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บทคัดยอ 

 ในการจัดทําโครงงานเลมน้ีไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเว็บไซตสื่อการเรียนการ

สอนเพื่อทําการศึกษาคนควาหาความรูในเร่ืองของการใชงานเกี่ยวกับการพัฒนาความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาคอมพิวเตอร และเพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเขามาศึกษาหาความรูและ

นําไปใชประกอบวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอร 

 ผลการดําเนินงานสื่อการเรียนการสอนน้ีสามารถทําการสมัครสมาชิกเพื่อใหสมาชิกทําการ

ล็อกอินเขาสูระบบไดจริง มีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหทําเพื่อวัดผลกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยมีบทเรียนทั้งหมด 5 บท มีการแสดงคะแนนหลังทําแบบทดสอบเสร็จ จะมีการแสดง

คะแนนหลังทําแบบทดสอบเสร็จทันที มีปุมเชื่อมโยงไปยังหนาตางของเว็บตาง ๆ และยังมีหนา

สาระหนารูและหนาประวัติผูจัดทํา ซึ่งผูเรียนสามารถเขามาศึกษา และ ไดความรูจากเว็บสื่อการ

เรียนการสอนน้ี 

 โครงการเลมน้ีไดมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร โดยที่ผูศึกษาน้ัน

สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงไปประกอบอาชีพ หารายไดเสริมได นอกจากมี

เน้ือหาที่โดดเดนและเขาใจงาย ยังมีรูปภาพประกอบเพื่อใหผูศึกษาเขาใจและปฏิบัติตามไดถูกตอง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการเลมน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ และ 

อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร อาจารยที่ปรึกษาโครงการที่ไดใหความชวยเหลือ และ

คําแนะนําตาง ๆในการจัดทํา ทั่งน้ีขอขอบคุณความกรุณาจาก อาจารย ศิริพร สงบภัย เปนอยางสูงที่

คอยใหคําปรึกษา คําแนะนําในดานตาง ๆ พรอมทั้งตรวจทานแกไขขอบกพรองและขอเสนอแนะ 

และคอยชวยเหลือใหกําลังใจในการทําโครงการน้ีอยูเสมอมา และ อาจารย ธนาวุฒิ วิชัย ที่คอย

ชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ สุดทายขอขอบพระคุณคณะกรรมการคุมสอบโครงการที่ทานสละเวลา

มาชมผลงานและกรุณาใหคําแนะนํามาแกไขปรับปรุงในการจัดทําโครงการเลมน้ีใหถูกตองและ

สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอบพรคุณครอบครัวของนาย ปราโมทย เทพมาลี ที่คอยสนับสนุน เอ้ือเฟอ สถานที่ และ

อาหาร เพื่อใหสามารถจัดทําโครงการน้ี ตลอดระยะเวลาในการทําโครงการต้ังแตเร่ิมจนเสร็จ

สมบูรณ 

 สุดทายน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆ ระดับชั้น ปวส. ที่คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งการหาขอมูล 

การเสนอความคิด การเสนอขอแกไข เพื่อปรับปรุงใหโครงการน้ีสําเร็จลุลวง 

 

คณะผูจัดทํา 
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คํานํา 

 

การจัดทําโครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชาโครงการ 3204-8501 หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจโดยคณะผูจัดทําไดจัดทําโครงการประเภทสื่อการเรียนการสอนผาน

เว็บไซตวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาโดยมีการสรางเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงานแกผูที่สนใจ

ในการเรียนการสอนออนไลน  

เว็บไซตที่ทางคณะผูจัดทําไดจัดทําน้ัน ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร โดยภายในเว็บไซตจะประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียนจํานวนทั้งหมด   

5  บทเรียน เพื่อใหเขาใจในระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบภายตางๆ วิธีการรักษาที่ถูกตองที่ทํา

ใหสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  รูจักแกไขและปองกันภัยคุกคามทาง

คอมพิวเตอรเบื้องตนไดอีกดวย  รวมถึงยังสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันหรือประกอบเปนอาชีพรายไดเสริม  

หากโครงการน้ีมีขอผิดพลาดประการใดทางคณะผู จัดทําขออภัยไว  ณ ที่ น้ีและจะ

ดําเนินการพัฒนาผลงานทางดานคอมพิวเตอรใหพัฒนาใหดีขึ้นไป  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ภูมิหลังและความเปนมา 

 การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใชการถายทอด

เน้ือหา  ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปน คอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 

เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศนหรือ สัญญาณดาวเทียม และใชรูปแบบการนําเสนออยูใน

รูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 

Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การ

เรียนทางไกลผานดาวเทียม การเรียนจากวิดิทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน ซึ่งใช

เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเน้ือหา โดยผูเรียนที่เรียนจาก E-Learning น้ี

สามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน นอกจากน้ี เน้ือหาสารสนเทศของ E-Learning จะถูก

นําเสนอโดยอาศัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)  นําเอกสารการสอนมาแปลงให

อยูในรูปดิจิตัลและนําไปวางไวบนเว็บ ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนทัศน (Paradigm 

shift) ไมจําเปนตองเปนการเรียนทางไกลเสมอคณาจารยสามารถนําไปใช ในลักษณะการ

ผสมผสาน (blended) กับการสอนในชั้นเรียนได 

             หลักสูตรดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะและประสบการณในงาน

อาชีพตรงตาม มาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น 

และประเทศชาติเพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิด ริเร่ิมสรางสรรคใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการ และพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยู

เสมอและเพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน 

สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 

             ในสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิชา การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร 

เว็บไซต การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร เปนอีกทางเลือกที่สามารถชวยแกไขปญหาอัน

เกิดจากการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งมีเน้ือหาในสวนระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร การประกอบเร่ือง

คอมพิวเตอร แนะนําเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร แนะนําการเลือกใชและติดต้ังระบบปฏิบัติการ

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูความสามรถตามที่ตองการ 
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. เพื่อพัฒนาการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

3. เพื่อพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอร 

4. เพื่อพัฒนาการเลือกใชและติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. สวนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

3. การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 

4. การเลือกใชและติดต้ังระบบปฏิบัติการ 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดความรูเกี่ยวกับระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. ไดความรูเกี่ยวกับการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 

3. ไดความรูเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร 

4. ไดความรูเกี่ยวกับการเลือกใชและติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
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1.5 แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางท่ี 1.1  แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) 

 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการนักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                
11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01โครงการ รอบ

ท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน)  

                
14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 

1 

                
17 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ รอบท่ี 

2 

                
21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลนเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษารวม 

                
18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 50%                 9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 60%                 16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 70%                 23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบโปรแกรม)                  2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 4                 2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทําโครงการ                 26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาโปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชสรางระบบเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ใชสรางและตกแตงรูปภาพ 

3. Appserv  ใชสรางฐานขอมูล 

4. Google From  ใชสรางแบบทดสอบ 

5. Microsoft Excel  ใชในการเก็บคะแนนทดสอบ                    

6. ภาษา PHP  ใชเปนชุดคําสั่งการดําเนินงานตาง ๆ  

1.7 งบประมาณการดําเนินงาน 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง 370 บาท 

2 เเฟลชไดรฟ 2 อัน 200 บาท 

3 หมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ชุด 250 บาท 

4 กระดาษ A4 1 รีม 105 บาท 

5 คาเขาเลม 1 เลม 200 บาท 

6 แผน ซีดี 2 แผน 40 บาท 

รวมเปนเงิน 1165 บาท 

 

ตารางท่ี 1.2 งบประมาณการดําเนินงาน 
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บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ระบบงานปจจุบัน 

                                  

เร่ิมตน

เขาสูเว็บ

สมัครสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

บันทึกขอมูลสมาชิก

เขาสูเว็บไซต

กรอกขอมูลสมาชิก

ตรวจสอบชื่อสมาชิก/รหัสผาน

บันทึกคะแนน

บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตรวจสอบคะแนน

แสดงคะแนน

จบการทํางาน

แบบทดสอบกอนเรียน

N

Y

N

Y

N

Y

 
 

รูปท่ี 2.1 Flow chart ระบบงานปจจุบัน 
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2.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

1. ผูเรียน และผูสอน จะตองมีความพรอมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ทั้งดาน

อุปกรณ ทักษะการใชงาน 

2. การคนพบการเรียนรู เพราะอินเทอรเน็ตคือการควบคุมผูเรียนสูงชวยใหผูใชสามารถคนหา, 

คนหา, และอานหลายพันเว็บไซตอินเทอรเน็ตที่ดึงดูดอันตราย 

3. สื่อการเรียนการสอนแบบ E – learning ไมสามารถสื่อความรูสึก อารมณในการเรียนรูได

อยางแทจริง ทั้งดานความรู, การคิดสรางสรรค 

4. ปญหาเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ ทั้งแหลงที่มา, ผลตอบแทน และการละเมิดเมื่อเผยแพร

ผานเว็บไซต 

2.3 การวิเคราะหความตองการระบบใหม 

1. มีการปรับใหเขากับความสามารถของผูเรียน ที่จะตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธไดอยางดี 

หากผูเรียนพบความยุงยากในการใชงาน ไมวาจะเปนแนวคิด การเรียกใช การใหบริการ 

การนําเสนอ การติดตอสื่อสาร การเชื่อมโยง การโตตอบ จะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อ

หนาย ควรสรางความแปลกใหมและแตกตางเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู อยาก

เรียน  

2. มีการศึกษากฎระเบียบและขอบังคับของรัฐบาล เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง และยังใช

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่มีขึ้นอยูเร่ือย เพื่อใหเปนการพัฒนาระบบและไมขัดขวางการพัฒนา

ของเทคโนโลยี 

3. การออกแบบบทเรียนตองพิจารณาเลือกขอมูลที่จะนําเสนอทั้งหมด และประเมินไดวา

ผูเรียนไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด ในการออกแบบไมจําเปนวาผู เรียนตองเรียน

ตามลําดับขั้นตอน จากขั้นที่ 1 ไปขั้นสุดทาย แตอาจใหเลือกเรียนจากสวนใดสวนหน่ึงตาม

ความตองการของผูเรียนได 

4. สรางความคุนเคยกับเคร่ืองมือตาง ๆ บนเครือขาย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ เชน การสรางโฮมเพจสําหรับรายวิชาของผูสอนเองที่สามารถ

เชื่อมโยงแหลงความรูตาง ๆ ที่เหมาะสมและเปนประโยชนสําหรับผูเรียน 
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2.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายของเว็บไซต (Website) 

สื่อสําหรับนําเสนอขอมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที่

เรียกวา Web Browser เว็บไซต น้ันสรางขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา HTML (Hyper Text 

Markup Language) และไดมีการพัฒนานําภาษาคอมพิวเตอร ภาษาอ่ืน ๆ มารวมพัฒนา เว็บไซต

ทั้งน้ีเพื่อให เว็บไซต มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เชน ภาษา PHP, ภาษา SQL เปนตน 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 ตัวอยางหนาเว็บเพจ 

 

หลักการออกแบบเว็บไซต  

การออกแบบเว็บไซตที่ดีจะตองคํานึงถึงขนาดของเว็บไซตและรูปแบบเว็บไซตเพื่อใหตรง

กับวัตถุประสงคในการสรางเว็บไซต 

 

1. การกําหนดขนาดเว็บไซตขนาดของเว็บไซตท่ีนิยมในปจจุบัน  

1.1 เว็บไซตแบบ 800 X 600 pixels เปนขนาดที่สามารถใชไดกับหนาจอทุกขนาดในปจจุบันเปน

ขนาดของการออกแบบเว็บไซตที่ใชในอดีต เน่ืองจากอดีตขนาดของจอคอมพิวเตอรมีขนาด

เล็ก  

1.2 เว็บไซตแบบ 1024 X 768 pixels เปนขนาดที่นิยมในปจจุบันเน่ืองจากผูใชนิยมใช

จอคอมพิวเตอรขนาดใหญขึ้นเน่ืองมาจากราคาจอคอมพิวเตอรที่ถูกลง 

http://www.ninetechno.com/a/website/809-web-browser.html
https://sites.google.com/site/kuchaipw/webphec-khux-xari/1212.jpg?attredirects=0
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2. รูปแบบการออกแบบเว็บไซต  

เว็บไซตในปจจุบันจะมีการออกแบบที่แตกตางกันไมมากนัก ซึ่งการออกแบบหนาตา

เว็บไซตสวนใหญจะมองดู องคประกอบขององคกร หนวยงาน หรือเน้ือหาเร่ืองที่นําเสนอเปนหลัก 

ซึ่งการออกแบบหนาตาของเว็บไซตมีอยู 3 แบบ คือ  

2.1. การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนการนําเสนอเน้ือหา เปนการออกแบบเว็บไซตที่เนนการ

นําเสนอเน้ือหามากกวารูปภาพ โดยโครงสรางใชรูปแบบตารางเปนหลัก มีการออกแบบหนาตา

รูปแบบงาย เชน มีเมนูสารบัญ และเน้ือหา 

2.2. การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนภาพกราฟกเปนการออกแบบเว็บไซตที่เนนภาพกราฟกที่

สวยงาม ซึ่งอาจจะใชโปรแกรม Adobe Photoshop สําหรับการตกแตงภาพ ขอดี สวยงาม นาสนใจ 

ขอเสีย อาจจะใชเวลาในการโหลดเว็บไซตนาน 

2.3. การออกแบบเว็บไซตท่ีมีท้ังภาพและเน้ือหาเปนการออกแบบหนาเว็บเพจที่นิยมใน

ปจจุบันซึ่งประกอบดวยขอความ รูปภาพ โดยมีการจัดองคประกอบตาง ๆ เพื่อให 

เว็บไซต นาสนใจ 

 

ข้ันตอนการสรางเว็บไซต 

การสรางเว็บไซต อาจเร่ิมต้ังแตการกําหนดเน้ือหารายละเอียดตาง ๆ ในหนาเว็บเพจจนถึง

การอัพโหลดเว็บไซตขึ้นบนอินเทอรเน็ตจะมีขั้นตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนจัดทําเว็บไซต 

กําหนด เน้ือหา แบงเน้ือหาเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามลําดับกอนหลัง และรายละเอียดของ

เว็บที่เราจะจัดทําเพื่อใหเห็นมุมมอง คราว ๆ กอนจะลงมือสรางเว็บไซต 
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ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

คือขั้นตอนการกําหนดผังของเว็บไซต หรือที่เรียกวา Site Map เพื่อใหทราบองคประกอบ

ทั้งหมดของเว็บไซต ตัวอยางเชน  เรามีหนาเว็บเพจทั้งหมด 6 เว็บเพจ กําหนด Site Map ไดดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 การกําหนดโครงสรางของเว็บ 

 

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

เปนการกําหนดการเชื่อมโยงในแตละหนาเว็บเพจใหสามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมา

ระหวางหนาเว็บเพจตาง ๆ ได จากตัวอยาง จะเห็นวาหนา index.html สามารถเชื่อมโยงไปยัง

หนาตางๆไดและแตละหนาก็สามารถเชื่อมโยงกลับมา  ยังหนา index.html ไดตัวอยางดังรูป 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/22.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/23.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 4 ออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนา 

ออกแบบโครงสรางหนาเว็บเพจในแตละหนาเพื่อจะไดรูวาในเว็บเพจแตละหนามี

รายละเอียดอะไรบาง ไมวาจะเปน ขอมูล รูปภาพ จากน้ันทําการออกแบบหนาเว็บเพจหนาตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอยางหนาโฮมเพจ 

 

จากรูปดานบนจะเห็นวาเราไดแบงหนาเว็บเพจออกเปนสวนๆโดยเราสามารถแบง 

 

สวนประกอบของหนาเว็บเพจ 

สวนประกอบของหนาเว็บเพจที่ดี จะมีอยูดวยกันทั้งหมด 3 สวนหลัก ๆ ดังน้ี 

         1. สวนหัวของหนา (Header) เปนสวนที่อยูบนสุดของหนา มักใสภาพกราฟกเพื่อสราง

ความประทับใจ เชนภาพโลโก (Logo) เมนูหลักหรือลิงก (Navigation Bar) เพื่อเปนจุดเชื่อมโยง

ไปสูเน้ือหาของเว็บไซตในหนาตอไป 

2. สวนของเน้ือหา (Body) เปนสวนที่อยูตอนกลางของหนา ใชแสดงขอมูลเน้ือหาของ

เว็บไซต ประกอบดวยขอความ, ตารางขอมูล ภาพกราฟก วีดีโอ และอ่ืนๆ และอาจมีเมนูหลัก หรือ

เมนูเฉพาะกลุมวางอยูในสวนน้ีดวย 

3. สวนทายของหนา (Footer) เปนสวนที่อยูดานลางสุดของหนา มักวางระบบนําทางที่เปน

ลิงคขอความงาย ๆ และอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน้ือหาภายในเว็บไซต เชน เจาของเว็บไซต, 

ขอความแสดงลิขสิทธิ์, วิธีการติดตอกับผูดูแลเว็บไซต, คําแนะนําการใชเว็บไซต เปนตน โดยปกติ

สวนหัวและสวนทายมักแสดงเหมือนกันในทุกหนาของเว็บเพจ 

 

https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/24.jpg?attredirects=0
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ข้ันตอนท่ี 5 สรางเว็บเพจในแตละหนา 

เมื่อไดทําการออกแบบหนาเว็บเพจแตละหนาแลว ตอไปคือขั้นตอนการสรางหนาเว็บเพจ

ตามที่ไดออกแบบไว ดวยโปรแกรมตางๆไมวาจะเปนโปรแกรมประเภทText Editor เพื่อใชในการ

เขียนชุดคําสั่ง HTML หรือโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหแตละหนาเว็บเพจนําเสนอขอความ รูปภาพ 

วีดีโอ และเสียง อยูในรูปแบบตามที่ตองการ 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 ตัวอยางการสรางหนาเว็บเพจดวยโปรแกรม Notepad  

 

 ข้ันตอนท่ี 6 จดโดเมนเนมและหาพื้นท่ีฝากเว็บไซต 

หลังจากเราสรางเว็บไซตเสร็จแลวขั้นตอนตอไป คือ ทําการต้ังชื่อเว็บไซตคือการจดโดเมน

เนม และหาที่ฝากเว็บไซตที่เรียกวาเว็บโฮสต้ิง (Web Hosting) ที่มีทั้งแบบเสียคาใชจายและแบบให

พื้นที่ฝากเว็บไซตฟรี อยางเชนเว็บไซตที่ใหบริการฝากเว็บไซตคือ http://www.thcity.com วิธีการ

ใหทําการสมัครตามขั้นตอนตางๆบนหนาเว็บเพจ เทาน้ีเราก็จะมีชื่อเว็บไซตและพื้นที่ ฝากเว็บไซต

แลว 

 ข้ันตอนท่ี 7 อัพโหลดเว็บไซต 

หลังจากสมัครบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตแลว ขั้นตอนตอไป คือการอัพโหลดไฟลเว็บไซต

ของเราไปยังเว็บไซตที่ใหบริการพื้นที่ฝากเว็บไซตผานโปรแกรม FTP เชนโปรแกรม Filezilla แคน้ี

ทุกคนทั่วโลกก็สามารถเปดดูเว็บไซตของเราผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดแลว 

สื่อการเรียนการสอนออนไลน หรือ E-Learning  

เปนการศึกษาเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) ดวย

ตัวเอง ผู เรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียน 

ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web 

Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ

http://www.thcity.com/
https://sites.google.com/site/kuchaipw/khan-txn-kar-srang-web/17.jpg?attredirects=0
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คิดเห็น ระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดตอสื่อสารที่

ทันสมัย เชน (e-mail, web-board, chat, Social Network) การเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนการเรียน

สําหรับทุกคน, เรียนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 

E-learning คืออะไร 

คําวา E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอด

เน้ือหาน้ัน กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 

เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เปนตน ซึ่งการ

เรียนลักษณะน้ีไดมีการนําเขาสูตลาดเมืองไทยในระยะหน่ึงแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวย

ซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน (On-line Learning) 

การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ การเรียนดวยวีดีโอผานออนไลน เปนตน 

ในปจจุบัน คนสวนใหญมักจะใชคําวา E-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่

ใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบ

การจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดย

ผูเรียนที่เรียนดวยระบบ e-Learning น้ีสามารถศึกษาเน้ือหาในลักษณะออนไลน หรือ จากแผน    

ซีดี-รอม ก็ไดและที่สําคัญอีกสวนคือ เน้ือหาตางๆ ของ E-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัย

เทคโนโลยีมัลติมี เดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยี เชิงโตตอบ (Interactive 

Technology)  

คําวา E-Learning น้ันมีคําที่ใชไดใกลเคียงกันอยูหลายคําเชน Distance Learning (การเรียน

ทางไกล) Computer based training (การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร หรือเรียกยอๆวา CBT) 

online learning (การเรียนทางอินเตอรเน็ต) เปนตน ดังน้ัน สรุปไดวา ความหมายของ E-Learning 

คือ รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอร หรือสื่ออิเลคทรอนิกสในการ

ถายทอดเร่ืองราว และเน้ือหา โดยสามารถมีสื่อในการนําเสนอบทเรียนไดต้ังแต 1 สื่อขึ้นไป และ

การเรียนการสอนน้ันสามารถที่จะอยูในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธได 

 

ลักษณะท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. Anyone, Anywhere and Anytime คือ ผูเรียนจะเปนใครก็ได มาจากที่ใดก็ได และเรียนเวลา

ใดก็ไดตามความตองการของผูเรียน เพราะโรงเรียนไดเปดเว็บไซตใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง 

2. Multimedia สื่อที่นําเสนอในเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

ตลอดจนวีดิทัศน อันจะชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

3. Non-Linear ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาที่นําเสนอไดตามความตองการ 
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4. Interactive ดวยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ยอมทําใหเน้ือหามี

ลักษณะโตตอบกับผูใชโดยอัตโนมัติอยูแลว และผูเรียนยังเพิ่มสวนติดตอกับวิทยากรผาน

ระบบ e-mail, web-board, chat, Social Network ก็ไดทําใหผูเรียนกับผูสอนสามารถ

ติดตอกันไดอยางรวดเร็ว  

 

องคประกอบของ E- Learning 

การเรียนแบบออนไลน หรือ E-learning มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 สวน แตละสวน

จะตองออกแบบใหเชื่อมสัมพันธกันเปนระบบ และจะตองทํางานประสานกันไดอยางลงตัว คือ 

1. เน้ือหาของบทเรียน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

2. ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลนหรือ E-learning น้ันเปนการเรียนที่ 

สนับสนุนใหผู เรียนไดศึกษา เรียนรูไดดวยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทําหนาที่เปน

ศูนยกลาง กําหนดลําดับของเน้ือหาในบทเรียน นําสงบทเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยัง

ผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการใหบริการทั้งหมดแก

ผูเรียน จึงถือวาเปนองคประกอบของ E-learning ที่สําคัญมาก เราเรียกระบบน้ีวา “ระบบบริหาร

การเรียน” (LMS : E-Learning Management System) 

3. การติดตอสื่อสาร การเรียนแบบ E-learning ถือวาเปนการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหน่ึง แต

สิ่งสําคัญที่ทําให e-learning มีความโดดเดนและแตกตางไปจากการเรียนทางไกลทั่ว ๆ ไปก็คือ

การนํารูปแบบการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใชประกอบในการเรียน เพื่อเพิ่มความสนใจ 

และความต่ืนตัวของผูเรียนที่มีตอบทเรียนใหมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใชเปนเคร่ืองมือที่จะชวยให

ผูเรียนไดติดตอ สอบถาม ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตัวผูเรียนกับ

ครูผูสอน และระหวางผู เ รียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเคร่ืองมือที่ใชในการ

ติดตอสื่อสารอาจแบงไดเปน 2 ประเภทดังน้ี 

1) ประเภท real-time ไดแก Chat (message, voice) , White board / Text slide , Real-time 

Annotations , Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 

2) ประเภท non real-time ไดแก Web-board , e-mail 

4. การสอบ / วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแลวการเรียนไมวาจะเปนการเรียนในระดับใดหรือ

เรียนวิธีใด ก็ยอมตองมีการสอบ / การวัดผลการเรียน เปนสวนหน่ึงอยูเสมอ การสอบ / การ

วัดผลการเรียนจึงเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนแบบ E-learning เปนการเรียนที่

สมบูรณ กลาวคือในบางวิชาจําเปนตองวัดระดับความรูกอนเขาสมัครเขาเรียน เพื่อใหผูเรียนได

เลือกเรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทําใหการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เมื่อเขาสูบทเรียนในแตละหลักสูตรก็จะมีการสอบยอยทายบท และการสอบใหญกอนที่
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จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียน จะเรียกขอสอบที่จะใชมากจากระบบบริหารคลังขอสอบ 

(Test Bank System) ซึ่งเปนสวยยอยที่รวมอยูในระบบบริหารการเรียน 

ประโยชนของการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนการเรียนการสอน 

3. เกิดเครือขายความรู 

4. เนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 

5. ลดชองวางการเรียนรูระหวางเมืองและทองถิ่น 

ดังน้ันรูปแบบการเรียนรูแบบออนไลน (E-Learning) จึงมีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจะตองมี

ความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความต้ังใจใฝหาความรูใหมๆ ตรง

กับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ที่ปรึกษา และแนะนํา

แหลงความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน ผูเรียนสามารถทราบผลยอนกลับของการเรียน รู

ความกาวหนาไดจาก E-Mail การประเมินผลควรแบงเปน การประเมินยอย โดยใชเว็บไซตเปนที่

สอบ และการประเมินผลรวม ที่ใชการสอบแบบปกติในหองเรียน เพื่อเปนการยืนยันวาผูเรียนเรียน

จริงและทําขอสอบจริงไดหรือไม อยางไร 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน นํามาเก็บรวบรวมเขา

ไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานขององคกรดวยเชนกัน เชน ในสํานักงานก็รวบรวมขอมูล ต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูที่มา

ติดตอจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซึ่งขอมูลสวนน้ีจะมีสวนที่สัมพันธกันและเปนที่

ตองการนําออกมาใชประโยชนตอไปภายหลัง ขอมูลน้ันอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือ

เหตุการณใด ๆ ก็ไดที่เราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เปนได 

รวมทั้งขอมูลที่เปนตัวเลข  ขอความ  และรูปภาพตาง ๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได 
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รูปแบบของฐานขอมูล 

รูปแบบของฐานขอมูลโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Database) 

ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น เปนโครงสรางที่จัดเก็บขอมูลในลักษณะความสัมพันธแบบ 

Parent-Child Relationship Type หรือเปนโครงสรางรูปแบบตนไม (Tree) ขอมูลที่จัดเก็บในที่น้ี 

คือ ระเบียน (Record) ซึ่งประกอบดวยคาของเขตขอมูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ น่ันเอง 

2. ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) 

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะเปนการรวมระเบียนตาง ๆ และความสัมพันธระหวางระเบียน

แตละตางกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธคือ ในฐานขอมูลเชิงสัมพันธจะแฝงความสัมพันธเอาไว 

โดยระเบียนที่มีความสัมพันธกัน จะตองมีคาของขอมูลในแอททริบิวตหน่ึงเหมือนกัน แตใน

ฐานขอมูลแบบเครือขาย จะแสดงความสัมพันธอยางชัดเจน โดยแสดงไวในโครงสราง

ตัวอยางเชน 

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational Database) 

การเก็บขอมูลในรูปแบบที่เปนตาราง (Table) หรือเรียกวา รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเปน 

2 มิติ คือเปนแถว (Row) และเปนคอลัมน (Column) การเชื่อมโยงขอมูลระหวางตารางจะ

เชื่อมโยงโดยใชแอททริบิวต (Attribute) หรือคอลัมนที่เหมือนกันทั้งสองตารางเปนตัวเชื่อมโยง

ขอมูล ตัวอยางเชน ตารางการลงทะเบียน ถาตองการทราบวานักเรียนรหัส 1001 ลงทะเบียน

วิชาอะไรกี่หนวยกิต ก็สามารถนํารหัสวิชาในตารางนักเรียนไปตรวจสอบกับรหัสวิชา ซึ่งเปน

คียหลักในตารางหลักสูตร เพื่อนําชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิตมาใชดังตาราง 

คําศัพทและความสัมพันธ 

 เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือสิ่งของที่เราสนใจจะศึกษาจัดเก็บ

เปนขอมูลในฐานขอมูล เชน พนักงาน แผนกขาย ทะเบียนรถยนต เปนตน 

 แอททริบิวต (Attribute) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ Entity เชน 

Attribute ของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ที่อยู 

ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี ความสัมพันธแบง 

ออกเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

1. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหน่ึง 1:1 (one to one relationship)   

2. ความสัมพันธแบบหน่ึงตอกลุม 1:N (one to many relationship)  

3. ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม M:N (many to many relationship) 
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เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

เลขบตัรประจาํตัวมีนักเรียน

อาจารย ท่ีปรึกษามีนักเรียน

วิชาเรียนนักเรียน

1

1

1

N

M N

 

รูปท่ี 2.7 แสดงสัญลักษณความสัมพันธ 

 

ความหมายของ คีย (Key) ในฐานขอมูล0 

คีย หมายถึง แอตทริบิวต (attribute : ขอมูลมีลักษณะเฉพาะที่ใชแบงหมวดหมูของขอมูล 

หรือที่เราคุนเคยกันในคําวา field หรือ column น่ันเอง) หรือกลุมของแอตทริบิวต ที่สามารถใชใน

การบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิล (tupple: กลุมของ attribute ที่รวมกันเปนหน่ึงแถว หรือ

ที่เราคุนเคยกันในชื่อวา record หรือ row)  ในรีเลชัน (relation: กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกัน

หรือที่เราคุนเคยกันในชื่อวา table หรือ file) ได  แอตทริบิวตที่เปนสวนหน่ึงของคียเรียกวา  คียแอ

ตทริบิวต (Key Attribute) และคียแอตทริบิวตที่เกิดจากการนําเอาหลายแอตทริบิวตมารวมกัน

เรียกวาคอมโพสิตคีย (Composite Key)  คียตาง ๆ ที่ใชในฐานขอมูลมีดวยกันหลายชนิด  ดังตอไปน้ี 

  ซูเปอรคีย (Superkey)  คือแอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวตที่เปนไปไดทั้งหมดและ

สามารถบงบอกความแตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  ดังน้ันในหน่ึงรีเลชันสามารถมีซูเปอร

คียไดหลายซูเปอรคีย 

  แคนดิเดตคีย (Candidate Key)  คือ ซูเปอรคียที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่ยังสามารถบงบอกความ

แตกตางของแตละทัปเพิลในรีเลชันได  หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือซูเปอรคียที่ไมมีสับเซตของ

ตนเองเปนซูเปอรคียน่ันเอง  ในหน่ึงรีเลชัน อาจจะมีแคนดิเดตคียไดหลายตัว 

คียหลัก (Primary Key)  คือ แคนดิเดตคียที่ถูกเลือกเพื่อใชบอกความแตกตางของแตละ

ทัปเพิลในรีเลชัน  และตองไมมีคาเปนคาวาง (Null) 

 คียรอง (Secondary Key) คือ แอตทริบิวตหรือกลุมของแอตทริบิวต ที่ใชในการเขาถึง

หรือคนคืนในฐานขอมูล  คียรองไมมีความจําเปนตองเปนเอกลัษณ คือสามารถมีคาซ้ํากันไดเชน ใน

การเขาถึงขอมูลของพนักงาน   โดยตองการเลือกเฉพาะพนักงานที่ขอมูลที่อยู มีรหัสไปรษณียตามที่

กําหนดใหเทาน้ัน  ในกรณีน้ี รีเลชันพนักงาน มีรหัสพนักงานเปนคียหลัก  และสามารถใช

รหัสไปรษณียเปนคียรองได 

https://msit5.wordpress.com/2013/09/05/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-key-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/
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คียนอก (Foreign Key) คือ แอตทริบิวตที่ใชในการเชื่อมตอกับรีเลชันอ่ืน  หรือกับตัวมัน

เองเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางรีเลชันโดยที่คียนอก 

การออกแบบฐานขอมูลดวย E-R Deagram 

เปนเพียงวิธีหน่ึงที่ชวยในการออกแบบฐานขอมูล แตวิธีน้ีไดรับความนิยมอยางมาก 

นําเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการน้ีอยูในระดับ Conceptual level และมีหลักการคลายกับ Relational 

model เพียงแต E-R model แสดงในรูปแบบกราฟก บางระบบจะใช E-R model ไดเหมาะสมกวา 

แตบางระบบจะใช Relational model ไดเหมาะสมกวาเปนตน ซึ่งแลวแตการพิจารณาของ

ผูออกแบบวาจะเลือกใชแบบใด (Relational model คือตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกัน)  

สัญลักษณท่ีใชแสดงแผนภาพ 1E-R Diagram (Symbols in E-R Diagram) 

1สัญลักษณ 1ความหมาย 
 

Entity 

 
Attribute 

 
Key Attribute 

 
Relationship Set 

 
Connection 

 

1ตารางท่ี 2.1  สัญลักษณแสดงแผนภาพ E-R Diagram 

 

 

 

 

     Attribute 
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ความหมายของผังงาน 

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน เปนเคร่ืองมือที่ใชในการ

วางแผนขั้นแรกมาหลายป โดยใชสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนผังงาน เพื่อชวยลําดับแนวความคิด

ในการเขียนโปรแกรม เปนวิธีที่นิยมใชเพราะทําใหเห็นภาพในการทํางานของโปรแกรมงายกวาใช

ขอความ หากมีขอผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะทําใหการแกไขหรือปรับปรุงโปรแกรมทําได

งายขึ้น 

 

ผังงานแบงได 2 ประเภท  

1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอยาง

กวาง ๆ แตไมเจาะลงในระบบงานยอย  

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทํางานของ

โปรแกรม ต้ังแตรับขอมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ 

สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน /จุดสิ้นสุดของผังงาน 

 

การประมวลผล/การคํานวณ / กําหนดคา 

 

แสดงคาขอมูลทางจอภาพ 

 

การติดตอกับอุปกรณที่เปนการเขาถึงขอมูลแบบลําดับ 

 

ใชในการตัดสินใจ 

 

จุดเชื่อมตอภายในหนาเดียวกัน 

 
การนําเขาขอมูล / การนําออกขอมูล 

 
การรับขอมูลเขาทางแปนพิมพ 
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สัญลักษณ ความหมาย 

 
แสดงคาขอมูลออกทางเคร่ืองพิมพ 

 
การติดตอกับอุปกรณที่เปนดิสก 

 
แสดงทิศทางการทํางานของผังงาน 

 
จุดเชื่อมตอระหวางหนา 

 

 

1ตารางท่ี 2.2 1สัญลักษณผังงานโปรแกรม 

 

ความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram : DFD)  

แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เปนเคร่ืองมือที่ใชกันอยางแพรหลายในการเขียนแบบระบบ

ใหมในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของกระบวนการ (Process) ตาง ๆ ในระบบ โดยเฉพาะ

กับระบบที่ "หนาที่" ของระบบมีความสําคัญและมีความสลับซับซอนมากกวาขอมูลที่ไหลเขา  

สัญลักษณท่ีใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

สัญลักษณที่ใชเปนมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสขอมูลมีหลายชนิด แตในที่น้ีจะ

แสดงใหเห็นเพียง 2 ชนิด ไดแก ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และ

ชุดสัญลักษณมาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and 

Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณดังตอไปน้ี 

 

DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ความหมาย 

 

 

Process 

ขั้นตอนการทํางานภายในระบบ 

 

 

 

 

Data Store 

แหลงขอมูลสามารถเปนไดทั้ง

ไฟลขอมูลและฐานขอมูล  

(File or Database) 
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DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ความหมาย 

  External Agent  

ปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอระบบ 

 

 

Data Store 

เสนทางการไหลของขอมูลแสดง

ทิศทางของขอมูลจากขั้นตอน

การทํางานหน่ึงไปยังอีกขั้นตอน

หน่ึง 

  

1ตารางท่ี 2.3 สัญลักษณที่ใชในแผนภาพกระแสขอมูล 

 

Process หรือ ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ งานที่ดําเนินการ/ตอบสนองขอมูลที่รับเขา หรือ

ดําเนินการ/ตอบสนองตอเงื่อนไข/ สภาวะใดๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาขั้นตอนการดําเนินงานน้ันจะกระทํา

โดยบุคคล หนวยงาน หุนยนต เคร่ืองจักร หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรก็ตาม โดยจะเปนกริยา (Verb) 

เสนทางการไหลของขอมูล (Data Flows) เปนการสื่อสารระหวางขั้นตอนการทํางาน 

(Process) ตางๆ และสภาพแวดลอมภายนอกหรือภายในระบบ โดยแสดงถึงขอมูลที่นําเขาไปในแต

ละ Process และขอมูลที่สงออกจาก Process ใชในการแสดงถึงการบันทึกขอมูล การลบขอมูล การ

แกไขขอมูลตางๆ สัญลักษณที่ใชอธิบายเสนทางการไหลของขอมูลคือ เสนตรงที่ประกอบดวยหัว

ลูกศรตรงปลายเพื่อบอกทิศทางการเดินทางหรือการไหลของขอมูล 

ตัวแทนขอมูล (External Agents) หมายถึง บุคคล หนวยงานในองคกร องคกรอ่ืนๆ หรือ

ระบบงานอ่ืนๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ แตมีความสัมพันธกับระบบ โดยมีการสงขอมูลเขา

สูระบบเพื่อดําเนินงาน และรับขอมูลที่ผานการดําเนินงานเรียบรอยแลวจากระบบ สัญลักษณที่ใช

อธิบาย คือ สี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในจะตองแสดงชื่อของ External Agent โดย

สามารถทําการซ้ํา (Duplicate) ไดดวยการใชเคร่ืองหมาย \ (back slash) ตรงมุมลางซาย 

 แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) เปนแหลงเก็บ/บันทึกขอมูล เปรียบเสมือนคลังขอมูล 

(เทียบเทากับไฟลขอมูล และฐานขอมูล) โดยอธิบายรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่

ตองการเก็บ/บันทึก สัญลักษณที่ใชอธิบายคือสี่เหลี่ยมเปดหน่ึงขาง แบงออกเปนสองสวน ไดแก 

สวนที่ 1 ทางดานซายใชแสดงรหัสของ Data Store อาจจะเปนหมายเลขลําดับหรือตัวอักษรไดเชน 

D1, D2 เปนตน สําหรับสวนที่ 2 ทางดานขวา ใชแสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟล 
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การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล DFD Level 0 [Context  Diagram] 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดง

ภาพรวมการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ 

 Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสขอมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทํางานหลัก

ทั้งหมด (Process หลัก) ของระบบแสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของ

แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) 

Level-0 Diagram เปนการแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ Process การทํางานหลักๆ ที่มีอยู

ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) วามีขั้นตอนใดบาง 
 

2.5 การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบ   

 คือเวอรชั่นที่นํา Package ใหม ๆ นํามาใชงานโดยเฉพาะ เหมาะสําหรับนักพัฒนาที่ตองการ

ระบบใหม ๆ  

วิธีการติดตั้งโปรแกรม AppServ  

 1 ดับเบิ้ลคลิกไฟล appserv  เพื่อทําการติดต้ัง จะปรากฏหนาจอ ใหกดปุม Next 

 
 

รูปท่ี 2.8 ขั้นที่ 1 ในการติดต้ัง Appserv 
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 2  

ปรากฏหนาจอ License Agreement ใหคลิกปุม I Agree ยอมรับการติดต้ัง AppServ 2.5.9 

 
 

รูปท่ี 2.9 ขั้นที่ 2 การยอมรับการติดต้ังAppserv 

 เขาสูขั้นตอนการเลือกปลายทางที่ตองการติดต้ัง โดยคาเร่ิมตนปลายทางที่ติดต้ังจะเปน 

C:AppServ ตองการเปลี่ยนปลายทางที่ติดต้ัง ใหกด Browse แลวเลือกปลายทางที่ตองการ ตามรูปที่ 

3 เมื่อเลือกปลายทางเสร็จสิ้นใหกดปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป ขั้นที่ 3 เลือกปลายการติดต้ัง 

 
 

รูปท่ี 2.10 ขั้นที่ 3 เลือกปลายการติดต้ัง 
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 ปรากฏหนาจอ Select Components โปรแกรมจะใหเลือกสวนติดต้ังโดยใชคา Default ที่

โปรแกรมแกรมกําหนดมาให จากน้ันใหคลิกปุม Next 

 จะมี ApacheHTTPServerInformationServerName(e.g.www.appservnetwork.com): เติมคํา

วา localhostAdministrator’s EmailAddress (e.g.webmaster@gmail.com): ใหใส Email Address 

เชน webmaster@gmail.com Apache HTTP Port (Default : 80) ตรงน้ีคือ Port ที่จะรัน Apache Web 

Server โดยมาตรฐาน HTTP Protocol น้ัน Port มาตรฐานคือ 80  เลือกตามที่ Default ไดเลย เมื่อ

กําหนดแลวใหคลิกปุม Next   

 ปรากฏหนาจอ MySQL Server Configulation ดังรูปที่ 6 MySQL Config ใหปอน User 

Name และ Password ดังน้ี 

1. Enter root password : เติมคําวา root 

2. Re-enter root password: เติมคําวา root 

3. Character Sets and Collections เลือก TIS620 Thai 

4. เลือก Old Password Support (PHP MySQL API function.) 

5. คลิกปุม Install 

 ปรากฏหนาจอ Completing the AppServ 2.5.9 Setup Wizard ใหเลือก Start service ตามที่ 

Default คาใหในสวนของ Service Apache และ Service MySQL จากน้ันใหคลิกปุม Finish  

 
 

รูปท่ี 2.11 การติดต้ัง Appserv เสร็จสมบูรณ 
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โปรแกรม  Adobe Dreamweaver CS6 

 

รูปท่ี 2.12 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

 

 Adobe Dreamweaver เปนโปรแกรมสาหรับพัฒนาเว็บไซต ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแต

การออกแบบ และสรางเว็บและสรางเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนา

เว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องตน โปรแกรมน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะมีคุณสมบัติเดนคือใช

งานงาย มีเคร่ืองมือสําหรับวางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมิ เดีย รวมทั้ง

องคประกอบตาง ๆ เพื่อโตตอบกับผูชมลงบนเว็บเพจไดงาย  

 โดยผูใชไมจําเปนตองรูจักภาษา HTML, CSS, JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืน ๆ ดังน้ันจึง

เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนและผูใชทั่วไป นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายสาหรับนักพัฒนา

เว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกัน Dreamweaver เปนโปรแกรมที่ชวยใหเขียนเว็บไซตไดงายขึ้น  

โปรแกรม Bootstrap  

 Bootstrap คือชุดคําสั่งที่ประกอบดวยภาษา CSS, HTML และ Javascript เปนชุดคําสั่งที่ถูก

พัฒนาข้ึนมาเพื่อกําหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซตในสวนของการปฏิสัมพันธกับ

ผูใชงานเว็บไซต ( User Interface ) เราจึงสามารถเรียก Bootstrap วาเปน Front-end framework  

 ใชสําหรับ พัฒนาเว็บไซตสวนการแสดงผล ซึ่งแตกตางจากภาษาประเภท Server Side 

Script อยาง PHP, Python หรือภาษาอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 2.13 โปรแกรม Bootstrap 

 

ขอมูลSublime Text 3   

เปนโปรแกรมเขียนโคดภาษา C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, 

Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, 

SQL, TCL, Textile และ XML 

ขอดีของ Sublime Text 3 

1. เร็วมาก ทั้งตอนเปดโปรแกรม เรียกไฟล หรือฟงกชั่นตาง ๆ 

2. Multiple Cursors สามารถแกไขหลาย ๆ ที่ในทีเดียว ชวยประหยัดเวลาไดมาก ๆ แตง 

Theme ไดเอง และมีแบบที่คนทําไวใหเยอะมาก 

3. Split Screen สามารถแบงหนาจอการทํางานได แบบเปนคอลัมป เปนแถว หรือเปน grid 

4. Command Palette > ทําหนาที่คลาย ๆ spotlight ใน Mac ที่หาอะไรไมเจอ ก็พิมพเขาไป 

เด๋ียวมันจะหาคําสั่งน้ันมาใหเอง สะดวกมาก ๆ 

5. Minimap สําหรับดูวาเราแกโคดสวนไหนของไฟลอยู 

6. Sublime Package Control เปน plugin ที่ชวยใหเราควบคุม package  
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โปรแกรม Sublime Text 3 

 
 

รูปท่ี 2.14 โปรแกรม Sublime Text 3 

 

ขอมูลโปรแกรมท่ีในการตกแตงภาพ 

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม 

 โปรแกรม Photo shop เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตงภาพถาย และ

ภาพกราฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย 

อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมสูงมากในขณะน้ี เรา

สามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆ ใหกับภาพ  

 และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดํา การทําภาพถายเปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ 

Retouch ตกแตงภาพตาง ๆ 

 เราสามารถเรียนรูวิธีการใชโปรแกรม Adobe Photoshop น้ีไดดวยตัวเอง  คุณสามารถที่จะ

ทําการแกไขภาพ ตกแตงภาพ ซอนภาพในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางงายดาย และสิ่งที่ขาดไมไดก็คือ 

การใสขอความประกอบลงในภาพดวย  และเน่ืองดวย Adobe Photoshop มีการพัฒนาโปรแกรมมา

อยางตอเน่ือง ทําใหเราจําเปนตองศึกษาคําสั่งตาง ๆ ใหเขาใจ แตที่สําคัญ เมื่อคุณเรียนรูการใชคําสั่ง

ในเวอรชั่นเกา คุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกตใชกับเวอรชั่นใหม ๆ ได 



26 

 
 

รูปท่ี 2.15 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ท่ีควรทราบ  

1. ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ 

2. สามารถลากเสน แบบฟรีสไตล หรือใสรูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสรางภาพไดอยาง

อิสระ 

3. มีการแบงชั้นของภาพเปน Layer สามารถเคลื่อนยายภาพไดเปนอิสระตอกัน 

4. การทํา cloning ภาพ หรือการทําภาพซ้ําในรูปภาพเดียวกัน 

5. Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปในการสรางภาพไดและอ่ืน ๆ อีก

มากมาย 
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ระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

นางสาวสุวีรยา ลออเหลาและนางสาวสุภารัตน หิรัญเพิ่ม (2561) โครงการสื่อการเรียนการ

สอนคณิตศาสตรคอมพิวเตอร, ผูเขาชมสื่อการเรียนการสอนออนไลนวิชาคณิตศาสตร จะไดรับ

ความรูเกี่ยวกับการใชคณิตศาสตรคอมพิวเตอรอยางถูกตองและสามารถทดสอบความรูผูที่รับชม

ระบบดวยแบบฝกหัดกอนและหลังเรียนเพื่อทดสอบความรูของผูเรียน 

นางสาวอรวรรยา แฝงบุญและนางสาววิภาดา นวมภักดี (2561) โครงสื่อการเรียนการสอน 

ระบบปฏิบัติการเบื้องตน, โครงการน้ีมีการออกแบบระบบ Login,สมัครสมาชิก และมีการทํา

แบบทดสอบออนไลน   

นายกวีศิลป สาครเจริญรัตนและนายมงคล เอียดทอง (2561) สื่อการเรียนการสอนผานเว็บ

ไซค Visual Studio 2010, โครงการน้ีไดมีบทเรียนเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม Visual Studio 

ทั้งหมด  7 บท และมีระบบคํานวณคะแนนที่ผูทําแบบทดสอบน้ันสามารถทราบคะแนนที่ไดและ

เฉลยคําตอบที่ถูกตอง 
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บทที ่3 

การออกแบบงานดวยระบบคอมพิวเตอร 
 

3.1 การออกแบบผังงานระบบ (System flow chart)   

เร่ิมตน

เขาสูเว็บ

สมัครสมาชิก

กรอกขอมูลสมาชิก

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

บันทึกข อมูลสมาชิก

ล็อกอิน

กรอกชื่อสมาชิก,รหัสผาน

ตรวจสอบชื่อสมาชิก/รหสัผาน

คะแนน >=36

แสดงคะแนน

จบการทํางาน

แบบทดสอบ

N

Y

N

Y

N

Y

แสดงเน้ือหาบทเรียน

บันทึกคะแนน

 

 รูปท่ี 3.1 Flow Chart ของเว็บไซต  



 

29 

การออกแบบ Flow chart หนาสมัครสมาชิก 

เร่ิมตน

กรอกขอมูขสมาชิก

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

บันทึกขอมูล

แสดงผล

จบการทํางาน

N

Y

 

 

รูปท่ี 3.2 Flow Chart หนาสมัครสมาชกิของเว็บไซต 
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การออกแบบ Flow chart หนา Login 

เร่ิมตน

กรอกช่ือผูใช,รหัสผาน

ตรวจสอบชื่อผูใช,รหัสผาน

แสดงผลขอมูลสมาชิก

จบการทํางาน

N

Y

 

 

รูปท่ี 3.3 Flow Chart หนา Login ของเว็บไซต 
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การออกแบบ Flow chart หนาบทเรียน 

เร่ิมตน

ขอมูลบทเรียน

บทที่ 1

แสดงบทท่ี 1

บทที่ 2

แสดงบทท่ี 2

บทที่ 3

แสดงบทท่ี 3

บทที่ 4

แสดงบทท่ี 4

บทที่ 5

แสดงบทท่ี 5

จบการทํางาน

เลือก
N Y

N

N

N

Y

Y

Y N

Y N

Y

 

รูปท่ี 3.4 Flow Chart หนาบทเรียนของเว็บไซต  
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การออกแบบ Flow chart หนาแบบทดสอบ  

เร่ิมตนการทาํงาน

แสดงบททดสอบ

จบการทาํงาน

แบบทดสอบ

ทาํแบบทดสอบ

แสดงคะแนน

บนัทึกคะแนน

 

รูปท่ี 3.5 Flow Chart หนาแบบทดสอบของเว็บไซต 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)  

ตรวจสอบสมาชิก

เพ่ิมบทเรียนออนไลน

ออกแบบส่ือการเรียนการสอนออนไลน

รายช่ือขอมูลสมาชิก

ได บทเรียนออนไลน

ส่ือการเรียนการสอนออนไลน

เลือกทาํแบบทดสอบหลังเรียน

เลือกทาํแบบทดสอบกอนเรียน

เลือกศึกษาบทเรียน
สมคัรสมาชิก

ชื่อผู ใช /รหัสผาน

บทเรียนออนไลน

คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลงัเรียน

 
 

รูปท่ี 3.6 การออกแบบแผนภาพบริบท(Context Diagram) 
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การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 

Data Flow Diagram Level 0 

1

สมัครสมาชิก ผูดูแลระบบผูเรียน

กรอกขอมูล

ชื่อผูใช,รหัสผาน

2

เขาสูระบบ

ขอมูลสมาชิก

D1 ขอมูลสมาชิก

รายละเอียดการเขาสูระบบ

3

ตรวจสอบผูทําแบบทดสอบ

ผูดูแลระบบ

ขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน

รายละเอียดสมาชิก

ผูเรียน

D1 ขอมูลสมาชิก

ชื่อผูใช,รหัสผาน

ผูดูแลระบบ
รายละเอียดการเขาสูระบบ

ชื่อผูใช,รหัสผาน

ชื่อผูใช,รหัสผาน

รายละเอียดการเขาสูระบบ

เลือกทําแบบทดสอบ

ผูเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน

รายละเอียดผูทําแบบทดสอบ

D2
คะแนน

รายละเอียดแบบทดสอบ

4

เพ่ิมบทเรียนออนไลน

ผูดูแลระบบ

ขอมูลบทเรียน

ผูเรียน
เลือกบทเรียน

ไดรับบทเรียนออนไลน

D3

รายละเอียดบทเรียน

เลือกบทเรียน

5

ตรวจสอบผูทําแบบทดสอบ

ผูดูแลระบบ

ขอมูลแบบทดสอบหลังเรียน

เลือกทําแบบทดสอบ

ผูเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

รายละเอียดผูทําแบบทดสอบ

D4
คะแนน

รายละเอียดแบบทดสอบ

 
 

รูปท่ี 3.7  Data Flow Diagram level 0 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

D1

1.1

กรอกขอมูลสมาชิก

1.2

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

ขอมูลสมาชิก

รายละเอียดสมาชิก

เข าสูระบบ

กรอกขอมูลสมาชิก

1.3

ตรวจสอบขอมูลสมาชิก

ขอมูลสมาชิก

ขอมูลสมาชิก

ผู เรียน

 

รูปท่ี 3.8  Data Flow Diagram Level 1 Process 1 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

2.1

กรอกชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.1

กรอกชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.2

ตรวจสอบ 

ชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.2

ตรวจสอบ 

ชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.3

ยืนยนัการเขาสู ระบบ

2.3

ยืนยนัการเขาสู ระบบ

D1 ขอมูลสมาชิก

รายละเอียดยืนยนัการเข าสูระบบ

รายละเอียดการเขาสูระบบ

รหัสผาน

กรอกช่ือผูใช/รหัสผาน
สมาชิก

แบบทดสอบกอนเรียนแบบทดสอบกอนเรียน

2.1

กรอกชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.2

ตรวจสอบ 

ชื่อผู ใช /รหัสผาน

2.3

ยืนยนัการเขาสู ระบบ

D1 ขอมูลสมาชิก

รายละเอียดยืนยนัการเข าสูระบบ

รายละเอียดการเขาสูระบบ

รหัสผาน

กรอกช่ือผูใช/รหัสผาน
สมาชิก

แบบทดสอบกอนเรียน

 
รูปท่ี 3.9  Data Flow Diagram Level 1 Process 2 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 3 

4.1

ขอมูลแบบทดสอบ

4.1

ขอมูลแบบทดสอบ

4.2

คาํนวณคะแนน

4.3

แสดงคะแนน

D3 ขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน

คะแนน

แบบทดสอบ

ขอมูลแบบทดสอบ

รายละเอียดการทาํแบบทดสอบ

สมาชิก

ผูดูแลระบบ

บทเรียน

4.1

ขอมูลแบบทดสอบ

4.2

คาํนวณคะแนน

4.3

แสดงคะแนน

D3 ขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน

คะแนน

แบบทดสอบ

ขอมูลแบบทดสอบ

รายละเอียดการทาํแบบทดสอบ

สมาชิก

ผูดูแลระบบ

บทเรียน

3.1

3.2

3.3

4.1

ขอมูลแบบทดสอบ

4.2

คาํนวณคะแนน

4.3

แสดงคะแนน

D3 ขอมูลแบบทดสอบกอนเรียน

คะแนน

แบบทดสอบ

ขอมูลแบบทดสอบ

รายละเอียดการทาํแบบทดสอบ

สมาชิก

ผูดูแลระบบ

บทเรียน

3.1

3.2

3.3

รูปท่ี 3.10  Data Flow Diagram Level 1 Process 3 
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Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

3.1

เรียนบทเรียน

3.1

เรียนบทเรียน

3.2

รายละเอียด

3.2

รายละเอียด
รายละเอียดบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน
D4 ขอมูลบทเรียนD4 ขอมูลบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน

สมาชิก

ผูดูแลระบบ

ทาํแบบทดสอบหลังเรียน

4.1

4.2

3.1

เรียนบทเรียน

3.2

รายละเอียด
รายละเอียดบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน
D4 ขอมูลบทเรียน

รายละเอียดบทเรียน

สมาชิก

ผูดูแลระบบ

ทาํแบบทดสอบหลังเรียน

4.1

4.2

 

รูปท่ี 3.11 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Data Flow Diagram Level 1 Process 5 

นักเรียน

5.1

ขอมูลแบบทดสอบ

5.2

ตรวจสอบแบบทดสอบ

เลือกทําแบบทดสอบ
ผูดูแลระบบ

ขอมูลแบบทดสอบ

การคํานวณคะแนน

ขอมูลแบบทดสอบหลังเรียนD4

แสดงคะแนน

5.3
คะแนน

รายละเอียดแบบทดสอบ

ส้ินสุด

รูปท่ี 3.12 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 
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3.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Diagram) 

ผูเรียน ทํา แบบฝกหัด
M N

M

เพศ

รหัสผูเรียน

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ ID

อีเมล

คําตอบที่ถูก

รหัสแบบฝกหัด

โจทย

ตัวเลือกที่1

ตัวเลือกที่2

ตัวเลือกที่3

ตัวเลือกที่4

คะแนน

แอดมิน

ชื่อแอดมิน รหัสแอดมิน

1

บทเรียน

ศึกษา

ออกแบบ

รหัสบทเรียน

ชื่อบทเรียน

รายละเอียด

บทเรียน

1

M

1M

ออกแบบ

 

รูปท่ี 3.13 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล 
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3.4 การออกแบบพจนานุกรม (Data Dictionary) 

ตารางแสดงฐานขอมูลการล็อกอิน 

No. Name Description Data Type Length Primarykey 

1. s_id รหัสการล็อกอิน INT 10 PK 

2. s_user ชื่อผูใช Varchar 50  

3. s_pass รหัสผาน Varchar 10  

4. s_name ชื่อ-นามสกุล Varchar 50  

5 s_gen เพศ Varchar 6  

6 s_email อีเมล Varchar 50  

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงฐานขอมูลการ Login 

 

ตารางแสดงฐานขอมูลบทเรียน 

No. Name Description Data Type Length Primarykey 

1. id_les รหัสบทเรียน INT 10 PK 

2. name_les ชื่อบทเรียน Varchar 50  

3. des_lesson รายละเอียดบทเรียน Text   

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงฐานขอมูลบทเรียน 
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ตารางแสดงฐานขอมูลแบบทดสอบ 

No. Name Description Data Type Length Primarykey 

1. ID_Question รหัสคําถาม INT 10 PK 

2. Question คําถาม Varchar 400  

3. Choice1 ตัวเลือกที่ 1 Varchar 100  

4. Choice2 ตัวเลือกที่ 2 Varchar 100  

5. Choice3 ตัวเลือกที่ 3 Varchar 100  

6. Choice4 ตัวเลือกที่4 Varchar 100  

7. Answer คําตอบที่ถูก Char 1  

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงฐานขอมูลแบบทดสอบ 
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3.5 การออกแบบผังโครงสรางเว็บไซต (Site Map) 
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รูปท่ี 3.14 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต (Site Map)
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3.6 แผนภาพดําเนินเร่ือง (Story Board) 

 

 
 

รูปท่ี 3.15 หนา Index เขาสูเว็บไซต 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.16  หนาหลักของเว็บไซต 
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รูปท่ี 3.17 หนาสมัครสมาชิกของเว็บไซต 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 3.18 หนาเลือกแบบทดสอบของเว็บไซต 
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รูปท่ี 3.19 แสดงหนาบทเรียนของเว็บไซต 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.20 ติดตอผูจัดทําเว็บไซต 
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3.7 การออกแบบสิ่งนําเขา (Input Data) 

1.  หนาแรก 

 2.  เน้ือหา 

        - เน้ือหาบทที่ 1 

        - เน้ือหาบทที่ 2 

        - เน้ือหาบทที่ 3 

        - เน้ือหาบทที่ 4 

        - เน้ือหาบทที่ 5 

3.  สมัครสมาชิก 

        - Login 

        - สมัครสมาชิก 

   4.  แบบทดสอบเรียน  

 5.  คะแนนผลการทดสอบ 

 6.  ผูจัดทํา 

3.8 การออกแบบสิ่งนําเขา (Output Data) 

1. เคร่ืองฉายโปรเจ็กเตอร คือ การนําเสนอเพื่อการสอบวิชาโครงการ  

2. หนาจอคอมพิวเตอร คือ การนําเสนอรูปแบบของเว็บไซตที่เสร็จสมบูรณ 

3. เคร่ืองพิมพ คือ การพิมพเอกสารในการทําโครงการ 

4. เว็บไซต คือ การนําเสนอรายละเอียดขอมูลผานทางเว็บไซต 
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บทที ่4 

การพัฒนาระบบ ส่ือการเรียนการสอนออนไลนผานเว็บไซต 

การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 
 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1. Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz (4 CPUz), - 2.4GHz 

2. AMD Radeon HD 8600/8700M 

3. HDD 1 TB 

4. Notebook Acer 

5. Mouse Signo GM-9701 

6. Keyboard Logitech 

7. Flash drive KingSton 8 GB 

8. Printer Canon G2010  
 

4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใชในการพัฒนา 

1. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ใชในการทําเว็บไซต 

2. โปรแกรม Adobe Photoshop CSS  ใชในการตกแตงรูปภาพ 

3. โปรแกรม Appserv 2.5.10  ใชในการเชื่อมตอฐานขอมูล 

4. โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2016 ใชในการทํางานนําเสนอ 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 

โปรแกรม Appserv 2.5.10 

 
 

รูปท่ี 4.1 Double Click ที่ตัวโปรแกรม Appserv-win32-2.5.10 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาตางแจงเตือน ในการติดต้ังโปรแกรม 

ใหกดปุม RUN เพื่อดําเนินการติดต้ัง 
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รูปท่ี 4.3 รอสักครูจะปรากฏหนาจอ Welcome ใหกดปุม  Next  เพื่อไปยังหนาตอไป 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 กดปุม  I Agree  เพื่อยอมรับขอตกลงในการใชซอฟตแวร 
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รูปท่ี 4.5 กําหนดโฟลเดอรสําหรับติดต้ัง โปรแกรมAppServ จากน้ันกดปุม Next 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 เลือกองคประกอบ (Components) สําหรับการติดต้ังแลวกดปุม Next 
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รูปท่ี 4.7 จะปรากฏหนาจอสําหรับใหกรอกขอมูล 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 กรอกชื่อ Server Information และ E-mail 

จากน้ัน กดปุม Next เพื่อไปหนาตอไป 

 

 



53 

 

 

รูปท่ี 4.9 ขั้นตอนการกําหนดคาสําหรับ MySQL Server 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 หลังกําหนดคาสําหรับ mySQL Server  
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รูปท่ี 4.11 เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหกดปุม  Finish 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 ระบบจะทําการสตารท (Start) โปรแกรม Apache 
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รูปท่ี 4.13 เมื่อสตารท Apache Http Server เสร็จ 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 สําหรับองคประกอบตาง ๆ ของ AppServ จะถูกติดต้ังไวที่โฟลเดอรC:\AppServ 

 

 

 

4.4 วิธีการติดตั้งระบบฐานขอมูลลงในเคร่ืองเซิฟเวอร 
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รูปท่ี 4.15 เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรเพื่อพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 จะปรากฏหนาตางใหใส “ ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ที่ทําการต้ังไว 
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รูปท่ี 4.17 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 เมื่อทําการกด สราง และปรากฏหนาจอดังภาพแลว 

แสดงวาไดสรางโฟลเดอรของฐานขอมูลเรียบรอยแลว  
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รูปท่ี 4.19 คลิ๊กเลือกที่ “Import”   

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 เมื่อคลิ๊กปุม เลือกไฟล  
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รูปท่ี 4.21 หลังจากทําการเลือกไฟลเสร็จ 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.22  เมื่อนําฐานขอมูลของโปรแกรม 
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รูปท่ี 4.23  ไปที่ไดร C จากน้ันเปดโฟลเดอร Appserv 

แลวดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24  ใหทําการคัดลอกไฟลงานของโปรแกรม 

ไปวางไวในโฟลเดอร  www 
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รูปท่ี 4.25   เมื่อทําการคัดลอกไฟลงานไปใสไวในโฟลเดอร www แลว 

จะสามารถ  Run โปรแกรมผาน Appsevr  ได 
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4.5 วิธีการใชงานเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5  แสดงหนา Index ที่เขาโดย Localhost/e-learning v1/index.php   

 

 

 
 

รูปท่ี 4.27  แสดงหนา Home 
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รูปท่ี 4.28  แสดงหนาบทเรียน 

 

 

 

 
  

รูปท่ี 4.29  แสดงหนาบททดสอบ 
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รูปท่ี 4.30  แสดงหนาผูจัดทํา 

 

 

 

รูปท่ี 4.31  แสดงหนาสมัครสมาชิก 
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รูปท่ี 4.32  แสดงหนาล็อคอินเขาทําแบบทดสอบ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.33  แสดงหนาจอรูปที่ 7  หนาล็อคอิน 
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รูปท่ี 4.34  แสดงหนาหนวยความรูที่ 1.2 

 

 

 

รูปท่ี 4.35  แสดงหนาหนวยความรูที่ 1.3 
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รูปท่ี 4.36  แสดงหนาหนวยความรูที่ 2 

 

 

 

รูปท่ี 4.37  แสดงหนาหนวยความรูที่ 3 
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รูปท่ี 4.38  แสดงหนาหนวยความรูที่ 4 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.39  แสดงหนาหนวยความรูที่ 5 
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บทที ่5 

สรุปผลการทําโครงการ 
 

5.1 สรุปผลโครงการ 

1. ไดเว็บไซตที่ผูศึกษาน้ันมีความรูความเขาใจและรูจักคอมพิวเตอรมากขึ้น 

2. ไดเว็บไซตที่ผูใชสามารถทราบถึงการใชงานและการเลือกบํารุงรักษาคอมพิวเตอร    

3. ไดเว็บไซตที่ผูสนใจไดทดสอบความรูและความเขาใจของตนเองได 

4. ไดเว็บไซตที่ผูใชน้ันสามารถเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชงานของคอมพิวเตอร  

ขนาดของโปรแกรมแตละไฟล  

ลําดับ ชื่อไฟล ขนาด หมายเหตุ 

1 index.php 3 KB หนาแรกของเว็บไซต 

2 home.php 12 KB หนาโฮมของเว็บ 

3 Chapter 1.php 5 KB บทเรียนที่ 1  

4 Chapter P1.php 27KB บทเรียนยอยที่ 1.1 

5 Chapter P2.php 12 KB บทเรียนยอยที่ 1.2 

6 Chapter P3.php 15 KB บทเรียนยอยที ่1.3 

7 Chapter 2.php 15 KB บทเรียนที่ 2 

8 Chapter 3.php 13 KB 
 

บทเรียนที่ 3 
 

9 Chapter 4.php 181 KB 
 

บทเรียนที่ 4 
 

10 Chapter 5.php 46 KB 
 

บทเรียนที่ 5 
 

11 Login.php 8 KB ล็อคอิน 

12 Check_login.php 1 KB หนาแสดงเตือน รหัสผิด  

13 Choice.php.php 8 KB แบบทดสอบ  

14 About admin.php 7 KB หนาผูจัดทํา 

15 register.php 8 KB หนาสมัครสมาชิก 

16 Admin.sql.php 8 KB ฐานขอมูล 

 

ตารางท่ี 5.1 สรุปขนาดของโปรแกรม 
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สรุปขอผิดพลาดท่ีมีตอการออกแบบระบบงาน 

1. การออกแบบแบนเนอรขนาดใหญ 

2. สีสันบนเว็บไซต 

3. ตัวอักษรไมเทากัน 

4. พื้นหลังของโปรแกรมเรียบเกินไป ทําใหดูไมนาสนใจ 

สรุปขอผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 

1. โปรแกรมยังขาดลูกเลนและรูปภาพประกอบ 

2. โปรแกรมยังไมสามารถเชื่อมโยงไดบางจุด 

5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานไมคอยตรงตามแผนที่วางแผนในกลุม 

2. ปญหาเกี่ยวกับเวลาของสมาชิกไมคอยตรงกัน 

3. ปญหาคาใชจายที่ใชในการพิมพงาน 
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5.3 สรุปการดําเนินงานจริง 

ตารางท่ี 5.2  สรุปเวลาดําเนินการจริง 

หมายเหตุ  เสนสีดําหมายถึงระยะเวลาที่กําหนด 

   เสนสีแดงหมายถึงระยะเวลาการทํางานจริง 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการทําโครงการ

นักศึกษา 

ปวช.3 และปวส.2 

                

11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหัวขอ ATC.01

โครงการ รอบท่ี 1 (บทท่ี1+

ลงทะเบียนออนไลน)  

                

14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบท่ี 1 

                17 มิถุนายน 62 

 

เสนอหัวขอโครงการ รอบท่ี 

2 

                
19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหัวขอโครงการ 

รอบท่ี 2 

                
21 มิถุนายน 62 

ลงทะเบียนหัวขอออนไลน

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวม 

                
18-30 มิถุนายน 62 

สงบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

สงบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหัวขอโครงการ  

(รอบเอกสาร) 

                
17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

50% 

                
9-15 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

60% 

                
16-22 กันยายน 62 

สงความคืบหนาโปรแกรม 

70% 

                
23-30 กันยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพันธ 63 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

สงความคืบหนา 90%                 1-8 พฤศจิกายน 62 

สงความคืบหนา 100%                 9-13 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  16 พฤศจิกายน 62 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 30 พฤศจิกายน 62 

ประกาศผลสอบ (รอบ

โปรแกรม)  
                2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 4                 2 ธันวาคม 62 

สงบทท่ี 5                 20-26 มกราคม 63 

สงงบประมาณในการทํา

โครงการ 
                26-30 มกราคม 63 

สงรูปเลม ซีดี และคาเขาเลม                 1-20 กุมภาพันธ 63 
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5.4 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

1 เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง 370 บาท 

2 เเฟลชไดรฟ 2 อัน 200 บาท 

3 หมึกเคร่ืองปร้ิน 1 ชุด 250 บาท 

4 กระดาษ A4 1 รีม 105 บาท 

5 คาเขาเลม 1 เลม 200 บาท 

6 แผน ซีดี 2 แผน 40 บาท 

รวมเปนเงิน 1165 บาท 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปคาใชจายในการดําเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

- ใบอาจารยที่ปรึกษารวม (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03)  

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04)   

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 

- ใบขออนุญาตที่ปรึกษารวมทําเอกสารโครงการบทที่ 4-5 (ATC.06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูจัดทํา 

นายปราโมทย เทพมาลี เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2536 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนตนจากโรงเรียนบึงพะไล

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปการศึกษา 2552 สําเร็จการศึกษา 

กศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)เขต

พระโขนง เมื่อปการศึกษา 2557 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2563 ปจจุบันอาศัยอยู

บานเลขที่ 131/63 ซ.วชิรธรรมสาธิต5 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวง

บางจาก เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  

E-mail : pramot1231mot@gmail.com  

Line ID : praloveja 

 

นายภควัฒน ทับมุกข เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2540 สําเร็จ

การศึกษามัธยมตอนตนจาก โรงเรียนวัดบางนาในเมื่อปการ 
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ลัย  เมื่อปการศึกษา  2559 ปจ จุบันกําลั งศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชการ ปการศึกษา 2563 ปจจุบันอาศัยอยูที่

บานเลขที่ 47/64 ซ.สรรพวุธ ซ.1 ถ.สรรพวุธ เขตบางนา แขวง

บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

เบอรโทรศัพท : 095-648-1190 

E-mail : Jaepakkawat000@gmail.com 
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ATC.01 

ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอร 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเสนออนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006  ระดับ ปวส.  2/32 

 2.   นายภควัฒน    ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943   ระดับ ปวส. 2/32 

 

มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต 

ชื่อโครงการภาษาไทย  สื่อการเรียนการสอนออนไลน การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ    E-learning for Development of computer equipment demonstration kit 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก  คือ อาจารยสุมลฑา สุขสวัสด์ิ 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการระบบคอมพิวเตอร บทที่ 1 จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                                       (นายปราโมทย เทพมาลี) 

                                                                                                        หัวหนากลุมโครงการ 

 

            ผาน                     ไมผาน         

ความคิดเห็นคณะกรรมกา…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

         

    ลงชื่อ ........................................                                                          ลงชื่อ ........................................                              

              คณะกรรมการ             คณะกรรมการ 



  

 
ATC.0201 

เสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่  23  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอเรียนเชิญอาจารยเปนที่ปรึกษารวมโครงการ 

เรียน อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน                     ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

  

มีความประสงคจะขอเรียนเชิญ อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร มาเปนที่ปรึกษารวมโครงการของกลุม

ขาพเจา ซึ่งไดจัดทําโครงการประเภท เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน ( E-Learning ) ชื่อโครงการ

ภาษาไทย “สื่อการเรียนการสอนออนไลน  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร”  

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการเสนอหัวขอโครงการมาดวย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                    (นายปราโมทย เทพมาลี)                                                       (นายภควัฒน ทับมุกข) 

 

 
 

 

             

 

 

 

            ลายมือชื่อ................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 

                                                        (อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร) 



 

 

ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 1) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต  

ชื่อภาษาไทย สื่อการเรียนการสอนออนไลน   การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-Learning For Development of computer equipment demonstration kit  

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา  สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                            ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา  

                                                  (นายปราโมทย  เทพมาลี) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  



 

 

ATC.03 

ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (คร้ังที่ 2) 

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32  

 

 มีความประสงคทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภท เว็บไซต  

ชื่อภาษาไทย สื่อการเรียนการสอนออนไลน   การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

ชื่อภาษาอังกฤษ E-Learning For Development of computer equipment demonstration kit 

โดยมี อาจารยที่ปรึกษาหลัก คือ     อาจารยสุมลฑา  สุขสวัสด์ิ 

 อาจารยที่ปรึกษารวม   คือ     อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

 

พรอมน้ีไดแนบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการระบบคอมพิวเตอร  

    โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร (Software)     จํานวน 1 ชุด 

    โครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (เอกสารบทที่ 1-3)   จํานวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                            ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา  

                                                  (นายปราโมทย  เทพมาลี) 

                                                                                                                     หัวหนากลุมโครงการ  

 



 

 

 

ATC.04 

ใบบันทึกรายงานความคืบหนา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร  

E-Learning For Development of computer equipment demonstration kit 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีปรึกษาหลักโครงการ อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

ลําดับ รายการ วัน/เดือน/ป อาจารยท่ีปรึกษาหลัก อาจารยท่ีปรึกษารวม 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

1 เสนอหัวขอโครงการ รอบที่ 1 ....../....../......   

2 สงเอกสารบทที่ 1  ....../....../......   

3 สงเอกสารบทที่ 2  ....../....../......   

4 สงเอกสารบทที่ 3  ....../....../......   

5 สงเอกสาร และ PowerPoint เพื่อการ

นําเสนอ เอกสารบทที่ 1 - 3 
....../....../...... 

  

6 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 50% ....../....../......   

7 สงคืบหนาโปรแกรมโครงากร 60% ....../....../......   

8 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 80% ....../....../......   

ภาคเรียนที่ 2/2562 

9 สงคืบหนาโปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

10 สงเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื่อการนําเสนอ โปรแกรมโครงการ 

....../....../......   

11 สงเอกสารบทที่ 4 ....../....../......   

12 สงเอกสารบทที่ 5 ....../....../......   

13 สงเอกสารรูปเลม ฉบับสมบูรณ ....../....../......   

14 สงซีดี ....../....../......   

15 ชําระคาเขาเลม ....../....../......   

 



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 1 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร  

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 2 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 3 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 4 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 5 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 6 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 7 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 8 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 9 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
ATC.05 

  ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แผนที่ 10 

ขาพเจา  1.   นายปราโมทย เทพมาลี  รหัสนักศึกษา  41006    ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายภควัฒน         ทับมุกข  รหัสนักศึกษา  40943    ระดับ ปวส. 2/32 

   

โครงการประเภท  เว็บไซต สื่อการเรียนการสอนออนไลน  ( E-Learning ) 

เร่ือง  การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณคอมพิวเตอร 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารยสุมลฑา         สุขสวัสด์ิ 

อาจารยที่ปรึกษารวม   อาจารยดิฐประพจน  สุวรรณศาสตร 

คร้ังที่ วันที่ หัวขอการเขาพบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



  

 
ATC.06 

ขออนุญาตอาจารยท่ีปรึกษารวมจัดทําเอกสาร 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วันที่ 26  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  ขออนุญาตจัดทําเอกสาร บทที่ 4-5 

เรียน อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร 

ขาพเจา  1.   นายวรเชษฐ เทพแถม  รหัสนักศึกษา  40639  ระดับ ปวส. 2/32 

 2.   นายชวลิต                     ยาประดิษฐ  รหัสนักศึกษา  40905  ระดับ ปวส. 2/32 

 

 มีความประสงคจะขอจัดทําเอกเอกสาร บทที่  4 เน่ืองจากไดจัดทําโปรแกรมเสร็จสมบูรณตาม

วัตถุประสงคเรียบรอยแลว  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา              ลายมือชื่อ................................................นักศึกษา 

                 (นายวรเชษฐ เทพแถม)                                    (นายชวลิต ยาประดิษฐ) 
 

             

 

 

 

            ลายมือชื่อ................................................อาจารยที่ปรึกษารวม 

                                                               (อาจารยดิฐประพจน สุวรรณศาสตร) 
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