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โครงสร้างระบบ 

 ระบบพฒันาโดยใชภ้าษา PHP   

ฐานขอ้มลู MYSQL  

Frontend Framework ใช ้Bootstrap 

 

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน  

 สาํหรบัผูด้แูลระบบ  

 สาํหรบัผูใ้ชง้านทัว่ไป 

การติดตัง้ระบบ 

1. แตกไฟลแ์ลว้อพัโหลดไฟลใ์นโฟลเดอรช์ื่อ certificate ไปยงัเวบ็เซฟเวอร ์

2. นําเขา้โครงสรา้งฐานขอ้มลูของระบบไปยงัฐานขอ้มลูทีเ่ตรยีมไว ้ไฟลโ์ครงสรา้งฐานขอ้มลู

ชื่อ certificate.sql  

กรณีใช้ phpMyAdmin จดัการฐานขอ้มลู 

กรณีที ่1 import file ใหไ้ปที ่phpMyAdmin เลอืกที ่import เลอืกไฟล ์

certificate.sql จากนัน้กดที ่Go 
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   กรณีที ่2 นําเขา้แบบ SQL เปิดไฟล ์certificate.sql แลว้คดัลอกขอ้ความทัง้หมดมา

วางในช่อง Run SQL query/queries on database จากนัน้กดที ่Go 

 

3. เปิดไฟล ์connection.php ทีอ่พัโหลดไปบนเซฟเวอรจ์ากขัน้ตอนที ่1 เพือ่ทาํการแก้ไข

ขอ้มลูตดิต่อฐานขอ้มลู กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น  

$host="localhost"; $user="root"; $passwd=""; $db=" certificate"; 

Localhost หรอื  

127.0.0.1 

ชื่อผูใ้ชง้านฐานขอ้มลู รหสัผ่าน ชื่อฐานขอ้มลู 

 

 

4. เสรจ็สิน้การตดิตัง้และดําเนินการตัง้ค่าระบบก่อนการใชง้านระบบ 
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การใช้งานระบบ 

ส่วนของผู้ดแูลระบบ 

 การเข้าสู่หน้าจดัการ 

การเขา้สูห่น้าจดัการ ปุ่ม   หน้าเวบ็ไซต์ 

 

 หน้าหลกัการบรหิารจดัการสาํหรบัผูด้แูล 

  ชื่อผูใ้ชง้าน คอื ทีก่ําหนดไว ้

  รหสัผ่าน คอื ทีก่ําหนดไว ้

 ชื่อผูใ้ชง้านและรหสัผ่านตัง้ตน้ ชื่อผูใ้ชง้าน : admin@admin รหสัผ่าน admin123 
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           ส่วนประกอบหน้าบริหารจดัการ 

 

 

 กิจกรรม/โครงการ 

ไปทีเ่มนู กจิกรรม/โครงการ  เป็นเมนูเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกจิกรรมหรอื

โครงการ 

 

  

 

ปุ่ มดาํเนินการ 

แสดงจาํนวนขอ้มลูของแต่ละประเภท 

ส่วนทา้ยแสดงขอ้มลูระบบ 

เมนู 

ชื่อระบบและชื่อโรงเรยีน 
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การเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม   

 
 

  ขอ้มลูโครงการประกอบไปดว้ย 

• ชื่อโครงการ นําไปแสดงผลในการคน้หาโครงการ 

• ชื่อย่อ นําไปรนัหมายเลขเกยีรตบิตัร 

• วนัทีจ่ดักจิกรรม นําปีทีจ่ดักจิกรรมไปแสดงหมวดหมู่ในการเลอืก

โครงการ 

• รปูแบบการแสดงผล ม ี3 แบบ 

o แบบที ่1 แสดงเฉพาะชื่อ 

o แบบที ่2 แสดงชื่อและรายละเอยีดอกีหน่ึงบรรทดั 

o แบบที ่3 แสดงชื่อและรายละเอยีดอกีสองบรรทดั 
 

 การดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม  

  เป็นสว่นของการบรหิารจดัการกจิกรรมหรอืโครงการ ไดแ้ก่ การนําเขา้รายชื่อ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืโครงการ การนําเขา้รูปแบบเกยีรตบิตัร การแกไ้ข/ลบ รายชื่อผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมหรอืโครงการ 

   หน้าการบริหารจดัการโครงการ/กิจกรรม  

แสดงชื่อโครงการ/กจิกรรม 
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   การนําเข้ารายช่ือผู้เข้าร่วม 

    แบบไฟล ์excel (csv.) 

    การนําเขา้รายชื่อใหเ้ตรยีมรายชื่อในไฟล ์excel โดยกรณีที ่เลอืกรปูแบบ

การแสดงผลเป็นแบบที ่1 ใหใ้ส ่1 คอลมัน์ เฉพาะคาํนําหน้า ชื่อ-สกุล 

 

     

 

 

เมนูสาํหรบั

บรกิารจดัการ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วม 
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รปูแบบที ่2  ใหใ้ส ่2 คอลมัน์  คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล และ รายละเอยีดอกี 1 

คอมลมัน์ 

 

    รปูแบบที ่3 ใหใ้ส ่3 คอลมัน์  คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล และ รายละเอยีดอกี 2 

คอมลมัน์ 

 

หมายเหตุ แถวที ่1 สามารถตัง้ไดเ้องว่าจะใหเ้ป็นชื่อว่าอะไร โดยทีร่ะบบจะไม่นําเขา้สูร่ะบบ 

  เมื่อเตรยีมรายชื่อเสรจ็แลว้ ใหบ้นัทกึเป็นชนิด CSV UTF-8 (คัน่ด้วยจลุภาค) (*.csv) 
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  การนําเขา้รายชื่อ ไปทีเ่มนู  กดที ่เลอืกไฟล ์แลว้เลอืกไฟลท์ีไ่ด้

จดัเตรยีมไวก้่อนหน้า จากนัน้กดที ่นําเขา้ 

 

  เมื่อนําเขา้แลว้ระบบจะแจง้ผลการนําเขา้ สิน้สุดการนําเขา้แบบไฟล ์

 

    แบบท่ีละรายช่ือ 

การนําเขา้รายชื่อ ไปทีเ่มนู  จากนัน้ระบบจะใหบ้นัทกึขอ้มลูตาม

รปูแบบการแสดงผลทีเ่ลอืกไว ้
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   กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น แลว้กดที ่บนัทกึ  

 

ระบบจะแจง้ผลการเพิม่รายชื่อ 

 

   การนําเข้ารปูแบบเกียรติบตัร 

   ไปทีเ่มนู   จากนัน้กดที ่เลอืกไฟล ์ใหเ้ลอืกเทมเพลต

ทีจ่ดัเตรยีมไว ้โดยทีต่อ้งเป็นไฟลน์ามสกุล .jpg .jpge .png เท่านัน้ จากนัน้กดที ่นําเขา้ 

   หากมเีทมเพลตอยู่แลว้ ระบบจะแสดงเทมเพลตปัจจุบนัทีเ่ลอืกไว ้ 

   กรณีจะเปลีย่นเทมเพลตใหท้าํการอพัโหลดเทมเพลตใหอ้กีครัง้ 

 

   เมื่ออพัโหลดเสรจ็สมบูรณ์ ระบบจะแสดงเทมเพลตปัจจุบนัของโครงการ 
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   การพิมพเ์กียรติบตัร 

   ไปทีปุ่่ม  ระบบจะแสดงตวัอย่างเกยีรตบิตัร จากนัน้สามารถบนัทกึหรอืสัง่

พมิพไ์ดเ้ลย 

 

การแก้ไขข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วม 

   ไปทีปุ่่ม  ระบบจะแสดงขอ้มูลรายชื่อทีจ่ะทาํการแกไ้ข ใหก้รอกขอ้มลูทีจ่ะ

ทาํการแกไ้ข จากนัน้กดที ่บนัทกึ   
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   ระบบจะแสดงผลของการแก้ไขขอ้มลูรายชื่อ 

 

   การลบข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วม 

   ไปทีปุ่่ม  ระบบจะใหย้นืยนัการลบขอ้มลูรายชื่ออกีครัง้ 

  

   ยนืยนัการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยนัยนั หากไม่ตอ้งการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยกเลกิ 

   ระบบจะแจง้ผลการลบขอ้มูลรายชื่อ 
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 การแก้ไขโครงการ/กิจกรรม  

 เป็นสว่นของการแกไ้ขขอ้มูลโครงการหรอืกจิกรรม  

 
 

  กรอกขอ้มลูทีจ่ะทําการแกไ้ข จากนัน้กดที ่บนัทกึ  ระบบจะตรวจสอบชื่อโครงการ 

และชื่อย่อ หากซ้ําจะไม่สามารถแกไ้ขได ้

  ระบบจะแจง้ผลการแกไ้ขโครงการหรอืกจิกรรม 

 

 การลบโครงการ/กิจกรรม  

 เป็นสว่นของการลบโครงการหรอืกจิกรรม การลบโครงการหรอืกจิกรรมจะสง่ผลใหร้ายชื่อที่

อยู่ในโครงการหรอืกจิกรรมถูกลบไปดว้ย 

 

ยนืยนัการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยนัยนั หากไม่ตอ้งการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยกเลกิ 
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ระบบจะแจง้ผลการลบโครงการหรอืกจิกรรม 

 

 

 บญัชีเจ้าหน้าท่ี 

ไปทีเ่มนู บญัชเีจา้หน้าที ่  เป็นเมนูเกีย่วกบับรหิารจดัการบญัชขีอง

เจา้หน้าที ่ทีเ่ป็นผูด้แูลระบบ 

 

 
  การเพ่ิมบญัชีผู้ใช้งาน 

  ไปทีปุ่่ม   กรอกขอ้มลูบญัชเีจา้หน้าทีใ่หค้รบถว้น จากนัน้กดทีปุ่่ม บนัทกึ 

 
   

จากนัน้ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มลู 
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  การแก้ไขบญัชีผู้ใช้งาน 

ไปทีปุ่่ม  กรอกขอ้มลูบญัชทีีต่อ้งการแกไ้ขใหค้รบถว้น จากนัน้กดทีปุ่่ม 

บนัทกึ 

 

ระบบจะแสดงผลการแกไ้ขบญัชรีายชื่อ 

  

  การลบบญัชีผู้ใช้งาน 

ไปทีปุ่่ม  ระบบจะใหย้นืยนัการลบบญัชผีูใ้ชง้าน 

 



คู่มอืใชง้านระบบพมิพเ์กยีรตบิตัรออนไลน์ เวอรช์ัน่ 1.0 หน้าท่ี 17 

 

สงวนลขิสทิธิ ์2562 ออกแบบและพฒันาระบบโดย นายพงษศ์ธร เชดิสม 

website: www.naygho.org email: pongsathorn@naygho.org 

ยนืยนัการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยนัยนั หากไม่ตอ้งการลบใหก้ดทีปุ่่ม ยกเลกิ 

ระบบจะแจง้ผลการลบบญัชผีูใ้ชง้าน 

 

 ข้อมลูพ้ืนฐาน 

ไปทีเ่มนู ขอ้มลูพืน้ฐาน  เป็นสว่นขอ้มการกําหนดขอ้มลูพืน้ฐานไดแ้ก่ ชือ่

โรงเรยีน และชื่อย่อ ซึง่จะถูกนําไปแสดงในเกยีรตบิตัรและในระบบ 

 

  กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น จากนัน้กดทีปุ่่ม บนัทกึ  

  ระบบจะแสดงผลการบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐาน 
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 ออกจากระบบ 

ไปทีเ่มนู ออกจากระบบ  ระบบใหย้นืยนัการออกจากระบบ 

 

ยนืยนัการออกจากระบบใหก้ดทีปุ่่ม ออกจากระบบ หากไม่ตอ้งการออกจากระบบ

ใหก้ดทีปุ่่ม ยกเลกิ 
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การใช้งานระบบ 

ส่วนของผู้ใช้งาน 

 

การพิมพเ์กียรติบตัร 

 ขัน้ตอนที ่1 ไปทีห่น้าเวบ็ไซต ์ 

 
  

ขัน้ตอนที ่2 เลอืกปี และเลอืกโครงการ ระบบจะแสดงรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

  สามารถพมิพเ์กยีรตบิตัรโดยกดทีปุ่่ม พมิพ ์  
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 ขัน้ตอนที ่3 คน้หารายชื่อ โดยการคน้หาชื่อ 

  กรณีทีไ่ม่เจอชื่อสามารถคน้หาชื่อ-สกุล ในช่องคน้หา ระบบจะแสดงรายชื่อทีค่น้หา 

 
 

การตรวจสอบเกียรติบตัร 

ขัน้ตอนที ่1 ไปทีห่น้าเวบ็ไซต ์ เลอืกเมนู ตรวจสอบเกยีรตบิตัร 

 
  

ขัน้ตอนที ่2 กรอกหมายเลขเกยีรตบิตัรทีต่อ้งการตรวจสอบ จากนัน้กดทีปุ่่ม ตรวจสอบ 
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ระบบจะแสดงผลการคน้หา 

กรณีตรวจสอบแลว้ มหีมายเลขเกยีรตบิตัรทีค่น้หา 

 

   กรณตีรวจสอบแลว้ ไม่มหีมายเลขเกยีรตบิตัรทีค่น้หา 
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ผู้พฒันาระบบ 

ระบบพิมพเ์กียรติบตัรออนไลน์ 

"พฒันาสาํหรบัแจกฟรี เพ่ือการศึกษา" 

 

 นายพงษ์ศธร เชดิสม 

 Website: www.naygho.org 

 E-mail: pongsathorn@naygho.org 

 Line ID: naygho 

 หากคุณครหูรอืโรงเรยีนทีนํ่าระบบไปใชง้าน หากมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ หรอืปัญหาการใชง้าน

ตดิต่อผมไดท้ีไ่ลน์หรอืเมลไดโ้ดยตรงครบั 


