บทที่ 1
บทนา
1.1. ทีม่ าของการพัฒนาระบบ
ศูนย์ความเป็ นเลิ ศด้านการจัดการสารและของเสี ยอันตราย (ศสอ.) เริ่ มดาเนิ นงานมาตั้งแต่ปี
2542 (ชื่ อเดิ ม ศูนย์ความเป็ นเลิ ศแห่ งชาติ ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและของเสี ยอันตราย) ใน
ลักษณะเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ
วิจยั ด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งก ากับ ดู แลโดยสานักพัฒนาบัณฑิ ตศึ กษาและวิจยั ด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สบว.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีภารกิจสาคัญ
ในการผลิตองค์ความรู้ งานวิจยั และบุคลากรวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการสารและของ
เสี ยอันตราย ซึ่ งในการดาเนิ นงานของหน่วยงานจาเป็ นที่จะต้องมีพสั ดุภณ
ั ฑ์ต่างๆ จะแบ่งเป็ นวัสดุ
อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ่ งในครุ ภณ
ั ฑ์จะมี การแบ่ งประเภทของครุ ภณ
ั ฑ์ เช่ น ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น โดยหน่ วยงานที่ กากับดู แลตรวจสอบและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุ ภณ
ั ฑ์เดิ มนั้นจะปฏิ บตั ิ งานโดยการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ ม ซึ่ งจะบันทึ ก ข้อมู ลต่างๆ ใน
รู ปแบบของเอ็กเซล (Microsoft Excel) และเอกสารที่เป็ นกระดาษ ซึ่ งนับวันปริ มาณข้อมูลต่างๆ ก็
เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ท าให้ เกิ ด ความยากล าบากในการตรวจสอบค้น หาข้อ มู ล ที่ ต้อ งการ และมี
เหตุการณ์ที่ขอ้ มูลเกิ ดความเสี ยหายและผิดพลาดบ่อยครั้ ง รวมถึ งหน่ วยงานเดิ มต้องการที่จะให้
หน่วยงานในเครื อข่ายที่อยูใ่ นสาขาต่างๆ สามารถตรวยสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั ของ
ครุ ภณั ฑ์ได้โดยอัตโนมัติ
ทางหน่ วยงานเลยมีความต้องการที่จะใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการกับข้อมูลพัสดุภณ
ั ฑ์
โดยสามารถบันทึกการขอซื้ อจัดพิมพ์ใบ PR (Purchase Requisition) จนออกใบขอซื้ อ Po (Purchase
Order) และรับพัสดุ ภณ
ั ฑ์ จัดจาหน่ ายไปยังแผนกต่างๆ ที่ ร้องขอมา ตลอดจนสิ้ นปี งบประมาณ
สามารถออกรายงานเพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบการขอคงอยู่ ข องพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ ว และมีขอ้ ผิดพลาดน้อยลง
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ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ประยุกต์เอาเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน่ และฐานข้อมูลเข้ามาช่วยใน
การดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถดาเนิ นงานได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นและถูกต้องแม่นยายิง่ ขึ้น
โดยจะใช้เทคโนโลยีทางด้านเว็บแอพพลิ เคชั่น (Web Application) ที่ท างานผ่านทางเครื อข่า ย
อิ นเทอร์ เน็ ต ซึ่ งจะเป็ นตัว กลางในการจัดการข้อมู ล ต่ า งๆโดยข้อ มู ล จะจัดเก็ บ ลงในฐานข้อมู ล
(Database) ของเครื่ องแม่ข่าย (Server) เพื่อป้ องกันการสู ญหายของข้อมูล
1.2. วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบจัดการพัสดุภณั ฑ์ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสารและของเสี ยอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3. ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1. พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) เป็ นแบบ เว็บ
แอพพลิเคชัน่ (Web Architecture)
1.3.2. พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ และใช้ MySQL เป็ น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ
1.3.3. ฟังก์ชนั่ การทางานของระบบจัดการพัสดุภณั ฑ์สาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
1.3.3.1.

สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลผูใ้ ช้ ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลตัวแทน
จาหน่าย ได้

1.3.3.2.

สามารถจัดการสถานะในใบสั่งซื้ อและใบขอซื้ อได้

1.3.3.3.

สามารถจัดการเพิ่มเติม และ ค้นหาข้อมูลครุ ภณั ฑ์ได้

1.3.3.4.

สามารถจัดทาใบขออนุมตั ิซ้ื อและขออนุมตั ิซ่อมครุ ภณั ฑ์ได้

1.3.3.5.

สามารถออกเลขครุ ภณั ฑ์ได้

1.3.3.6.

สามารถจัดทาใบสัง่ ซื้ อได้

1.3.3.7.

สามารถตรวจสอบข้อมูลการส่ งซ่อมของครุ ภณ
ั ฑ์ได้

1.3.3.8.

สามารถตรวจสอบที่ต้ งั ของครุ ภณั ฑ์ได้

1.3.3.9.

สามารถออกรายงานประวัติการส่ งซ่อมของครุ ภณั ฑ์ได้

1.3.3.10.

สามารถออกรายงานตรวจเช็คครุ ภณั ฑ์ประจาปี ได้
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1.4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1. ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสารและของเสี ยจะได้ระบบทีช่วยในการจัดการ
บริ หารพัสดุภณั ฑ์
1.4.2. ลดขั้นตอนการดาเนิ นงาน ทาให้การดาเนินรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
1.4.3. ช่วยลดการศูนย์หายของข้อมูลต่างๆ
1.4.4. ช่วยลดความผิดพลาดในการดาเนินงาน
1.4.5. การจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบระเบียบสามารถนาข้อมูลมาออกสารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ได้
1.5. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.5.1. ศึกษาระบบเบื้องต้นและศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
ศึกษาข้อมูลระบบงาน ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสารและของเสี ยร่ วมถึง
วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูล
การดาเนิ นงานนั้นว่าเป็ นเช่นไร และได้บอกเนื้ อหาที่ตอ้ งศึกษาเพิ่มเติมในการพัฒนา
ระบบเพื่อความถูกต้อง
1.5.2. วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1.5.2.1. นาข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาทาการวิเคราะห์จนได้ความต้องการที่แท้จริ ง และ
นาเสนอด้วยแผนภาพต่างๆ ได้แก่แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram)
1.5.2.2. วิเคราะห์โครงสร้างของข้อมูลและนาเสนอด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเอนติต้ ี (Entity Relationship Diagram :ER Diagram)
1.5.3. กออกแบบระบบ (System Design)
1.5.3.1. ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์
(Client/Server Architecture)
1.5.3.2. ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) โดยยึดหลักGUI
1.5.3.3. ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
1.5.3.4. ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาโดยใช้พฒั นาโดยใช้ภาษา PHP
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1.5.4. พัฒนาระบบ (System Development)
พั ฒ นาระบบตามที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ โดยจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ย MySQL
เขียนชุ ดคาสั่งด้วยภาษา PHP และเครื่ องมืออื่นๆ เพื่อทาให้ระบบมีความสมบูรณ์ เช่ น
CSS,HTML5, Javascript,mpdf
1.5.5. ทดสอบระบบ (System Testing)
มีการทดสอบพร้อมกับการพัฒนาระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง และ เมื่อพัฒนาเสร็ จแล้วได้นาไปให้ผใู้ ช้ทดสอบการใช้งานโดยจาลองระบบใน
สภาพแวดล้อมคล้ายๆ จริ งเพื่อทดสอบการยอมรับของผูใ้ ช้
1.5.6. จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
จัด ท าเอกสารเพื่ อ ใช้ใ นการอธิ บ ายระบบและโปรแกรมที่ พ ัฒ นาส าหรั บ การ
ปรับปรุ งระบบในอนาคต และสาหรับผูท้ ี่สนใจใช้ในการศึกษา
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1.6. แผนและระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
2558
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. การศึกษาระบบเบื้องต้นและ
ศึกษาความเป็ นได้
2. การวิเคราะห์ระบบ
3. การออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6. การจัดทาเอกสารประกอบภาค
นิพนธ์

เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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1.7. อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1.7.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา 1 เครื่ อง Acer- Acer Aspire 4752-2332G64
1.7.2. ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
-โปรแกรม Adobe Photoshop CS5
- โปรแกรม Web Browser ได้แก่ GoogleChrome, FireFox
- โปรแกรม Xampp 1.8.3
1.8. อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรั บระบบ
1.8.1. เครื่ องแม่ข่าย
1.8.1.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- IBM Intel® Xeon® CPU 5110@1.60GHz Ram 3.00GB 32-bit
1.8.1.2. ซอฟต์แวร์ (Software)
-Window Server 2008
- Internet Information Services (IIS)
-โปรแกรม MySql 5.5.34
1.8.2. เครื่ องลูกข่าย
1.8.2.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Dell Vostro 270 3.10GHz, 4GB and 500GB HDD
1.8.2.2. ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Web Browser ได้แก่ GoogleChrome, FireFox
- โปรแกรม Xampp 1.8.3

