา้เวบ็ในแต่ละเพจ ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารถึงรูปแบบท่ีตอ้งการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข โดยพนกังานท่ีปรึกษา
และทีมออกแบบจะท าการออกแบบหน้าเว็บด้วย Adobe XD ในเบ้ืองตน้ และส่งให้ผูจ้ดัท าเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหน้าเว็บแต่ละเพจตามท่ีไดก้ าหนดมาในไฟล์ Adobe XD โดยผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาเคร่ืองมือน้ีจากตวัอย่างงาน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปรับปรุง ฟอนต์ตวัอกัษร ขนาด
ตวัอกัษร สีพื้นหลงัของตาราง ความกวา้งของตาราง และรูปไอค่อนท่ีควรวางในแต่ละยอ่หนา้ 

1.5.3 เขียนชุดค ำส่ัง 
เม่ือท าการศึกษาถึงเน้ือหาและรูปแบบท่ีตอ้งการให้ปรับปรุงแกไ้ขจนเขา้ใจแลว้ 

จะด าเนินการเขียนชุดค าสั่ง HTML5 และ CSS เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขหนา้เวบ็ตามท่ีไดก้ าหนด
มาใน Adobe XD ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code 

1.5.4 ทดสอบหน้ำเว็บ 
เม่ือท าการปรับปรุงแกไ้ขหน้าเว็บท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ ไดท้ าการอปัโหลดขึ้น

เซิร์ฟเวอร์ดว้ยโปรแกรม Source Tree เพื่อให้พนักงานท่ีปรึกษาไดท้ าการตรวจสอบและทดสอบ
การใชง้านวา่เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ ก่อนท่ีจะท าการเผยแพร่ใหผู้ใ้ชใ้ชง้านต่อไป 

1.5.5 จัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน 
จดัท าเอกสารรายงานเพื่อน าเสนอรายละเอียดของโครงงานน้ี และการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษา เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงส าหรับนกัศึกษาท่ีจะไปปฎิบติังานสหกิจศึกษาต่อไป 
 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 
                1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Notebook Asus Core i7 RAM 8 GB 

1.6.2 ซอฟต์แวร์ 
                1.6.2.1 ระบบปฎิบติัการ Windows 10 Pro 
                1.6.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
  1.6.2.3 โปรแกรม Source Tree 
  1.6.2.4 โปรแกรม Adobe XD 
  1.6.2.5 โปรแกรม Google Chrome 
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1.7 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือส ำหรับผู้ใช้     
1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

                       1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC/ Notbook 
                       1.7.1.2 อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
                           1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows 7/ Windows 10 
  1.7.2.2 ระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน Android หรือ iOS 
  1.7.2.3 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ เช่น Google Chrome เป็นตน้ 
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บทที่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
               ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ ทฤษฎี เทคนิค และเคร่ืองมือ
ต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าโครงงาน ดงัน้ี 
 
2.1 JavaScript[1] 

JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต์จะใช่ร่วมกบัภาษา 
HTML เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคล่ือนไหว  เป็นภาษาเขียนโปรแกรมท่ีถูกพฒันาและปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดมาตรฐานของ ECMAScript ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาระดบัสูง คอมไพล์ในขณะท่ี
โปรแกรมรัน (JIT) และเป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบหลายกระบวนทศัน์ เช่น การเขียนโปรแกรม
เชิงขั้นตอน การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หรือการเขียนโปรแกรมแบบ Functional มีไวยากรณ์ท่ี
เหมือนกบัภาษา C ใช้วงเล็บเพื่อก าหนดบล็อคของค าสั่ง นอกจากน้ียงัเป็นภาษาท่ีมีประเภทขอ้มูล
แบบไดนามิกส์ เป็นภาษาแบบ Prototype-based และ First-class function 

ในการใช้งาน JavaScript นั้ น จ าเป็นต้องใส่  Code ให้อยู่ระหว่างแท็ก <script> และ 
</script> โดยตัวค าสั่ง JavaScript น้ีจะอยู่ในส่วนแท็ก <head> และ <body> ของเอกสาร HTML 
เช่น JavaScript ในแทก็ <body> ตวัอยา่งเช่น 

 

 
รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งการเขียนภาษา JavaScript 

 
ผูจ้ดัท าไดใ้ช ้JavaScript ในการสั่งเปล่ียนสไตลใ์น CSS เพื่อใหมี้รูปแบบตวัอกัษรและ

ขนาดตามท่ีตอ้งการ 
 

 
1 https://medium.com/open-source-technology-javascript 
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2.2 Cascade Style Sheet (CSS)[2] 

 Cascading Style Sheet (CSS) หรือ Style sheet ใช้ก าหนดรูปแบบหน้าตาของไฟล์ HTML  
โดยคุณสมบัติของ CSS จะมีคุณสมบัติ Cascading คือ ค าสั่งท่ีอยู่บนสุดจะมีล าดับส าคัญสูงกว่า
ค าสั่งดา้นล่างเสมอ CSS สามารถใชก้ าหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลงัและอ่ืนๆ ท่ีแสดงบนหนา้เวบ็
ไชต์ทั้ งหมด การใช้ CSS มีทั้ งแบบภายใน (Internal)  และภายนอก (External) กล่าวคือสามารถ
เขียน CSS ไวใ้นไฟล์ HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล์ Style Sheet (.css) แลว้เรียกใช้ภายหลงัได ้เป็น
ภาษาท่ีใช้พฒันาลกัษณะรูปแบบ ใส่พื้นหลงั หรือเพิ่มกรอบขอ้ความของหน้าเว็บ เพื่อเพิ่มความ
สวยงามให้หน้าเว็บ CSS สามารถก าหนดรูปแบบและเรียกใชจ้ากหลายๆ ส่วนได้ ท าให้การแกไ้ข
ไม่ตอ้งแกที้ละส่วน ตวัอยา่งในการใชภ้าษา CSS  
 

 
รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งการเขียน CSS 

 
           ผู ้จัดท าได้ใช้  CSS ในการตกแต่งเว็บไซต์ในการใส่สีตัวอักษร การเว้นย่อ
หนา้ต่างๆ และตกแต่งสีของตาราง 
 
2.3 Hypertext Markup Language (HTML)3 

Hypertext Markup Language (HTML) เป็นภาษาส าหรับการเขียนเว็บเพจ โดยใช้แท็ก 
(Tag) ในการก าหนดการ โดย Hypertext หมายถึงข้อความท่ีเช่ือมต่อกันผ่านลิงค์  (Hyperlink) 
Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลต่างๆ ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ 
ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง ปัจจุบนัมีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World 
Wide Web Consortium (W3C) ตวัอยา่งในการใชภ้าษา HTML 

 
2 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/ 
3
 https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari 
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รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งการเขียนภาษา HTML 

 
 ผูจ้ดัท าใชภ้าษา HTML ในการก าหนดรูปแบบของหน้าเว็บเพจ ซ่ึงเขียนร่วมกบั CSS และ 
JavaScript 
 
2.4  Adobe Experience Design 
        Adobe Experience Design หรือ Adobe XD ท่ี ถูกส ร้างมาเพื่ อการท างานของ Digital 
Designer ในปัจจุบนั เหมาะกบัการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์ต่างๆ มีฟีเจอร์ท่ี
ครบครันทั้ งการออกแบบ (Design) การเช่ือมประสาน UI และ การส่งต่องานให้นักพัฒนา
(Developer) จุดเด่นของ Adobe XD คือความง่ายในการใชง้าน การน าเสนองานท่ีสะดวกทั้งการเปิด
แสดงผลบนหนา้เวบ็ไซต ์หรือจะเปิดบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัทมื์อถือก็สามารถท าได ้ 
 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้โปรแกรม Adobe XD 
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 ผูจ้ดัท าใชโ้ปรแกรม Adobe XD ในการดูตวัอยา่งแบบ UI จากแผนกดีไซน์ แลว้จึงน าไป
เป็นตน้แบบในการเขยีนชุดค าสั่งดว้ยภาษา HTML, CSS และ JavaScript ในการสร้างหนา้ UI 
ตามท่ีไดอ้อกมา 
 
2.5 Visual Studio Code 
 Visual Studio Code หรือ VS Code  จากบริษทัไมโครซอฟต ์เป็นโปรแกรมประเภท Editor 
ใชใ้นการแกไ้ขชุดค าสั่งท่ีมีขนาดเลก็ แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open Source โปรแกรมจึงสามารถ
น ามาใช้งานได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานหลาย
แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน  Windows ,  MAC OS และ  Linux  รองรับได้หลายภาษา 
ได้แก่  JavaScript, TypeScript และ Node.js และสามารถเช่ือมต่อกบั  Git ไดง้่าย สามารถน ามาใช้
งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือและส่วนขยายต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งาน
ภ าษ า อ่ื น ๆ  ทั้ ง  ภ าษ า   C++,  C#,  Java,  Python,  PHP  ห รื อ   Go  ส าม ารถ ป รับ เป ล่ี ย น 
Themes  ได ้ มีส่วน Debugger  และ Commands เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 2.5 หนา้เวบ็ไซตส์ าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Visual Studio Code 

 
 ผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่งเพื่อแกไ้ข UI จากแผนก
ดีไซน์ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2.6 Source Tree 

SourceTree เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้GUI แทนการ Run ผ่านหน้าต่าง CMD ใน Windows และ
หน้า Terminal ใน Linux เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น จดัการ Source Code ต่างๆ บน 
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GIT โดยปกติเราสามารถใชง้านไดผ้่าน Command line ดว้ยค าสั่งต่างๆ อย่างเช่น add commit push 
pull และโปรแกรมจ าพวก Git UI จะเปล่ียนค าสั่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของหน้าจอโปรแกรม 
เพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน  
 

 
รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Source Tree 

 
ผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Source Tree ในการอปัเดทชุดค าสั่งท่ีท าเสร็จแลว้ ขึ้นระบบในแต่

ละวนัเพื่อส่งงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  
 
  



บทที่3 
รายละเอยีดการปฎิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั 
          ท่ีตั้ง                : 20  ถนนสาทรเหนือ ชั้น 15 อาคารบุปผจิต แขวงสีลม 
                                       เขตบางรัก    กรุงเทพมหานคร  10500 
         โทร                 : 02-633-9367-9 
         โทรสาร           : 02-633-8174 
         อีเมล ์             : marketing@avlgb.com  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อวาแลนท์ โกลบัล จ ากัด เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาซอฟ์แวร์ (Software) 
และระบบทางดา้นโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางดา้นไอที (IT Infrastructure) เพื่อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการขององค์กรทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม และยงัเป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud 
Computing) ซ่ึงรวมถึง การธนาคาร บริการทางการเงิน ประกนัภยั เทคโนโลยีชั้นสูง การคา้ปลีก 
การดูแลสุขภาพ การผลิต ภาครัฐ และการศึกษา  

โดยระบบ OneWeb ซ่ึงเป็น Platform ส าหรับการพฒันา Software แบบ Configuration-
based ซ่ึงองคก์รไม่จ าเป็นตอ้งจา้งนกัพฒันา ผูใ้ชง้านหรือท่ีปรึกษาทางธุรกิจหรือนกัวิเคราะห์ระบบ
นั้นสามารถเขา้มาพฒันา Software ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรม ท าใหก้ารพฒันา 
Software ใหต้รงต่อความตอ้งการในการใชง้านนั้นสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น 

โดยใชน้กัพฒันา Software จ านวนนอ้ยลง และเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการ 
Software ส าหรับมาใชต้อบโจทยก์ารท างานในแต่ละแผนกขององคก์ร 

นอกจากช่วยใหก้ารพฒันา Software ตรงตามความตอ้งการมากขึ้นแลว้ OneWeb ยงัช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นการพฒันา Software ขององคก์รในระยะยาวลง ในขณะท่ีเพิ่มความ
ยดืหยุน่ในการปรับ Software ใหส้อดคลอ้งไปกบัการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจ และช่วยให้
พนกังานทุกคนสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชง้าน Software ท่ีตอบโจทย์
ในการท างานอยา่งแทจ้ริงไดอี้กดว้ย 

OneWeb ท่ีถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันา Software ขององคก์รให้รวดเร็วท่ีสุด 

จึงไดก้ลายเป็น Platform ส าหรับการพฒันาระบบ Software ท่ีตอบโจทยไ์ดทุ้กรูปแบบขององคก์ร
ได้ตามตอ้งการ โดยท่ีผูใ้ช้งานและผูใ้ห้ค  าปรึกษาทางธุรกิจสามารถท าการสร้าง Workflow การ
ท างานของ Software เพื่อรองรับแต่ละกระบวนการการท างานท่ีตอ้งการ , การก าหนด Business 
Logic ต่างๆ ในการท างาน, การเขา้ถึงและบนัทึกขอ้มูลลงไปยงัฐานขอ้มูล รวมถึงออกแบบหนา้ตา
การใช้งานหรือ User Interface ไดด้ว้ยตวัเองทนัทีแบบ Drag & Drop และไม่ตอ้งเขียนโปรแกรม
ขั้นสูง เกิดเป็นการพฒันา Enterprise Class Software แบบ Configuration-based ขึ้นมาแทนและใน
เชิงของการน าไปติดตั้งใช้งานบน IT Infrastructure นั้น OneWeb ก็รองรับไดอ้ย่างหลากหลาย ไม่
วา่จะเป็นการติดตั้งใชง้านบนระบบปฏิบติัการ Windows/Linux/Unix, การพฒันาระบบให้ผูใ้ชง้าน
สามารถ เข้าใช้งานได้จาก  Desktop/Mobile, การท างานบน  Virtualization Infrastructure ได้
หลากหลาย, การเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลและการใชง้านบน Application Server ไดห้ลากหลาย 
รวมถึงยงัสามารถเลือกติดตั้งบน Hardware ไดอ้ย่างอิสระ ก็ท าให้ OneWeb กลายเป็น Platform ท่ี
สามารถใชง้านไดใ้น IT Infrastructure ของทุกองคก์รไดท้นัที 



12 
 

ดว้ยความเป็นมืออาชีพทางดา้นการพฒันา Software ของ Avalant ท าใหไ้ดรั้บการรับรอง
ตามมาตรฐาน CMMI Level 5 เป็นรายแรกของประเทศไทย และการใชแ้นวคิดของ Agile เขา้มา
ผสานในการพฒันา Software มาโดยตลอด ท าให ้ Avalant นั้นคิดวา่การพฒันา Software ใน
อนาคตนั้นควรจะตอ้งมีความยดืหยุน่ใหม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีตอ้งลดเวลาท่ีใชใ้นการพฒันา 
Software ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ Requirement ต่างๆ ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 
3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

          ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ นกัออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์โดยลกัษณะงานท่ี
ไดรั้บใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขเวบ็ไซตค์ู่มือ One Web โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1   แกไ้ขรูปแบบตวัอกัษรและขนาดตวัอกัษร 
3.3.2   แกไ้ขรูปแบบตารางละสีตาราง 
3.3.3   เพิ่มไอค่อนโดยการใชรู้ปภาพ 

                      
3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

              ช่ือ-นามสกุล  :  นาย ตะวนั สทุธิพงศ์เกียรติ ์
              ต าแหน่ง        :  Product & Solution Consultant 
              อีเมล          :  tawan.s@avlgb.com 

 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาบริษทั อวาแลนท์ โกลบัล จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 เป็นเวลาจ านวน 16 สัปดาห์ 
 
 
 
 



บทที่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4..1 รายละเอยีดโครงงาน 

One Web Document เป็น เว็บไซต์ ท่ีอธิบายคู่ มือการใช้งาน  One Web App Space ซ่ึ ง
เว็บไซต์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั มีการใช้งานมานาน และยงัมีรูปแบบตวัอกัษร ย่อหน้าต่างๆ ขอ้มูลใน
ตาราง ท่ีค่อนขา้งอ่านยาก ผูจ้ดัท าจึงไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบตัวอักษร (Font), สีตัวอักษร (Font Color), พารากราฟ (Paragraph) และ
เน้ือหาต่างๆ ให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และใชง้านง่าย โดยขอ้มูลท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขทางทีงาน
ดีไซน์และพนกังานท่ีปรึกษาจะท าการส่งให้ผูจ้ดัท าในรูปแบบของไฟล์ Adobe XD ซ่ึงจะมีแบบท่ี
ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขไปเป็นพร้อมค าอธิบายรายละเอียด ผูจ้ดัท าจะด าเนินเขียนชุดค าสั่ง HTML, 
CSS และ JavaScript ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code ตามแบบท่ีได้ออกแบบมา และท าการ
อปัโหลดไฟลท่ี์ไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ดว้ยโปรแกรม Source Tree เพื่อให้
ทางพนกังานท่ีปรึกษาท าการตรวจสอบก่อนน าไปเผยแพร่ใหลู้กคา้ไดใ้ชง้านจริง 
 
4..2 การท างานของระบบ 

ในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลและรูปแบบของเวบ็ไซต ์One Web Document มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งไฟลง์าน Adobe XD ท่ีไดรั้บมาจากแผนกดีไซน์  
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จากรูปท่ี 4.1 แสดงหน้าแบบ UI ตวัอย่างท่ีแผนกดีไซน์ได้ท าการออกแบบและส่งมาให้

ผูจ้ดัท าด าเนินการแกไ้ขงาน เช่น ตอ้งการตารางในหน้า 3 Deprecated and Removed features ตาม
รูปดงักล่าว 

 
รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งแสดงหนา้ก่อนแกไ้ขเวบ็ไซตใ์นรูปแบบตาราง 

 
จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้า 3 DeprecatedandRemovedfeaturesin5.html ก่อนแก้ไขสไตล์

ตารางให้ตรงกบัแบบตามใน Adobe XD ท่ีไดรั้บมาจากแผนกดีไซน์ โดยแกไ้ขสีตารางและขนาดให้
ใหญ่และดูง่ายมากยิง่ขึ้น 
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รูปท่ี 4.3ตวัอยา่งแสดงหนา้หลงัแกไ้ขเวบ็ไซตใ์นรูปแบบตาราง 
 

                 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหน้า 3DeprecatedandRemovedfeaturesin5.html หลังแก้ไขสไตล์
ตารางใหต้รงกบัแบบตามใน Adobe XD ท่ีไดรั้บมาจากแผนกดีไซน์ 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4ตวัอยา่งไฟลง์าน Adobe XD ในรูปแบบของยอ่หนา้ 
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                 จากรูปท่ี 4.4 แสดงถึงตวัอยา่งไฟลง์าน Adobe XD ในรูปแบบยอ่หนา้ วา่ทางแผนกดีไซน์
ตอ้งการให้ในแต่ละย่อหนา้เพิ่มไอค่อนลงไปทางผูจ้ดัจึงไดย้ดึ ตวัอย่าง UI น้ีเป็นหลกัเน่ืองจากมีแค่
ตวัอยา่งเดียว 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.5 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็ก่อนเพิ่มไอค่อนรูปภาพ 

  
                 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้า 65Integrationwithothersystems.html ก่อนเพิ่มไอค่อนรูปภาพ 
Check list หนา้ยอ่หนา้ในเวบ็ไซตใ์หต้รงกบัแบบตามใน Adobe XD ท่ีไดรั้บมาจากแผนกดีไซน์ 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 รูปตวัอยา่งแสดงหนา้เวบ็หลงัเพิ่มไอค่อนรูปภาพ 

                  จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้า 65Integrationwithothersystems.html หลังเพิ่มไอค่อนรูปภาพ 
Check list หนา้ ยอ่หนา้ในเวบ็ไซตใ์หต้รงกบัแบบตามใน Adobe XD ท่ีไดรั้บมาจากแผนกดีไซน์ 



บทที่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

การบ ารุงรักษาเว็บไซตค์ู่มือ One Web (One Web Document) เพื่อให้เวบ็ใชง้านง่าย  ขอ้มูล
มีความถูกตอ้งอยู่เสมอ จึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงทางผูจ้ดัท าในฐานะนักศึกษา
สหกิจศึกษาท่ีมาปฏิบติังาน ณ บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั ไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ี
แบบและความตอ้งการจากแผนกดีไซน์ พร้อมทั้งส่งมอบให้ทางหัวหนา้งานตรวจสอบเพื่อน าขึ้นสู่
ระบบใหลู้กคา้ไดใ้ชง้าน โดยไดจ้ดัท าแลว้เสร็จตามแผนท่ีวางไว ้

 5.1.1     ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน 

เน่ืองในการด าเนินงานจะมีทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์มากกว่า 1 คน 
บางงานถา้มีการแกไ้ขงานในไฟลง์านเดียวกนัหรือคลาสเดียวกนั และไม่ไดมี้การพูดคุยกนัก่อนจะ
ท าให้เกิดการแกง้านทบัซ้อนกนั และงานท่ีเราไดท้ าไปแลว้อาจจะถูกทบัด้วยไฟล์ท่ีทีมงานคนอ่ืน
ปรับแกแ้ละท าการอปัโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ทีหลงั 

 5.1.2      ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงานจะตอ้งมีการตรวจสอบ และปรึกษากบัทีมงานว่าไดท้ าการแกไ้ข
ไฟลใ์ดไปบา้ง เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการแกง้านทบัซอ้นไฟลเ์ดียวกนั 
  
5.2 สรุปการปฎิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1      ข้อดีของการปฎิบัติสหกจิ 

                        5.2.1.1 ไดรู้้จกัการใชง้านโปรแกรมใหม่ๆ 
                           5.2.1.2 ไดรู้้เรียนรู้ภาษาและการใชง้านค าสั่งต่างๆ 
                           5.2.1.3 ไดค้  าแนะน าจากพี่ๆ เก่ียวกบัค าสั่งต่างๆ ท่ีไม่เคยใชม้าก่อน 
                           5.2.1.4 ไดป้ระสบการณ์เก่ียวกบัการท างานจริง สังคมการท างาน 
                           5.2.1.5 ไดรู้้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาต่างๆ เก่ียวกบัภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์         

              5.2.2     ปัญหาที่พบของการปฎิบัติงานสหกจิศึกษา 
การท่ีผูจ้ดัท าไม่เคยใชเ้คร่ืองมือของบริษทัมาก่อนท าใหก้ารปฎิบติังานในช่วงแรก

นั้นค่อนขา้งยากและล่งงานล่าชา้ ผูจ้ดัท าจึงตอ้งพยายามศึกษาค าสั่งและเคร่ืองมือท่ีใช ้แต่เม่ือเขา้ใจ
และสามารถใชง้านเคร่ืองมือไดค้ล่องขึ้น ก็สามารถส่งงานไดต้ามก าหนดเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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             5.2.3      ข้อเสนอแนะ 

ควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล ชุดค าสั่งของภาษา และเคร่ืองท่ีบริษทัใช้ก่อนท่ีจะไปปฏิบติั
ท างานจริง เพื่อให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพ เพราะการท่ีท างานไปดว้ยและท าการศึกษาไปดว้ย
จะท าให้ใช้เวลลานานกว่าปกติ ส่งผลให้สร้างผลงานออกมาได้ล่าช้า และอาจจะไม่ตรงกับท่ี
ตอ้งการ ตอ้งเสียเวลาในการแกไ้ขอีกคร้ัง   
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