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บทคัดย่อ 

 
 บริษทั อวาแลนท์ โกลบลั จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงและดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ซ่ึงมี One Web App Space เป็นผลิตภณัฑ์หลกัส าหรับสร้างระบบในแพลตฟอร์มต่างๆ ซ่ึง
ก่อนท่ีจะท าการติดตั้ง One Web App Space ให้กบัลูกคา้ จะตั้งมีการเตรียมความพร้อมของระบบ
เสียก่อนโดยผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ท าการติดตั้งและตั้งค่าระบบบนเคร่ืองแม่ข่าย ประกอบดว้ย 
ระบบปฏิบติัการ, Oracle JDK, โปรแกรม WildFly และโปรแกรม PostgreSQL  
 
ค ำส ำคัญ : วิศวกรระบบ, การติดตั้งระบบ, 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 set up and configure the system for preparing the system before the software engineering team 
implements the One Web App Space at customer’s server. The software installed include Linux, 
Oracle JDK, WildFly and PostregSQL.  
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บทที่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงและดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ต่างๆ แก่องค์กร หน่วยงาน และภาคธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษทั
ประกันภยั ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจดูแลสุขภาพ ภาคการผลิต ภาครัฐ และสถาบนัการศึกษา เป็นตน้              
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบให้กับลูกคา้ ก็คือ OneWeb App Space ซ่ึงเป็น Framework 
ส าหรับสร้างแอปพลเคชนัตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงในการติดตั้งระบบ OneWeb ใหก้บัลูกคา้ 
จะตอ้งมีการเตรียมสภาพแวดลอ้มของระบบให้พร้อมท่ีจะติดตั้งระบบ OneWeb และระบบของ
ลูกคา้ ในการท างานของระบบ OneWeb นั้น จะมีการใช้โปรแกรมและขอ้มูลท่ีดึงมาจากเคร่ือง 
Server on Cloudโดยในเคร่ืองนั้นจะต้องท าการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
เสียก่อนถึงจะพร้อมการท างานของการเขียนโปรแกรมดว้ยระบบ OneWeb ได ้

ดงันั้น ผูจ้ดัท าซ่ึงเป็นนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา จึงไดรั้บมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษาให้ท าการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อเตรียมระบบส าหรับระบบ OneWeb และน าส่งขอ้มูล
การติดตั้งระบบให้กับผ่าน Software Engineer เพื่อต าเนินการต่อไป รวมถึงให้บริการแก้ปัญหา
ใหก้บัลูกคา้เม่ือลูกคา้มีปัญหาในการใชง้านระบบ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

              เพื่อน าเสนอขั้นตอนการท างานในส่วนของการเตรียมระบบเพื่อสนบัสนุนการท างานของ
ระบบ OneWeb 

 
1.3 ขอบเขตโครงงำน 

1.3.1 อุปกรณ์และโปรแกรมประยกุตท่ี์จ าเป็นตอ้งมี 
                        1.3.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  1.3.1.2 ระบบอินเทอร์เน็ต 
  1.3.1.3 เอกสารขอ้มูลในการติดตั้ง 
  1.3.1.4 โปรแกรม PuTTY 
  1.3.1.5 โปรแกรม FileZilla Client 
  1.3.1.6 โปรแกรม Google Chrome 
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1.3.2 โปรแกรมประยกุตท่ี์ตอ้งติดตั้งในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ 
  1.3.2.1 โปรแกรม Apache HTTP 
  1.3.2.2 โปรแกรม Oracle JDK 
  1.3.2.3 โปรแกรม WildFly 
  1.3.2.4 โปรแกรม PostgreSQL 

1.3.3 ด าเนินการติดตั้งและก าหนดค่าระบบตามเอกสารขอ้มูลในการติดตั้ง 
1.3.4 เม่ือติดตั้งและท าการทดสอบแลว้ ส่งขอ้มูลการติดตั้งใหฝ่้าย Software Engineer 

เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 ลดระยะ เวลาการท างานของแผนก Software Engineer โดย มีการ เต รียม

สภาพแวดลอ้มของระบบใหก่้อนท่ีจะจ าระบบ OneWeb ไปติดตั้ง 
1.4.2 เพิ่มความรวดเร็วของการด าเนินงานแต่ละโครงการของลูกคา้ 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 ท าการเขา้สู่ระบบ VPN ไซตง์านท่ีตอ้งท าการ 
 

 
รูปท่ี 1.1 เขา้สู่ระบบ VPN 
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1.5.2 เขา้โปรแกรม PuTTY เพื่อท าการรีโมทไปติดตั้งโปรแกรมใน ระบบปฏิบติัการ 
Ubuntu 
 

 
รูปท่ี 1.2 โปรแกรม Putty 

 
1.5.3 ท าการเขา้สู่ระบบผูใ้ชใ้นระบบปฏิบติัการ Ubuntu ผา่นโปรแกรม PuTTY 
 

 
รูปท่ี 1.3 เขา้สู่ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 
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1.5.4 ติดตั้งโปรแกรม Apache HTTP โดยใช้ค ำส่ัง sudo apt-get install apache2 
apache2-utils  

 
รูปท่ี 1.4 ติดตั้งโปรแกรม Apache HTTP 

 
1.5.5 ติดตั้งโมดูลของโปรแกรม Apache HTTP เพิ่มเติม 
 

 
รูปท่ี 1.5 ติดตั้งโมดูลของ Apache HTTP 

 
1.5.6 ตั้งค่าโปรแกรม Apache HTTP เพิ่มเติม 

 

 
รูปท่ี 1.6 ตั้งค่าของโปรแกรม Apache HTTP 
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1.5.7 ท าการอปัโหลดไฟลใ์นการติดตั้งโปรแกรม 1.Oracle JDK 2.Wildfly โดยการ
อปัโหลดไฟลข์ึ้นบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีตอ้งการติดตั้งผา่นโปรแกรม FileZilla  
Client 

 

รูปท่ี 1.7 อปัโหลดไฟลด์ว้ยโปรแกรม FileZilla Client 

1.5.8 ท าการแตกไฟล ์Oracle JDK จากไฟลท่ี์ไดท้ าการอปัโหลดขึ้นมาในเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปท่ี 1.8 แตกไฟล ์Oracle JDK 
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1.5.9 ท าการติดตั้งโปรแกรม Oracle JDK จากไฟลท่ี์ไดท้ าการอปัโหลดขึ้นมาในเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ 

 

 

รูปท่ี 1.9 ติดตั้งโปรแกรม Oracle JDK 

1.5.10 ท าการตรวจสอบเวอร์ชัน่ Oracle JDK ท่ีไดท้ าการติดตั้งในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปท่ี 1.10 ตรวจสอบเวอร์ชัน่ของ Oracle JDK 

1.5.11 ท าการแตกไฟล ์WildFly จากไฟลท่ี์ไดท้ าการอปัโหลดขึ้นมาในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปท่ี 1.11 แตกไฟล ์WildFly 

1.5.12 ท าการสร้างผูใ้ชส้ าหรับโปรแกรม WildFly Management Console 

 

 

 

รูปท่ี 1.12 สร้างผูใ้ชบ้นโปรแกรม WildFly 
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รูปท่ี 1.12 สร้างผูใ้ชบ้นโปรแกรม Wildfly (ต่อ) 

1.5.13 ท าการตั้งค่าโปรแกรม WildFly ใหเ้ป็นรูปแบบ Standalone และ Encoding เป็น 
UTF-8 

  

 

 

รูปท่ี 1.13 ตั้งค่าโปรแกรม WildFly 
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1.5.14 ท าการติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล ท่ีก าหนดไว ้

 

รูปท่ี 1.14 ติดตั้งโปรแกรม PostgreSQL 

1.5.15 ท าการตั้งค่าโปรแกรม PostgreSQL เพิ่มเติม 

 

รูปท่ี 1.15 ตั้งค่าโปรแกรม PostgreSQL 

1.5.16 ท าการสลบัผูใ้ชใ้น PostgreSQL 

 

รูปท่ี 1.16 สลบัผูใ้ชข้อง PostgreSQL 
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1.5.17 สร้างฐานขอ้มูล โดยใชช่ื้อ hcmdb 

 

รูปท่ี 1.17 สร้างฐานขอ้มูล 

1.5.18 ท าการตรวจสอบฐานขอ้มูลวา่พบ ฐานขอ้มูลช่ือ hcmdb หรือไม่ 

 

รูปท่ี 1.18 ตรวจสอบความถูกตอ้งของฐานขอ้มูลท่ีสร้าง 

1.5.19 ท าการเขา้โปรแกรม Google Chrome เพื่อเขา้สู่หนา้เวบ็เพจ WildFly Management 
เพื่อท าการตั้งค่าต่อไป 

 

รูปท่ี 1.19 หนา้เวบ็ WildFly Management 
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1.5.20 ท ำกำรคลกิช่อง Deployment และท ำกำรเพิม่ไฟล์ Deploy ท่ีก ำหนด 

 

รูปท่ี 1.20 ท าการ Deploy 

1.5.21 เม่ือท าการเพิ่มไฟล ์Deploy เสร็จส้ินแลว้ ใหท้ าการตั้งค่า Datasoure  

 

 

รูปท่ี 1.21 ตั้งค่า Datasource 



11 
 

1.5.22 ท าการตรวจสอบการเช่ือมต่อของ Datasources วา่ไดเ้ช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
PostgreSQL หรือไม่ 

 

รูปท่ี 1.22 ทดสอบการเช่ือมต่อกบั Datasource 

1.5.23 ท าเอกสารขอ้มูลในการติดตั้งบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ใหก้บัแผนก Software Engineer 
เป็นอนัเสร็จส้ิน 

 

รูปท่ี 1.23 จดัท าเอกสารการติดตั้ง 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

       1.6.1    ฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ 
                1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
  1.6.1.2 ระบบอินเทอร์เน็ต 
       1.6.2    ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ 
                1.6.2.1 โปรแกรม PuTTY 
                1.6.2.2 โปรแกรม FileZilla Client 
  1.6.2.3 โปรแกรม Google Chrome 
 1.6.3    ซอฟต์แวร์ท่ีต้องท ำกำรติดตั้ง 
  1.6.3.1 โปรแกรม Apache HTTP 
  1.6.3.2 โปรแกรม Oracle JDK 
  1.6.3.3 โปรแกรม WildFly 
  1.6.3.4 โปรแกรม PostgreSQL 
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บทที่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
               ในการเตรียมระบบเพื่อสนบัสนุนการท างานของระบบ One Web นั้นมีโปรแกรมประยกุต์
ท่ีตอ้งติดตั้งเพื่อให้ระบบ One Web ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดว้ย 
 
2.1 ระบบ OneWeb[1] 

OneWeb เป็นแพลตฟอร์มพฒันาแบบ Low Code ท่ีรองรับการพฒันาหลากหลายรูปแบบ 
เช่น เว็บแอปพลิเคชนั, โมบายแอปพลิเคชนั, โซลูชนัส าหรับขั้นตอนทางธุรกิจ, Data Integration, 
Data Processing, REST API, และโซลูชนัเช่ือมต่อระหว่างแอปพลิเคชนั (Application Integration) 
โดยแพลตฟอร์ม OneWeb นั้ นมาพร้อมกับเคร่ืองมือการออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ (User 
Interface) หน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแบบลากวาง (Drag and Drop) มีเคร่ืองมือ Microflow 
ส าหรับเช่ือมต่อกบับริการอ่ืนๆ เช่น ฐานขอ้มูล หรือ API และ Web Service อ่ืนๆ อีกทั้งยงัรองรับ
การเขียนชุดค าสั่งเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชนัอีกดว้ย 
 

 
รูปท่ี 2.1 โลโกข้อง OneWeb 

          
2.2 โปรแกรม Apache HTTP[2] 

        Apache เป็นซอฟตแ์วร์ประเภทโอเพ่นซอร์ส ท่ีเปิดให้บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมในการ
พฒันานส่วนต่างๆ ของ Apache ไดท้ าให้เกิดโมดูลท่ีเป็นประโยชน์มากมาย และสามารถท างาน
ร่วมกบัภาษาอ่ืนได ้Apache นั้นยงัมีความสามารถอ่ืนๆ อีกดว้ยเช่น การยืนยนัตวับุคคล เพิ่มความ
ปลอดภยัในการส่ือสาร หรือ โปรโตคอล https เป็นตน้ 
 

 
1 https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/1106/My%20world/ความรู้ดา้นไอที/
37372/Low+code+development+platform+เทคโนโลยท่ีีน่าสนใจส าหรับปี+2021/ 
2 https://th.wikipedia.org/wiki/อะแพชี_เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
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2.3 โปรแกรม Oracle JDK[3] 

 Java Development Kit หรือ JDK คือชุดของเคร่ืองมือ  (Tools) ท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 
JAVA ของบริษทัซันไมโครซิสเต็มส์ ซ่ึงใครก็ตามท่ีตอ้งการจะพฒันาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java  
อย่างเช่น Java compiler, Java debugger, Java doc และ Java interpreter หรือ Java VM  จะตอ้ง ลง 
JDK น้ี ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ Compile และ Run java ได ้
 
2.4 โปรแกรม WildFly[4] 

 WildFly เป็นแอปพลิเคชนั Java EE ท่ีพฒันาโดย JBoss Application Server จากภาษา Java 
และสามารถท างานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้ทั้ งแบบ 32 บิต และ 64 บิต WildFly รองรับ
มาตรฐาน Java EE 7 ทั้งหมดในปัจจุบนัของการพฒันาเวบ็และยงัรองรับมาตรฐานรวมถึง JAX-RS, 
Java API และยงัมีความทนทานสูงต่อความลม้เหลวของเซิร์ฟเวอร์ 
 
2.5 โปรแกรม PostgreSQL[5]  

ระบบจดัการฐานขอ้มูลเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับหลายๆ องคก์ร เพื่อช่วยในการจดัการ
ฐานขอ้มูลต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการท่ีางไว ้โปรแกรม PostgreSQL เป็นท่ีนิยมอย่าง
มากเพราะสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และยงัมีการอปัเดทใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 
3 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2232-jdk-คืออะไร.html 
4 https://www.bestinternet.co.th/single_blog.php?id=51&wildfly%20คืออะไร 
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3872-what-is-postgresql.html 



 

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 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อวาแลนท์ โกลบลั จ ากดั 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 



16 
 

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 ท่ีตอบโจทยไ์ดทุ้กรูปแบบขององค์กร
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 าไปติดตั้งใชง้านบน IT Infrastructure นั้น OneWeb ก็รองรับไดอ้ย่างหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการติดตั้งใชง้านบนระบบปฏิบติัการ Windows/Linux/Unix, การพฒันาระบบให้ผูใ้ชง้าน
สามารถเข้าใช้งานได้จาก  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 
ด้วยความเป็นมืออาชีพทางด้านการพัฒนา  Software ของ Avalant ท าให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน CMMI Level 5 เป็นรายแรกของประเทศไทย และการใชแ้นวคิดของ Agile เขา้มาผสาน
ในการพฒันา Software มาโดยตลอด ท าให้ Avalant นั้นคิดว่าการพฒันา Software ในอนาคตนั้น
ควรจะตอ้งมีความยืดหยุ่นให้มากท่ีสุด ในขณะท่ีตอ้งลดเวลาท่ีใชใ้นการพฒันา Software ท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของ Requirement ต่างๆ ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร     
 

 
 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารองคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

          ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ System Administrator ซ่ึงลกัษณะงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีดงัน้ี 
              3.4.1     ใหบ้ริการดา้นอุปกรณ์ไอทีและคอมพิวเตอร์ภายในบริษทั 
              3.4.2     ท าการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานส าหรับระบบ OneWeb ตามท่ี System Engineer ได้

มอบหมายให้ 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

              ช่ือ-นามสกุล  :  นายปิยะ    เทวิง               
              ต าแหน่ง         :  System Engineer 
              อีเมล               :  piya.t@avlgb.com 
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3.6 ระยะเวลาท่ีปฎิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั อวาแลนท ์โกลบลั จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564  
 
 
 
 



บทที่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

เป็นการเตรียมสภาพแวดลอ้มของระบบให้พร้อมส าหรับการติดตั้งระบบ OneWeb ให้กบั
ลูกคา้ โดยในฐานะท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาในต าแหน่ง System Adminstrator จะตอ้งท าการติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการและซอตฟ์แวร์สนับสนุนต่างๆ รวมถึงตั้งค่าให้กบัซอฟต์แวร์สนับสนุนแต่ละตวั 
ก่อนจะส่งขอ้มูลการติดตั้งใหก้บั System Engineer เพื่อท าการติดตั้งระบบ OneWeb ต่อไป 

 
4.2 การท างานของระบบ 

              ในการท างานของระบบ OneWeb นั้น จะมีการใช้โปรแกรมและขอ้มูลท่ีดึงมาจากเคร่ือง 
Server on Cloudโดยในเคร่ืองนั้นจะตอ้งท าการติดตั้งซอฟตแ์วร์สนบัสนุนต่างๆ ดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงหนา้ Login VPN 
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                   จากรูปท่ี 4.1 ท าการ Login VPN เข้าไปยงัเคร่ืองท่ีต้องการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
ส าหรับระบบ OneWeb 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงการ Login ไปยงั Host เคร่ืองท่ีตอ้งการติดตั้ง 
 

                 จากรูปท่ี 4.2 แสดงการ Login ไปยงั Host เคร่ืองท่ีตอ้งการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน 
ส าหรับระบบ OneWeb 
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รูปท่ี 4.3 แสดงการติดตั้งต่างๆ 
  

                 จากรูปท่ี 4.3 แสดงการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ส าหรับระบบ OneWeb ท่ีตอ้งการ  
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รูปท่ี 4.4 แสดงส่วนการ Deployments ของ WAR ต่างๆ 
 

                 จากรูปท่ี 4.4 ในส่วนน้ีจะเป็นการอปัโหลดไฟล ์WAR ต่างๆ ท่ี นกัพฒันาตอ้งการเป็นไฟล์
พื้นฐานท่ีตอ้งใชส้ าหรับระบบ OneWeb 
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รูปท่ี 4.5 แสดงส่วนการท าขอ้มูลเอกสารจดัส่งไปยงั System Engineer และ นกัพฒันา OneWeb  
 

 จากรูปท่ี 4.5 จะมีขอ้มูลของเคร่ือง Host การเขา้ VPN รหัสผ่าน การเขา้ไปสั่ง Start/Stop 
การท างานของแอปพลิเคชัน่ต่างๆ 
 
 



บทที่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

 จากการท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีในการติดตั้งระบบโปรแกรมพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
ท าระบบ Oneweb นั้น ท าให้มีความรวดเร็วในการท างานของ System Engineer มากขึ้น ท าให้ลด
ระยะเวลางานได ้สามารถส่งมอบงานใหลู้กคา้ไดเ้ร็วขึ้น 

 5.1.1     ขอ้จ ากดั 

               ในการท าการติดตั้งนั้นจะตอ้งมีความรู้ในการใชค้  าสั่งของ Linux มาก่อนและตอ้ง
ศึกษาการติดตั้งก่อนถึงจะท าการติดตั้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 5.1.2      ขอ้เสนอแนะ 

  ส าหรับนักศึกษาท่ีจะไปปฏิบติังานในส่วนงานของ  System Administration ควร
ศึกษาการใชง้าน Linux และค าสั่งต่างๆ ของ Linux ไปก่อน เพื่อความรวดเร็วในการท างาน รวมถึง
ควรมีความรู้ทางดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี 
  
5.2 สรุปการปฎิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1      ขอ้ดีของการปฎิบติัสหกิจ 

                        5.2.1.1 ไดป้ระสบการณ์เก่ียวกบัการท างานจริงๆ 
                           5.2.1.2 ไดป้ระสบการณ์ดา้นใชค้  าสั่งของ Linux  
                           5.2.1.3 ไดค้  าแนะน าจากพี่ท่ีฝึกงานเก่ียวกบัค าสั่งต่างๆ  
                           5.2.1.4 ไดป้ระสบการณ์เก่ียวกบัการท างานจริง สังคมการท างาน 
                           5.2.1.5 ไดป้ระสบการณ์การในการไปติดตั้งเคร่ือง Server  
                           5.2.1.6 ไดรู้้เก่ียวกบัการแกปั้ญหาต่างๆท่ีไดท้ าการติดตั้งโปรแกรม 

               5.2.2     ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
                             การท่ีไม่เคยไดใ้ชร้ะบบ Linux Ubuntu นั้นท าให้ไม่รู้เก่ียวกบัค าสั่งในการใชง้าน
และการติดตั้ งของโปรแกรมท่ีทาง System Engineer ได้มอบหมาย ท าให้ในช่วงแรกของการ
ปฏิบติังานมีความล่าชา้ในการท างาน 
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             5.2.3      ขอ้เสนอแนะ 

                            ควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลและการท างานของโปรแกรม และขอ้มูลค าสั่งต่างของภาษา
ท่ีใชม้าก่อนเร่ิมท างานจริง เพื่อใหก้ารท างานนั้นมีประสิทธิภาพ เพราะการท่ีท างานไปดว้ยศึกษาไป
ดว้ยจะท าใหใ้ชเ้วลลานานกวา่ปกติ ท าใหง้านมีความล่าชา้ 
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