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 จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะเห็นได้ว่าจ านวน
บุคลากรได้เพ่ิมจ านวนขึ้นตามความจ านวนของนักศึกษาและตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้นเป็นแบบแปรผันตรง 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรได้พัฒนาจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาหลายรุ่น และระบบฐานข้อมูลที่ได้
พัฒนาขึ้นนั้นเป็นระบบฐานข้อมูลในเวอร์ชั่นที่เก่า รวมถึงภาษาโปรแกรมท่ีใช้ก็มีการพัฒนาในเวอร์ชั่นที่
สูงขึ้น บางค าสั่งหรือบางฟังก์ชั่นการท างานไม่สามารถท างานร่วมกันได้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกแง่มุม โดยใช้
ฐานข้อมูลและภาษาโปรแกรมที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมทั้งได้พัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานใช้ระบบฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการท างานที่
สะดวกสบายขึ้นและมีความรวดเร็วคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงถือ
ก าเนิดข้ึน ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้คงมีประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 

        วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมออกนอกระบบราชการ ในปี 2544 – 2545 นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในปี 2544-2545 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือปรึกษาหารือ
ร่วมกันในการผลิตแพทย์เพ่ิม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อมาในปี 2546 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ที่ 7/2546 มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และได้น าเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) 
ต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 และผ่านการรับรองจากแพทยสภา ใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2549 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จ านวน 50 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 
16 คน รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 จ านวน 16 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสิ้น 82 คน ในป ี
2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2548 ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 และได้เปิดรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปี
การศึกษา 2549 จ านวน 49 คน รุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 96 คน รุ่นที่ 3 จ านวน 109 คน 
ปัจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 254 คน ปี 2550 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2550 ได้อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2550 และได้เปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 36 คน รุ่นที่ 2 ในปี
การศึกษา 2551 จ านวน 34 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) รวมทั้งสิ้น 70 คน ใน ป ี
2551 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 406 คน มีบุคลากร 
ทั้งสิ้น จ านวน 88 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 25 คน สายสนับสนุน จ านวน 44 คน ศูนย์สุขภาพ 
จ านวน 6 คน ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 11 คน และที่ปรึกษา จ านวน 2 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ส านักงานคณบดี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และในปี 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์
พัฒนาเด็ก อยู่ในการก ากับดูแลของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 จากความเป็นมาจะเห็นได้ว่าจ านวนบุคลากรได้เพ่ิมจ านวนขึ้นตามความจ านวนของนักศึกษาและ
ตามระยะเวลาที่เพิ่มข้ึนเป็นแบบแปรผันตรง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรได้พัฒนาจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาหลายรุ่น และระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นเป็นระบบฐานข้อมูลในเวอร์ชั่นที่เก่า รวมถึงภาษา
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โปรแกรมท่ีใช้ก็มีการพัฒนาในเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น บางค าสั่งหรือบางฟังก์ชั่นการท างานไม่สามารถท างานร่วมกัน
ได้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกแง่มุม โดยใช้
ฐานข้อมูลและภาษาโปรแกรมที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมทั้งได้พัฒนาระบบให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานใช้ระบบฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการท างานที่
สะดวกสบายขึ้นและมีความรวดเร็วคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 

1.2 วัตุประสงค ์

1) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
2) เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุขใช้เป็นคู่มือประกอบการพัฒนาระบบ 
3) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบท างานแทนกันได้ 
 

1.3 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 

คู่มือฉบับนี้ได้จัดท าส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข เพ่ือให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ขอบเขตของ
เนื้อหาจึงจ ากัดเพียงข้อมูลพื้นฐานในอันที่จะน าเสนอต่อสาธารณะได้ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของบุคลากรโดย
ละเอียด ซึ่งมีท้ังที่เปิดเผยได้และไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ ได้ถูก
ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถท่ีจะพัฒนา เพ่ิม ขยายขอบเขตฐานข้อมูล ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลได้
ทุกแง่มุม ทุกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเงินเดือน ระบบภาระงาน เป็นต้น ซึ่งผู้พัฒนาระบบและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบให้มีความครอบคลุม และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบต่อไป 
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บทท่ี 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

2.1   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1.1 ด้านการปฏิบัติการ 

1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพ่ือ
อ านวยการ ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของหน่วยงาน 

2) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง และคู'มือค าอธิบายชุดค าสั่ง 

 ตามข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ของ
ค าสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา ที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างลูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ก าหนด 

2.1.3 ด้านการประสานงาน 

1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.4 ด้านการบริการ 

๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  

๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  

๓. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตต่ ากว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 

2.2   ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 

งานที่ปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  1. ดูแล e-Learning Server - ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งาน ทุกวัน 
- ส ารองข้อมูลฐานข้อมูล เป็นรายวัน 
- ส ารองข้อมูลที่เป็นไฟล์ที่ upload ขึ้น ทุกวันศุกร์ 

- ปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาแก่ระบบ 

  2. ดูแล Domain Name Server (DNS) - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และปรับแต่งระบบให้เป็น DNS 

- ตรวจเช็คให้ระบบใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาแก่ระบบ 

 3. ดูแล Web Server - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux RedHat 9 ลงบนเครื่อง
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คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับแต่งระบบให้เป็น  

Web Server 

- ตรวจเช็คให้ระบบใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ส ารองข้อมูลฐานข้อมูล เป็นรายวัน 
- ส ารองข้อมูลที่เป็นไฟล์ที่ upload ขึ้น ทุกวันศุกร์ 

- ปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาแก่ระบบ 

 

 4.  ดูแล File Server ส าหรับจัดเก็บโปรแกรมที่จ าเป็นใน
การใช้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และใช้ส าหรับ
จัดเก็บตารางการเรียนการสอน และตารางการใช้ห้องเรียน
ต่าง ๆ 

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux SMEลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- ปรับแต่งระบบให้มีคุณสมบัติเป็น ftp Server 

- ตรวจเช็คให้ใช้งานระบบได้ตลอดเวลา 

- ปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาแก่ระบบ 

 

 5. ดูแลระบบ Firewall (อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้าน
การใช้งานระบบเครือข่าย) 

- ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีเกิดปัญหา 

 

  6. พัฒนาระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 

- ติดตั้งระบบ Linux ลงบน Proxy Server 1 จุด เพ่ือแบ่ง
การจราจรเป็น 2 โซน คือกลุ่มนักศึกษา กับบุคลากรภายใน 

- ท า bypass เพ่ือไป authentication และเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 

 7. ดูแลระบบ google app for education - ท าหน้าที่ administrator ในส่วนของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

  8. ดูแลระบบเครือข่ายทั้งระบบมีสายและระบบไร้สาย 
(Wired and Wireless Network) 

- ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีเกิดปัญหา 
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    9. ติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Kaspersky -ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้กับอาจารย์และบุคลากร 
คนละ 1 license มีอายุการใช้งาน 1 ปี 

 

   10. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ิมเติม - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยติดตั้งโปรแกรม 
Linux RedHat 6.4 ลงบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้จากการ
จัดซื้อโดยงบประมาณของปีที่ผ่านมา จ านวน 3 เครื่อง 

- ปรับแต่งค่าให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท าหน้าที่เป็น Web 
Server, Elearning Server และ Web Application 
Server ตามล าดับ 

   11. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรและเว็บไซต์ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขข้ึนใหม่ 

-ออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรข้ึนใหม่ เพื่อเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาต่อและน าไปใช้ในอนาคต โดยใช้
ฐานข้อมลู MySQL 

-จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้น
ใหม่ มีนายอัครเดช อธิปราชญ์ เป็นผู้ออกแบบกราฟฟิก 
โดยใช้เครื่องมือพัฒนาได้แก่ ภาษา PHP jQuery และ
ฐานข้อมูล MySQL 
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2.3  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  

2.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 

 1) โครงสร้างของงาน (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานเลขานุการ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานคลังและพัสดุ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

งานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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2) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart) 
 

 

 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้างานบริหารงานบคุคล 

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ

งานแผนและงบประมาณ 

หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษาและสารสนเทศ 

หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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     3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย(ว่าง) 

นางสาวาสุพัตรา โฉมงาม 

ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

-พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 

-พัฒนาซอฟต์แวร์ 

-QA เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ธุรการและเลชานุการ 

นายอัครเดช อธิปราชญ์ 

ต าแหน่งช่างภาพ
การแพทย์ปฏิบัติงาน 

-บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอและ
ตัดต่อ 

-งานผลิตสื่อต่างๆ 

-งานภาพถ่ายบุคลากร 
นักศึกษาและบัณฑิต 

 

นายกิตติพงศ์ ชูราษี 

ต าแหน่งนายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 

-ดูแล ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนูปกรณ์ 

-งานเครื่องพิมพ์ 
สแกนเนอร์และเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

-ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
โทรศัพท์ เครื่องเสียง 
วิทยุคลื่นสั้น 

นายเกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์ 

ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

-สนับสนุนการเรียนการ
สอนและวิชาการ 

-ดูแล อัพเดทโปรแกรม 

-ดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

-ระบบบันทึกเวลา 

 

*นายสายชล จันผกา 

ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

-Network Security & 
Firewall 

-ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 

-ระบบประชุมทางไกล 
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2.3.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนการท างานของคณาจารย์      
บุคลากร และสนับสนุนการเรียนการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังมี
รายเอียดของงานท่ีสนับสนุนดังนี้  

-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

-Network Security & Firewall 

-ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

-ระบบประชุมทางไกล 

-สนับสนุนการเรียนการสอนและวิชาการ 

-ดูแล อัพเดทโปรแกรม 

-ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

-ระบบบันทึกเวลา 

-พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ 

-พัฒนาซอฟต์แวร์ 

-QA เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-บันทึกภาพนิ่ง วีดีโอและตัดต่อ 

-งานผลิตสื่อต่างๆ 

-งานภาพถ่ายบุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต 

-ดูแล ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์/โสตทัศนูปกรณ์ 

-งานเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร 

-ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องเสียง วิทยุคลื่นสั้น 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  

 

3.1 หลกัเกณฑ์วิธีการการปฏิบัติงาน 

  การออกแบบโปรแกรมนั้นมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และลองผิดลองถูก 
เป็นต้น การออกแบบโปรแกรมโดยใช้วิธีการสังเคราะห์นั้น จะเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา โดยการสังเคราะห์
โปรแกรมออกมาตามข้อก าหนดที่ต้องการ ถ้าหากมีการท างานที่ผิดพลาด จะต้องท าการพิจารณาปัญหาที่
เกิดข้ึน แล้วท าการสังเคราะห์โปรแกรมใหม่  

การออกแบบอีกวิธีหนึ่งที่นิยม คือ การวิเคราะห์ โดยท าควบคู่ไปกับการลองผิดลองถูก โดยจะเริ่มจาก
การพิจารณาข้อก าหนดที่ต้องการก่อน จากนั้นทาการออกแบบในขั้นต้น ที่คิดว่าสามารถจะทาการแก้ปัญหา
นั้นได้ แล้วท าการทดสอบว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับข้อก าหนดก็ใช้ได้ ถ้าไม่
ตรงกับข้อก าหนดก็ท าการวิเคราะห์ว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนใด ที่ท าให้ไม่ตรงกับข้อก าหนด จากนั้นก็ท าการแก้ไข
ในขั้นตอนนั้น แล้วท าการทดสอบ และวิเคราะห์ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถูกต้องตรงตามข้อก าหนดจน
ครบถ้วน  

วิธีการที่จะน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนั้น จะต้องทราบถึงวิธีการในการ
แก้ปัญหานั้นเสียก่อน ว่ามีวิธีการในการแก้ปัญหานั้นอย่างไร จากนั้นเรียบเรียงขั้นตอนการท างาน เพ่ือใช้ใน
การส่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามล าดับขั้นตอนการท างาน  

ในการวางแผนเพ่ือเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งที่ส าคัญก็คือการท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานได้ถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ไม่ซับซ้อนมากนัก ใช้งานง่าย หากเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ มีการท างานที่
ซับซ้อนมากก็อาจเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นเวลาเขียนโปรแกรมจึงต้องมีการเตรียมงานที่ดี เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาขณะเขียนโปรแกรม ทั้งมีการเตรียมงานที่ดี บ่อยครั้งการน าคอมพิวเตอร์มาใช้สาหรับการ
แก้ปัญหา น ามาใช้ได้ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ช่วย ไม่ว่าจะเป็นระดับความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาของโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการแก้ปัญหา การบ ารุงรักษาเครื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่าย
ส าหรับจ้างวิเคราะห์ระบบและการเขียนโปรแกรม  

ล าดับแรกส าหรับการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการแก้ปัญหา คือ ต้องตั้งค าถาม
กับตัวเองถึงความคุ้มค่าส าหรับการซ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อหรือจ้างจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ส าหรับ
ช่วยในการแก้ปัญหา ลักษณะของข้อมูลที่ใช้และจ านวนของข้อมูลที่จะน ามาใช้สาหรับการแก้ปัญหา ว่าคุ้มค่า
กับการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้สาหรับแก้ปัญหาหรือไม่ งานง่าย ๆ บางงานก็ไม่จ าเป็นที่ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับการแก้ปัญหา เพราะจะเป็นการไม่คุ้มค่าสาหรับการนาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

 ในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมต้องเตรียมงานเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรม  อย่างเป็นขั้นตอน อาจแบ่งขั้นตอนส าหรับการออกแบบและพัฒนาการเขียนโปรแกรมด้วย
คอมพิวเตอร์ออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้  
 

3.2.1 การวิเคราะห์ความต้องการ(Requirement Analysis & Feasibility Study)  
เป็นขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงาน ส าหรับการวิเคราะห์ความต้องการ การท าความเข้าใจกับ

ปัญหา และค้นหาสิ่งที่ต้องการ นิยมใช้วิธีวิเคราะห์จากผลลัพธ์ หรือลักษณะรูปแบบรายงานของระบบงานนั้น 
ๆ เพ่ือวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงท่ีมาของข้อมูล สมการค านวณ จนถึงการป้อนข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องในการ
ด าเนินการประมวลผล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เข้าระบบ การก าหนดลักษณะของการท างานของโปรแกรม ระหว่างผู้
ที่ท าหน้าที่ในการออกแบบโปรแกรมและผู้ที่ต้องการใช้งานให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการท างานของโปรแกรม ความสามารถของโปรแกรม ผู้ที่ท าการออกแบบโปรแกรมต้องเก็บความ
ต้องการทั้งหมดของผู้ใช้ ที่ต้องการได้รับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยิ่งเก็บรายละเอียดความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้มากเท่าใด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ดียิ่งข้ึน การเก็บ
รายละเอียดของความต้องการได้ไม่ครบถ้วนจะท าให้เสียเวลาในการออกแบบโปรแกรม เพราะต้องท าการ
แก้ไขโปรแกรมหลังจากท่ีท าการออกแบบไปแล้ว รวมไปถึงอาจต้องท าการเขียนโปรแกรมเพ่ิมขึ้นในส่วนที่
ต้องการให้โปรแกรมท างานเพ่ิมเติม  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดว่า ต้องการผลลัพธ์อะไร 
ต้องการใช้ข้อมูลอะไรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ และมีขั้นตอนการประมวลผลอย่างไรบ้าง เรียกขั้นตอนนี้
ว่า การวิเคราะห์ปัญหาหรือการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ความต้องการเป็นขั้นตอนซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ก่อนถึงขั้นวางแผนแก้ไขปัญหาและดาเนินการเขียนโปรแกรม วิธีการวิเคราะห์งานแบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่  

1. สิ่งที่ต้องการ บอกให้ทราบว่างานที่ต้องการให้ท ามีอะไรบ้าง  
2. รูปแบบผลลัพธ์ การศึกษารูปแบบหรือลักษณะการแสดงข้อมูล  
3. ข้อมูลน าเข้า ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผลมีอะไรบ้าง  
4. ตัวแปรที่ใช้ ตัวแปรอะไรแทนข้อมูลเข้า หรือแทนค่าที่อยู่ระหว่างประมวลผล และตัวแปร

ที่ใช้แสดงผลลัพธ์  
5. วิธีการประมวลผล ขั้นตอนของคาสั่งหรือวิธีการที่ใช้ในโปรแกรม ซึ่งข้ันตอนต่าง ๆ จะต้อง

เรียงล าดับก่อนหลัง สลับล าดับไม่ได้ เพราะจะท าให้ไม่สามารถประมวลผลหรือท าให้ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามที่
ต้องการ 

 
3.2.2. ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา(Algorithm Design)  
การวางแผนแก้ไขปัญหาเป็นการจัดล าดับการท างานของโปรแกรมตามข้ันตอนการประมวลผล และ

สอดคล้องกับวิธีการท างานของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนนี้มักเรียกว่า การออกแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นแนวทางที่
ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์มีหลายวิธี เช่น 
ใช้วิธีการเขียนอัลกอริทึม(Algorithm) การเขียนค าสั่งเทียม (Pseudo Code) การเขียนผังงาน (Flowchart) 
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เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละวิธีมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงล าดับขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหางาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ต้องการ ก่อนไปสู่ขั้นตอนการเขียนค าสั่งงาน  

1. การเขียนอัลกอริทึม เป็นการน าเอาล าดับขั้นตอนการท างานที่ออกแบบไว้ มาเขียนอยู่ใน
รูปภาษาเขียน หรืออาจเขียนอยู่ในรูปภาษาอังกฤษที่จัดเป็นโครงสร้างไว้ เช่นเดียวกับการเขียนค าสั่งเทียม แต่
ต่างกันตรงที่การเขียนอัลกอริทึมจะเน้นล าดับขั้นตอนการท างานเป็นหลัก จึงมีการตัดทอนรายละเอียด
ปลีกย่อยออก  

2. การเขียนผังงาน เป็นการน าเอาข้ันตอนการท างานมาเขียนเป็นแผนภาพหรือสัญลักษณ์ 
โดยเปลี่ยนจากค าพูดหรือข้อความในการวิเคราะห์งาน มาเป็นรูปภาพก่อนแล้วใช้ค าอธิบายข้อความนั้น ๆ 
เขียนเพ่ิมเติมในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยสัญลักษณ์แต่ละรูปจะสื่อความหมายแทนการกระท า
แต่ละอย่าง ที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ  

3. การเขียนค าสั่งเทียม เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการออกแบบโปรแกรม ช่วยให้
โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ภาษาหรือค าที่ใช้เขียนคาสั่งเทียม เป็นการผสมผสานระหว่าง
ค าในภาษาอังกฤษทั่วไปกับภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของค าสั่งเทียมจึงมีส่วนที่คล้ายกับการเขียนโปรแกรม
มาก 

 

3.2.3 ขั้นด าเนินการเขียนโปรแกรม(Program Coding)  
การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ภาใดภาษาหนึ่ง โดยเลือกใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน โดยใช้หลักพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและถนัดของ
ผู้เขียนโปรแกรมว่า สามารถใช้โปรแกรมใดได้บ้าง จากนั้นจึงพิจารณาประสิทธิภาพการท างานของค าสั่งใน
ภาษาเป็นล าดับถัดมา แล้วจึงน ามาเป็นเป็นชุดค าสั่งตามล าดับขั้นตอนที่ได้วางแผนแก้ปัญหาไว้ การเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่เลือก ตัวอย่างของโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาปาสคาล , ภาษาซ ีหรือภาษาเบสิก เป็นต้น 

 

3.2.4 ขั้นทดสอบและแก้ไขโปรแกรม(Program Testing & Debugging)  
การทดสอบการทางานของโปรแกรม นิยมดาเนินการใน 2 ช่วง คือ “ช่วงแรกทดสอบโดยผู้พัฒนา

ระบบงานเอง” ก่อนน าไปใช้งานจริง โดยใช้ข้อมูลสมมติบันทึกเข้าระบบ ประมวลผลเพ่ือพิจารณาผลลัพธ์ว่า
เป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์หรือไม่ หากยังมีข้อผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้ถูกต้อง 
จากนั้นเมื่อทดสอบการท างานจนได้ผลถูกต้องแล้ว จึงน าไปทดสอบในอีกช่วง คือ “ทดสอบโดยผู้ใช้ระบบจริง” 
หากยังมีข้อแก้ไขปรับปรุงอีก ผู้พัฒนาระบบงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบงานและผู้ใช้ระบบ  

การทดสอบการท างานของโปรแกรมด้วยชุดข้อมูลจริง 1, 10 หรือ 100 ชุดข้อมูล แล้วโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง จะแน่ใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าการเขียนขึ้นมา
นั้น สามารถท างานได้ถูกต้องกับทุกข้อมูลจริงที่ใช้งาน วิธีการพ้ืนฐานที่ใช้สาหรับทดสอบการท างานของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าการเขียนขึ้นมา มีด้วยกัน 2 วิธีคือ ทดสอบด้วยข้อมูลจ านวนมาก (Empirical 
testing) และการทดสอบอย่างมีแบบแผน (Formal Verification)  
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1. การทดสอบด้วยข้อมูลจ านวนมาก เป็นการทดสอบโดยทดลองป้อนชุดข้อมูลที่เหมือนกับ

ข้อมูลที่ใช้งานจริง จ านวนมากเข้าไปในโปรแกรมแล้วทดลองให้โปรแกรมท างาน จากนั้นสังเกตผลลัพธ์ที่ได้
จากการท างานของโปรแกรม ว่าสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ กับทุกชุดข้อมูลจริงที่ท าการป้อนเข้าไป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องท างานได้อย่างถูกต้องกับชุดข้อมูลที่ท าการป้อนเข้าไป จ านวนของชุดข้อมูลที่ใช้ใน
การทดสอบขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูลจริงที่ใช้งาน  

2. การทดสอบอย่างมีแบบแผน เป็นการทดสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์หรือทาง
ตรรกศาสตร์มาสนับสนุนความถูกต้องของการท างานของโปรแกรม โดยใช้ชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อน มาท าการ
ทดสอบการท างานของโปรแกรม หรือท าการทดสอบการท างานของโปรแกรมทุกกรณีที่ชุดข้อมูลสามารถ
เป็นได้ เพ่ือสนับสนุนว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าการสร้างขึ้นมานี้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง  

การตรวจสอบจุดผิดพลาดของโปรแกรม (Bugs) ที่เขียนขึ้น และด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
นั้น เรียกว่าการ Debugs โปรแกรมท่ีท างานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ เรียกว่า โปรแกรมมี Error มักเกิดจาก 2 
สาเหตุหลัก คือ  

1 .ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของภาษา (Syntax Error) คือข้อผิดพลาดทีเ่กิดจากการเขียนโค้ดค าสั่ง 
(Source Code) ที่ไม่ตรงกับไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาโปรแกรมนั้น ๆ ข้อผิดพลาดนี้เป็นข้อผิดพลาดที่
ง่ายต่อการตรวจหาและแก้ไข เนื่องจากจะพบในระหว่างที่มีการแปลภาษาโปรแกรม ถ้ามีข้อผิดพลาดประเภท
นี้อยู่ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์จะแจ้งให้ทราบทันที และต้องแก้ไขจนถูกต้องจึงจะท างานต่อไปได้  

2. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตีความหมายของปัญหาผิดไป(Logical Error) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
การออกแบบอัลกอริทึมให้ท างานผิดจากวัตถุประสงค์หรือความต้องการ การแก้ไขข้อผิดพลาดประเภทนี้
จะต้อง ท าโดยการตรวจไล่โปรแกรมทีละค าสั่ง เพ่ือหาข้อผิดพลาดนั้นให้พบ การตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือหา
ข้อผิดพลาด อาจจะท าเป็นขั้นตอน ดังนี้  

1. การตรวจสอบก่อนน าโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกขั้นตอนนี้ว่า 
“Desk Checking” วิธีการนี้จะตรวจสอบว่าโปแกรมสามารถให้ผลลัพธ์ตามต้องการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดทางตรรกะ โดยก าหนดข้อมูลชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วแทนค่าตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่เขียนโปแกรมไว้ตั้งแต่
ต้นจนจบ โดยสมมติว่าเป็นการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดทางตรรกะได้
มาก  

2. การตรวจสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่งโปรแกรมเข้าเครื่องพร้อมข้อมูล
สมมติที่ทราบค าตอบ ขั้นแรกเครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการตรวจ Syntax error หรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 
ถ้าพบจะพิมพ์ข่าวสารข้อผิดพลาดนั้นออกมา ถ้าได้ค าตอบตรงตามต้องการ ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโปรแกรมน่าจะ
ถูกต้อง เมื่อทดสอบโปรแกรมแล้วสามารถน าโปรแกรมพร้อมข้อมูลจริงเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการ
ประมวลผลต่อไป 

3.2.5 การท าเอกสารรายงานประกอบโปรแกรม (Documentation)  
เมื่อท าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุด ผู้เขียนโปรแกรมควรจะท าคู่มือการใช้โปรแกรม

หรือท าเอกสารรายงานประกอบการใช้งาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่น าเอาโปรแกรมและผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ได้มา
จัดท าเป็นเอกสารรายงานประกอบโปรแกรม ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานควรจะบอกวิธีการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการใช้งานโปรแกรมนั้น ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม และ
แนะน าวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เอกสารดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์และสามารถใช้งานได้
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สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมก็สามารถดูได้จากเอกสารรายงานประกอบ
โปรแกรม  

เอกสารรายงานประกอบโปรแกรมควรมีลักษณะดังนี้  
1. วัตถุประสงค์  
2. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  
3. ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม  
4. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม  
5. สาระส าคัญเก่ียวกับการออกแบบโปรแกรม  
6. รายละเอียดของโปรแกรม  
7. ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ทดสอบโปรแกรม  
8. ผลลัพธ์ของการทดสอบโปรแกรม  

จากนั้นน าเอาเอกสารทั้งหมดที่ได้มาท าการรวมให้เป็นเอกสารประกอบที่สมบูรณ์ เพ่ือให้สะดวกกับ
การใช้งานและใช้ส าหรับผู้ที่ท าการเขียนโปรแกรมคนต่อ ๆ ไป ที่จะมาศึกษาการท างานของโปรแกรมและ
พัฒนาการท างานของโปรแกรมในภายหลัง เอกสารประกอบการท างานของโปรแกรมสามารถแบ่งได้ 
 2 ประเภท คือ  

1. คู่มือระบบ (System Manual) คือ เอกสารที่เป็นรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน
โปรแกรม วิธีการออกแบบส่วนของมอดูลต่าง ๆ ที่มีใช้งานในโปรแกรม ขั้นตอนวิธีที่ใช้ส าหรับน ามาเขียน
โปรแกรม ลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่มีการใช้งาน หรือใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับพัฒนาโปรแกรมในด้านอ่ืน
ต่อไป จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมในอนาคต  

2. คู่มือการใช้งาน (User Manual) คือ เอกสารที่บอกถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมท่ีได้ท าการ
เขียนขึ้น เช่น โปรแกรมนี้ท าอะไร วิธีเปิดโปรแกรม วิธีการป้อนข้อมูล วิธีการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้งานในโปรแกรมลักษณะของหน้าจอของโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับติดต่อระหว่างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานโปรแกรม คู่มือการใช้งานโปรแกรมจะมีประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรม ศึกษาเพ่ือ
สามารถน าโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

 

3.2.6 การบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)  
หลังจากท่ีโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้ถูกใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ผู้ใช้โปรแกรมอาจจะมีความต้องการ

เพ่ิมเติมจากโปรแกรมเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งจะต้องท าการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการนั้น ๆ การบ ารุงรักษา
โปรแกรม คือการน าโปรแกรมมาเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย ทั้งนีถ้้ามีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดจะท าให้สิ้นเปลืองก าลังคนและค่าใช้จ่าย โปรแกรมที่ได้รับการบ ารุงรักษาแล้ว ควรเป็นโปรแกรมท่ีอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย และสามารถแก้ไขได้ง่าย ฉะนั้น เอกสารประกอบระบบต่าง ๆ ที่ท าไว้จึงมีความสาคัญยิ่งในการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมสามารถกระท าใน 2 ลักษณะ คือ  

1. การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance)  
2. การเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมด (Redevelopment)  
การบ ารงุรักษาระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพียงเล็กน้อย จะไม่กระทบกระเทือนต่อผู้ใช้ 

และไม่ต้องสิ้นเปลืองก าลังคนและค่าใช้จ่ายมากนัก ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดจะท าให้สิ้นเปลือง
ทั้งก าลังคน และค่าใช้จ่ายท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง บาง
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องค์กรจะให้มีคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือตัดสินใจในกรณีท่ีจะต้องมีการแก้ไขเล็กน้อย การตัดสินใจ
อาจจะพิจารณาแก้ไขในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก่อน หรือบางองค์กรอาจจะพิจารณาที่อัตราผลได้ ผลเสียและ
ค่าใช้จ่ายเป็นหลัก 

 

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมคือต้องเป็นโปรแกรมที่ดี 

คุณลักษณะของโปรแกรมท่ีดี (The Characteristic of a good Program)  
โปรแกรมเกิดจากการน าเอาคาสั่ง (Instruction) มาเรียงล าดับหรือเป็นการน าเอาค าสั่งต่าง ๆ มา

ประกอบกันขึ้นเป็นโปรแกรม เพ่ือประมวลผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้ การที่จะมี
ลักษณะของโปรแกรมที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1. มีความถูกต้อง (Correctness) โปรแกรมท่ีดีจะต้องมีความถูกต้อง ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง
แม่นย าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ  

2. มีความแม่นย าและเชื่อถือได้ (Reliability) การท างานของโปรแกรมนั้นจะต้องไม่มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการท างานของโปรแกรม เช่น เมื่อโปรแกรมรันงานเดิมเป็นจ านวน หลาย ๆ ครั้ง จะต้อง
ให้ผลลัพธ์ที่ได้ในลักษณะเดิมทุกครั้ง โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน เป็นต้น  

3. มีความเข้ากันได้ (Portability) จะต้องมีความเข้ากันได้กับ Hardware ไม่ติดอยู่กับ 
Hardware ตัวใดตัวหนึ่ง โดยจะต้องสามารถที่จะน าโปรแกรมไปรันงานที่เครื่องใดๆก็ได้  

4. บ ารุงรักษาโปรแกรมได้ง่าย (Maintainability) ต้องมีการบ ารุงรักษาโปรแกรมได้อย่าง
สะดวก นั่นคือ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมก็จะต้องสามารถแก้ไขได้ง่าย เป็นต้น  

5. ต้องอ่านง่าย (Readability) ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเขียนโปรแกรมให้อ่านง่าย เช่นการ 
Coding Program จะต้องเป็นระบบระเบียบ มีย่อหน้า เว้นวรรค มีการหมายเหตุในโปรแกรม ก าหนดตัวแปร
ต่าง ๆ จะต้องสื่อความหมายได้ เพ่ือผู้เขียนโปรแกรมคนอ่ืน ๆ หรือเจ้าของโปรแกรมเองจะสามารถเข้าไป
ปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยความสะดวก หากมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในอนาคต  

6. มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User-friendliness) ปัจจุบันมีผู้ใช้โปรแกรมในการท างานมากข้ึน 
มีผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่เริ่มต้นและไม่มีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เลย และมีแนวโน้มมากขึ้นการสร้างโปรแกรมให้ใช้
งานง่าย ใช้เวลาในการเรียนรู้โปรแกรมในระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  

7. สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Reusability) โปรแกรมที่มีความสามารถมาก มักมีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่และซับซ้อน จึงควรมีการออกแบบเป็นโมดูลย่อย ๆ ที่มีอิสระต่อกัน และเรียบง่าย เพ่ือให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมคนอ่ืนสามารถเข้าใจและน าไปพัฒนาต่อกับยุคสมัยได้ หรือเพ่ือใช้งานร่วมกับสภาวะแวดล้อม
ใหม่ได้อีก โดยการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ  

8. มีความปลอดภัย (Security) มีความสามารถในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล หรือ
แฟ้มข้อมูลเพื่อป้องกันการท าลายข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้งานโปรแกรม  

9. ค่าใช้จ่ายต่า (Low Cost) ก่อนการพัฒนาต้องวางแผนและประเมินค่าใช้จ่าย เมื่อพัฒนาก็
ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นตามแผน ทั้งส่วนของผู้ใช้และผู้พัฒนาโปรแกรม  

10. ใช้เวลาในการพัฒนาน้อย เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาโปรแกรมต้อง
เร็วเพ่ือให้ทันส่งมอบงานและการน าไปใช้ของผู้ใช้ 
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บทท่ี 4   

เทคนิคในการปฏิบัติงาน  

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆจ าเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบ 

โปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบ
โปรแกรมเรียกว่า วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle ( SDLC) ซึ่งมี
กระบวนการท างานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงการน าโปรแกรมไปใช้งาน และปรับปรุงพัฒนา
ระบบให้ดีข้ึน มีข้ันตอนของ วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

                    ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 

                    ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 

                    ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification) 

                    ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation) 

                    ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง (Program Implement) 

                    ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) 

การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

          1. ก าหนดขอบเขตของปัญหา เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการท างานต่างๆ ดังนี้ 

                    •  ก าหนดจุดประสงค์การท างาน เพ่ือให้ทราบว่าเขียนโปรแกรมเพ่ือต้องการแก้ปัญหาอะไร 
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการค านวณพื้นท่ีของสามเหลี่ยม เป็นต้น 

                    •  ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น โปรแกรมค านวณพื้นที่ของ
สามเหลี่ยม ต้องการค านวณพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมได้หลายขนาดและแสดงผลเป็นตัวเลข 

                    •  ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือออกแบบขั้นตอนการท างานได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้สูตร
ค านวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ 

                    •  ก าหนดข้อจ ากัดและศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ เช่น 
โปรแกรมค านวณพ้ืนที่ของสามเหลี่ยม ต้องการค านวณพ้ืนที่ได้เฉพาะรูปสามเหลี่ยม 

 

          2. ก าหนดข้อมูลน าเข้า ซึ่งประกอบหัวข้อพิจารณาดังนี้ 
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                    •  ก าหนดลักษณะการรับข้อมูล เช่น รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ หรือ อ่านข้อมูลจากไฟล์ 

                    •  รูปแบบข้อมูลที่รับเข้ามาเป็นอย่างไร เช่น ข้อมูลชื่อนิสิตเก็บเป็นตัวอักษรหรือสตริง ข้อมูล
เงินเดือนพนักงานเก็บเป็นจ านวนทศนิยม เป็นต้น 

                    •  ขอบเขตของข้อมูลมีช่วงค่าของข้อมูลได้เท่าไหร่ เช่น รับข้อมูลเงินเดือนมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.00 ถึง 100,000.00 บาท เก็บข้อมูลเป็นจ านวนทศนิยม เป็นต้น 

                    •  ข้อจ ากัดในการรับข้อมูลอย่างไรบ้าง เช่น รับข้อมูลได้เฉพาะค่าตัวเลขที่มากกว่า 0 เป็นต้น 

 

          3. วิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยข้อก าหนดดังนี้ 

                    •  ก าหนดวิธีการ หรือเทคนิคท่ีใช้แก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ จะมีวิธีการปัญหาแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา และผู้แก้ปัญหา และปัญหาหนึ่งๆสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยหลายๆ วิธีการ ดังนั้นให้
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ 

                    •  ก าหนดขั้นตอนท างานให้ชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาตามล าดับการท างานของวิธีการที่ได้เลือกใช้ 
และประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

          4. ก าหนดผลลัพธ์ 

                    •  ก าหนดรูปแบบการแสดงผล เช่น แสดงผลลัพธ์เป็นภาพกราฟฟิกส์ทางจอภาพ หรือพิมพ์
ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

                    •  ตรวจสอบข้อผิดพลาดและความถูกต้องของผลลัพธ์ เช่น ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการ
ค านวณ ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่ 

 

          5. ก าหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย 

                    •  ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัด ประเภทของงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

                    •  วิธีการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ตัวแปร เช่นการประกาศตัวแปรอาเรย์ให้สามารถเก็บข้อมูลได้
หลายตัว หรือเก็บข้อมูลเป็นคลาส หรือตามโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น 
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          การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ คือ 

          1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม (Algorithm) เป็นการอธิบายถึงล าดับขั้นตอนการท างาน
ของการแก้ปัญหาโดยใช้ประโยคข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถบอกล าดับการท างานได้ ซึ่งมีประโยชน์
ดังนี้ 

                    •  ท าให้เห็นล าดับของการท างานและวิธีการท างานแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด 

                    •  ท าให้เห็นภาพรวมของการท างานของขั้นตอนทั้งหมด 

                    •  เป็นการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า ท าให้สามารถน าไปเขียนเป็นโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

          2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจ าลอง (Pseudo Code) เป็นการออกแบบขั้นตอนการท างาน
ของโปรแกรมโดยการใช้ข้อความภาษาอังกฤษท่ีใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลักการท างานและ
ประโยชน์เหมือนกับการใช้อัลกอริธึ่ม แต่มีข้อดี ดังนี้คือ 

                    •  สามารถน ารหัสจ าลองไปใช้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการใช้อัลกอริธึ่ม เพราะมีความ
ใกล้เคียงกับค าสั่งคอมพิวเตอร์ 

                    •  ผู้ออกแบบโปรแกรมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์บ้าง เพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอ่ืนๆได้หลายภาษา 

 

          3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart) คือ การใช้สัญลักษณ์รูปภาพ หรือกล่อง
ข้อความบรรยายรายละเอียดการท างาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางล าดับ ของการท างาน ซึ่งมีข้อดีดังนี้ คือ 

                    •  สามารถอ่านและเข้าใจการท างานได้ง่าย เพราะมองเห็นภาพรวมข้ันตอนการท างาน
ทั้งหมดได้ชัดเจน 

                    •  สามารถออกแบบโครงสร้างการท างานได้หลากหลายโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 
ท าให้แก้ปัญหาที่มีหลายเลือกและซับซ้อนได้ 

                    •  ค าสั่งหรือค าบรรยายรายละเอียดในกล่องข้อความสามารถน าไปเขียนเป็นค าสั่งของ
โปรแกรมได้ 
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          การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 

          เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากได้ผ่านการออกแบบโปรแกรมแล้ว โดยการน าแนวคิดจากอัลกอริธึ่ม หรือ
ผังงานมาแปลงให้อยู่ในรูปค าสั่งคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมและใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ถูกต้อง และท างาน
ตามท่ีเราต้องการ สรุปการเขียนโปรแกรม ต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้ 

                    •  เลือกภาษาที่เหมาะสม 

                    •  ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการท างาน (ประมวลผล) ที่ได้จากการออกแบบ 
ให้อยู่ในรูปของค าสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาท่ีเลือกนั้น 

 

          การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification) 

          การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมท่ีเขียนได้ ว่าท างานถูกต้องตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ หรือตรงตามลักษณะงานของโปรแกรมนั้นหรอไม่ ความผิดพลาด ( Errors) ที่
สามารถเกิดขึ้นได้จากการเขียนโปรแกรม มีดังนี้ 

                    •  Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าสั่งผิดรูปแบบที่ภาษานั้นก าหนด เช่น การ
ลืมประกาศตัวแปร การเขียนค าสั่งผิอด เช่น ค าสั่ง while( ) เป็น WHILE( ) 

                    •  Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมท างานผิดไปจากข้ันตอนที่ควรจะเป็น 
เช่น การตรวจสอบเงื่อนไขผิดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ค านวณค่าได้ค าตอบไม่ถูกต้อง หรือ ท างานผิดล าดับ
ขั้นตอน เป็นต้น 

                    •  System Design Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมท างานได้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า 

 

          ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

                    •  Desk-Checking ผู้เขียนโปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าให้ผู้อื่นช่วยดูจะ
เรียกว่า Structured-Walkthrough 

                    •  Translating ตรวจสอบรูปแบบค าสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยตัวแปลภาษา ( 
Translator) เป็นผู้ตรวจ 

                    •  Debugging เป็นการทดลองใช้โปรแกรมจริง เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่ตรง
ตามความต้องการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก Logic Errors และถ้าได้ทดสอบกับผู้ใช้จริงก็จะสามารถตรวจสอบ 
System Design Errors ได้ 
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          การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation) 

          การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งานจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือการเขียนโปรแกรม 
ได้แก่ 

                    •  คู่มือส าหรับผู้ใช้โปรแกรม (User's Manual or User's Guide) คือเอกสารที่อธิบาย
วิธีการใช้ระบบหรือโปรแกรม เรียกว่า User Manual ใช้ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรม แนะน าวิธีการใช้งาน
โปรแกรม แนะน าคุณสมบัติ และองค์ประกอบของโปรแกรมต่างๆ วิธีการติดตั้งโปรแกรม สามารถท าควบคู่ไป
กับการเขียนโปรแกรม อาจท าเป็นคู่มือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ก็ได้ (Online Manual) 

                    •  คู่มือส าหรับผู้เขียนโปรแกรม (Programmer's Manual or Programmer's Guide) เป็น
คู่มือที่จัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อให้สะดวกต่อการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่เดิม โดยทั่วไปจะเป็นเอกสารแสดงการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ เรียกว่า 
System Manual ใช้ส าหรับผู้พัฒนาระบบหรือโปรแกรม เท่านั้น 

 

          การใช้งานจริง (Program Implement) 

          การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากท าการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้มีความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว โดยการน าโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์
ต่างๆโดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถท างานตามฟังก์ชั่น และท าตามจุดประสงค์ของโปรแกรมที่เขียนไว้ ขั้นตอน
การใช้งานจริงของโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้ 

 

          การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) 

          การเขียนโปรแกรมท่ีดีต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยทั่วไปโปรแกรมที่ใช้งานจะประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่นทดสอบ 
(Beta Version) และ รุ่นที่ใช้งานจริง (Release Version) และต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีขึ้น ดัง
ตัวอย่างเช่นโปรแกรมเวอร์ชัน 1 มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้นการพัฒนา
โปรแกรมให้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และผู้เขียนโปรแกรมต้องอาศัยคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบ
ของโปรแกรม เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข และให้ผู้อื่นๆสามารถพัฒนาต่อได้ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

4.2.1 การวิเคราะห์ปัญหา 

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Databases Initial Study) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลขึ้นใช้งานโดยในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ความต้องการต่างๆ ของ
ผู้ใช้เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย ปัญหา ขอบเขต และกฎระเบียบต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลที่จะพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบฐานข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 

4.2.2 การออกแบบโปรแกรม 

 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรถูกออกแบบมาให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลต้องมี
คุณสมบัติใช้งานผ่านระบบเครือข่ายจึงเลือกใช้ MySQL Database Version 5.0.5  ภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบเลือกใช้ภาษา PHP Script Language Version 5.2.6 เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชั่น(Web Application) การออกแบบโปรแกรมแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ  

1) การออกแบบฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลเป็นส่วนที่จัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ของบุคลากร เช่น ชื่อ นามสกุล 

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าว ที่ละฟิลด์ (Field) จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบ
ของข้อมูลที่เก็บ จ านวนตัวอักษรในการจัดเก็บ จึงจ าเป็นต้องออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ในแต่ละฟิลด์สามารถ
จัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันได้ถูกต้องกับความเป็นจริงของข้อมูลบุคลากรที่แท้จริง ในที่นี้ใช้ฐานข้อมูล 
MySQL Database Version 5.0.5  ซ่ึงมีลักษณะการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น  
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ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ชื่อฐานข้อมูล person_data ประกอบด้วย table ทั้งหมด 9 tables 
ดังนี้ 

1.1) Personmain ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย field 
ทั้งหมด 11 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- Username เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บรหัสส าหรับการเข้าสู่ระบบ 
- Fullname เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บ ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้งาน 
- Password เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บรหัสผ่าน 
- Email เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บท่ีอยู่อีเมล์ 
- Active เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข 2 สถานะคือ 0 กับ 1 ใช้จัดเก็บสถานการณ์

ใช้งานคือ 0 ไม่ได้ใช้งาน 1 คือสถานการณ์ใช้งาน 
- Code เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือแยกกลุ่มของบุคคล เช่น

เป็นบุคลากรสายวิชาการหรือสนับสนุน หรือแยกกลุ่มการบริหารต่างๆ เป็นต้น 
- Prename เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย 

นาง ผศ. เป็นต้น 
- Position เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บต าแหน่งของบุคลากร เช่น 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
- Telephone เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ 
- Photo เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บท่ีอยู่ของภาพถ่าย ซึ่งจะถูก

จัดเก็บในไดเรกทอรี่ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
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1.2) Graduated_history ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประวัติการศึกษาของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วย field ทั้งหมด 5 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- Campus_name เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
- Education เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษาท่ีจบ

การศึกษา 
- Graduatedyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
- Codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อแยกกลุ่มการศึกษาของ

แตล่ะบุคลากร เช่น ใช้ในการเรียงล าดับวุฒิการศึกษา เป็นต้น 
1.3) management_position ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประวัติหรือต าแหน่งการบริหารของ

แต่ละบุคคล ประกอบด้วย field ทั้งหมด 5 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- Fromyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลการด ารงต าแหน่ง

บริหารจากปี พ.ศ. 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- Toyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลการด ารงต าแหน่งบริหาร
ถึงปี พ.ศ. 

- Nameofposition เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลชื่อต าแหน่ง
บริหาร 

- Codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อไว้ตรวจสอบจ านวน
ล่าสุดของข้อมูล 
 

1.4) specialization ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลสาขาเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 
field ทั้งหมด 2 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- Special_detail เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด

ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล 
1.5) Research_recieved ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับของแต่ละบุคคล 

ประกอบด้วย field ทั้งหมด 5 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- year_recieved เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่ได้รับทุนวิจัย

ของแต่ละบุคคล 
- subject_detail เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลหัวข้อหรือเรื่องที่

ได้รับทุนวิจัยของแต่ละบุคคล 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- sourceofcapital เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มาของทุนวิจัย
ที่ได้รับของแต่ละบุคคล 

- codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลจ านวนแถวของข้อมูลใช้ใน
กรณีลบข้อมูลไม่ให้เกิดการซ้ ากันของข้อมูล 
 

1.6) published ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ ระดับนานาชาติของแต่
ละบุคคล ประกอบด้วย field ทั้งหมด 8 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- publeshedtype เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่

งานวิจัยระดับต่างๆ อันได้แก่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ บทความปริทัศน์
ระดับชาติและบทความปริทัศน์นานาชาติของแต่ละบุคคล 

- publishyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่ตีพมพ์งานวิจัย
ของแต่ละบุคคล 

- subject_detail เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลหัวข้อหรือเรื่อง
ของงานวิจัยที่เผยแพร่ของแต่ละบุคคล 

- linklocation เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ของงานวิจัยที่
ได้จัดเก็บไว้ยังที่อยู่อื่น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย เป็นต้น 

- nameofjournal เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลชื่อวารสารที่
ตีพิมพ์ 

- impactfactor เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลค่าอิมแพคเฟกเตอร์
ของงานวิจัย 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

- codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบเพื่อไม่ให้
ข้อมูลของแต่ละ ไอดี ไม่ซ้ ากัน 

 

1.7) books ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลหนังสือหรือต าราที่จัดพิมพ์ของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 
field ทั้งหมด 5 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- bookname เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลชื่อหนังสือหรือต าราที่

ตีพิมพ์ของแต่ละบุคคล 
- publisher เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ 
- pressyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่พิมพ์ 
- codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้

ข้อมูลของแต่ละ ไอดี ไม่ซ้ ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.8) conferences ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการของแต่ละ
บุคคล ประกอบด้วย field ทั้งหมด 8 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- conferencetype เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลระดับของการ

บรรยาย 
- conferencedate เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลวันที่ประชุม

วิชาการ 
- conferencemonth เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลเดือนที่

ประชุมวิชาการ 
- conferenceyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่ประชุม

วิชาการ 
- conferencename เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลหัวข้อที่

น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
- conferenceplace เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลสถานที่ที่

น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
- codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้

ข้อมูลของแต่ละ ไอดี ไม่ซ้ ากัน 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

1.9) awards ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการได้รับรางวัลหรือผลงานดีเด่นของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วย field ทั้งหมด 5 fields ดังนี้ 

 

- Id เป็นชนิดตัวเลข ใช้จัดเก็บรหัสของแต่ละบุคคล 
- awardsname เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลชื่อรางวัลที่ได้รับ 
- awardsgive เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานหรือผู้มอบ

รางวัล 
- awardsyear เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ใช้จัดเก็บข้อมูลปีที่ได้รับรางวัล 
- codelist เป็นชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้

ข้อมูลของแต่ละ ไอดี ไม่ซ้ ากัน 

 

2) การออกแบบเว็บแอปพลิเคชั่น(Web Application) 

ขั้นตอนการออกแบบส่วนที่ 2 นี้จะประกอบไปด้วย การติดตั้งเครื่องมือ(tools)ในการเขียนโปรแกรม
ในที่นี้เลือกใช้โปรแกรม WYSIWYG Web Builder 10 และอีกส่วนหนึ่งคือการออบแบบหน้าตาของเว็บ
แอปพลิเคชั่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

การติดตั้งโปรแกรม WYSIWYG Web Builder 10 

- ดาวน์โหลดโปรแกรม WYSIWYG Web Builder 10 ได้ที่ 
http://www.wysiwygwebbuilder.com/download.html 

- ติดตั้งโปรแกรมโดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 

1)ดับเบ้ิลคล๊ิกไฟล์ setup.exe จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กดปุ่ม next ดังรูป
ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wysiwygwebbuilder.com/download.html


 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2)เลือก I agree to the terms of this license agreement แล้วกดปุ่ม next 

 

 

 

3)เมื่อปรากฏหน้าต่างต าแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม next 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4)ปรากฏหน้าต่างชื่อ shortcut folder ให้กดปุ่ม next 

 

 

 

5)จะปรากฏหน้าต่าง Ready to Install ดังภาพด้านล่าง ให้กดปุ่ม next 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

6) จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งโดยมีระดับความส าเร็จจากแถบ progress bar สีเขียวให้
รอจนกว่าจะปรากฏหน้าต่างในข้อ 1.1.7 

 

 

7)เมื่อปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง ให้กดปุ่ม Finish กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น
สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

การออกแบบส่วนการติดต่อการใช้งาน (user interface) โดยใช้โปรแกรม 
wysiwyg web builder 10  

การออกแบบโดยใช้โปรแกรม wysiwyg web builder 10 เป็นเครื่องมือนั้น ใช้เพ่ือ
ออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interface) เพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างฐานข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานโดยพัฒนาต้องเขียนโปรแกรมภาษา php ร่วมด้วยเพื่อให้การท างานระหว่างส่วนของ user interface 
สามารถเชื่อมต่อเพ่ือเข้าถึงข้อมูล mysql ที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วได้  

จากการออกแบบระบบจะได้ทั้งหมด 16 ไฟล์ซึ่งแต่ละไฟล์จะท าหน้าที่ แตกต่างกัน ดัง
จะอธิบายพร้อมน าเสนอภาพต่อไปนี้ 

1. Index.php จะท าหน้าที่เป็นหน้าหลักของโปรแกรม ประกอบไปด้วย 

 

- แบนเนอร์ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- เมนูหลัก ได้แก่ หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน บันทึก/
เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส าหรับผู้ดูแลระบบ 

- ส่วนของค าอธิบายการใช้งานเบื้องต้น 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

2. administrator.php ออกแบบส าหรับผู้ดูแลระบบใช้เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งานโดย
ประกอบไปด้วย รหัสใช้งานของผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และยังสามารถระงับการใช้งานของสมาชิกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

3. login.php ออกแบบส าหรับผู้ใช้งานใช้เข้าสู่ระบบ มีช่องให้คลิ๊กเพ่ือให้ระบบจ ารหัส
เข้าสู่ระบบในครั้งถัดไป โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกรอก กรอกแต่เพียงรหัสผ่านเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

4. change_password.php ออกแบบส าหรับผู้ใช้งานใช้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน โดย
ผู้ใช้งานต้องกรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่อีก 2 ครั้งให้ตรงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. protected_page.php เป็นหน้าที่ประกอบไปด้วย เมนูส าหรับการกรอก
รายละเอียดเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทั้งหมด โดยหน้านี้จะต้องมีการตรวจเช็คการเข้าสู่ระบบ หากไม่มีการเข้าสู่
ระบบจะไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้ 
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6. error_page.php เป็นหน้าที่ใช้ส าหรับแจ้งการเข้าสู่ระบบผิดพลาด หรือพยายาม
เข้าถึงเมนูการกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 5 จะมาปรากฏในหน้านี้ 
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7. master_page.php เป็นหน้าต้นแบบทุกหน้าในระบบ นั่นหมายถึงหากแก้ไขเมนู
หลัก หรือแบนเนอร์ในหน้านี้ ทุกๆหน้าในระบบก็จะเปลี่ยนแปลงตาม 
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8. personmain.php เป็นหน้าส าหรับกรอกข้อมูลเริ่มต้นของบุคคล อันได้แก่ รูปภาพ 
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่างในหน้านี้ด้วย 
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9. graduated.php เป็นหน้าส าหรับกรอกประวัติการศึกษา อันประกอบไปด้วย 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา
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10. position.php ในหน้านี้ใช้ส าหรับบันทึก ต าแหน่งการบริหาร อันได้แก่ การด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ. ชื่อต าแหน่ง/ประธาน/หัวหน้า/..../หน่วยงาน 
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11. specialization.php เป็นหน้าส าหรับกรอกรายละเอียดความเชียวชาญพิเศษ ใน
หน้านี้สามารถกรอกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลอยู่ในหน้าเดียวกันได้เลย 
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12. research.php หน้านี้ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลทุนวิจัยที่ได้รับ ประกอบไปด้วย ปีพ.ศ.
ที่ได้รับทุนวิจัย หัวข้อ/เรื่อง และที่มาของทุนวิจัย 
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13. published.php ในหน้านี้ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลงานวิจัยที่เผยแพร่ ประกอบด้วย 
ระดับของการตีพิมพ์ หัวข้อ/เรื่อง/บทคัดย่อของงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ค่า impact factor 
และท่ีอยู่ส าหรับการลิ้งค์เอกสารในกรณีท่ีจัดเก็บไว้ภายนอก 
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14. awards.php ส าหรับการกรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานดีเด่น ประกอบไปด้วย ชื่อ
รางวัลหรือผลงานดีเด่นที่ได้รับ ชือหน่วยงาน/สถาบัน ที่มอบรางวัล และปีท่ีได้รับรางวัล 
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15. conferences.php ใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ ประกอบด้วย ระดับของการบรรยาย หัวข้อที่น าเสนอ ชื่องานที่ประชุม และวันเดือนปีที่จัดการ
ประชุมวิชาการ 
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16. books.php ในหน้านี้ใช้ส าหรับกรอกข้อมูลหนังสือหรือต าราจัดพิมพ์ขึ้น โดย
ประกอบไปด้วย ชื่อหนังสือหรือต ารา ส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ และปี พ.ศ.ที่จัดพิมพ์ 

 

 

4.3 วิธกีารให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ 
พูดจาสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจแต่การที่จะท า
ให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงข้ันที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้องให้บริการที่บรรลุความ
คาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับบริการ และความ
ประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของเราอีกแล้วตัวเราและองค์การของเราก็
ย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ท าเริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตามความต้องการ 

ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ท างาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องราวส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งท างานที่เรา
รับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพ่ือแสดงว่าเราเอาใจใส่
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ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรี
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดข้ึนได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อนความมี
อัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและ
ประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เราแสดงออกดังต่อไปนี้ 

1. บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึง การให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็
มีความส าคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจที่ได้รับการ
ต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 

2. ยิ้ม เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะท าให้เขารู้สึกอบอุ่นใจและในค าพูดที่เรา
ทักทาย เราสามารถใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึกพอใจที่มาใช้บริการของเรา 

3. ค าพูดที่วิเศษ คือ ค าพูดเหล่านี้ “ขอบคุณครับ” “ผมเสียใจ” “ขอโทษครับ” “มีอะไรให้ผมช่วย
ไหมครับ” ชื่อของผู้รับบริการเป็นค าวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้ 

4. ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะท าให้เขาอบอุ่นใจหมายความว่า เราจะต้องเรียนรู้
ปฏิกิริยาของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษต่อ
ความต้องการช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อ สถานที่และค าแนะน าอ่ืน ๆ เป็นต้น 

5. ถ้าหากเราใส่ “ยิ้ม” ลงไปในน้ าเสียง หมายความถึงการพูดด้วยน้ าเสียงที่มีไมตรีจิตและพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้สัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะท าได้ 

6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการท างานของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าพนักงานผู้นั้น
จะต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่ 

7. เราควรที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้นแต่เราอาจ
ขอให้คนอ่ืนช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่าพยายามปัดความผิดให้พ้นตัวเอง ควรจะยอมรับอย่างอ่อนน้อมและ
ด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขความผิดพลาดนั้น 

8. เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราด้วย ทุกคนจะท างานร่วมกันได้ดีกว่าถ้าทุน
คนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการท างาน โดยส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อ
กันไม่ใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง 

9. ผู้รับบริการมีเหตุผลหลายอย่างที่มาท าการติดต่อกับองค์กรของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การต้อนรับเช่นนั้น
ผู้รับบริการก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา โดยส่วนรวมและเกิดความไว้วางใจตามมาด้วยความพอใจใน
ที่สุด 
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4.4 วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนี
ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ผู้รับบริการภายหลังจากท่ีได้รับบริการนั้นแล้ว แต่
โดยทั่วไป ปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขท่ีน ามาสู่การสะท้อน
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดข้ึนจริง หรือที่
ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่
วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การได้รับบริการจากแบบ
เผชิญหน้า(face-to-face)และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  

แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้
จากทัศนะของนักวิชาการได้แก่ โคเลอร์และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, 1996: 184-185) ซึ่งได้
ให้หลักการส าคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้  

ประการที่ 1 ความคาดหวังของผู้บริการ (customer expectations) สิ่งส าคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การท าให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจให้แก่
ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามเพ่ือที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการ
ที่ได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของค าถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างค าถามในลักษณะที่ว่าท าอย่างไร  

ประการที่ 2 ภาวะความเป็นผู้น า (leadership) รูปแบบต่างๆ ของผู้น าภายในองค์การทั้งแบบ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผูจ้ัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่น าไปสู่ความมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืองของการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรร
ทรัพยากร เป็นต้น  

ประการที่ 3 การปรับปรุงขั้นตอน (process improvements) โดยท าการอธิบายถึงวิธีการที่จะท าให้
ขั้นตอนต่างๆ มีระดับที่ดีเพ่ิมขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ท าการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือให้
เกิดข้ันตอนใหม่ๆ เกิดข้ึนและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว  

ประการที่ 4 การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยท าการส ารวจ
จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่ม
หรือจดหมายร้องเรียน  

4.5 แนวปฏบิัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันทีงานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึง
ความรู้สึกท่ีดี แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กร
ที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน 
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2. ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็วงานบริการเริ่มต้นและด าเนินการได้ใน
ทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลาง และในตอนท้ายเพราะไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่ง
เวลาใด 

3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กรงานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการจึงสามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ท้ังในแง่ดีและไม่ดี 

4. ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจการบริการที่ผิดพลาดบกพร่องไม่
สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้น้อยลง 

5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมากการบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่มี
มากน้อยเพียงใดส าคัญมากน้อยเท่าใด 

6. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานานการบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความ
ทรงจ าของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้เม่ือมีการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคง
หลงเหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบ ๆ ปี 

7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัดบริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือ
ขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 

8. ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดีบริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการ ถ้าได้คนดีมีจิตส านึกในการให้บริการดีมีทัศนคติต่อการให้บริการดีและได้รับการปลูกฝังนิสัยในการ
ให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ท างาน
ให้บริการก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 

9. คนเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างและท าลายงานบริการบริการที่ผิดพลาดบกพร่อง น าความ
เสียหายมากสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี 
แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม และอาจถึง
ขั้นท าให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 
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4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซี่งสรุปได้ดังนี้ 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

  
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาระฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยสรุปไว้
ดังนี้ 
 
5.1  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.ปัญหาจากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่นล่าสุด ที่น้อยเกินไป โดยที่

ผู้จัดท าไม่สามารถศึกษาโปรแกรมภาษา PHP ได้ทันภายในระยะเวลาการจัดท าโปรแกรม ได้โดยละเอียด

พอที่จะสร้างโปรแกรมที่จะน ามาพัฒนาฐานข้อมูล จึงท าให้ระบบยังมีข้อผิดพลาดหลายจุด  

2.ปัญหาเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ จ าเป็นต้อง

ศึกษาคุณสมบัติโดยละเอียดเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาน้อยที่สุด ปัจจุบันผู้จัดท ายัง

ศึกษายังไม่ครบถ้วนทุกคุณสมบัติ จึงท าให้เกิดปัญหาและล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

 1. ศึกษาภาษาโปรแกรม  php เวอร์ชั่นที่ใช้งานอย่างละเอียดครบถ้วน เพ่ือการน ามาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้น 
 2. ศึกษาฐานข้อมูล  MySQL เวอร์ชั่นที่ใช้งานอย่างละเอียดครบถ้วน เพ่ือการน ามาใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมเนื้อหา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในภายภาค
หน้า ผู้ที่จะศึกษาและพัฒนาระบบต่อไปในอนาคตควรศึกษาเพ่ิมเติมทั้ง ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป 
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แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ http://www.wysiwygwebbuilder.com/ 

เว็บไซต์ http://www.php.net/ 

เว็บไซต์ http://www.mysql.com/ 
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