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บทคัดยอ 

 

รายงานการคนควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลเครื่องเซิรฟเวอรใหกับ
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชในการจัดการขอมูลเคร่ืองเซิรฟเวอรของแผนก 

System management โดยระบบที่พัฒนาจะชวยใหการจัดเก็บขอมูลเครื่องเซิรฟเวอรมีความถูกตอง
แมนยํา และยังชวยใหการเขาถึงขอมูลเคร่ืองเซิรฟเวอรงายข้ึน  ซึ่งระบบท่ีพัฒนาจะครอบคลุมการ
บันทึกขอมูลการติดตั้งและร้ือถอนเคร่ืองเซิรฟเวอร การบันทึกเหตุขัดของ และบันทึกชิ้นสวนเครื่อง
เซิรฟเวอรที่เสียและถูกเปลี่ยน อีกทั้งยังจัดทําเอกสารและรายงานตาง  ๆ เพ่ือการบริหารและการ
จัดการเคร่ืองเซิรฟเวอร 

ระบบการจัดการขอมูล เครื่ อง เ ซิรฟเวอรมีสถาปตยกรรมแบบ  Web-based 

Application โดยผูพัฒนาระบบใช UML (Unified Modeling Language) ในการสรางตัวแบบระบบ 
สวนโปรแกรมท่ีพัฒนาใชภาษา PHP และ HTML รวมกับฐานขอมูล MySQL 

 

คําสําคัญ: ระบบการจัดการขอมูลเครื่องเซิรฟเวอร, เครื่องเซิรฟเวอร, เว็บแอปพลิเคชัน 

ญ ุ
รศึกษา 22556600

บทคััดยอ

รายงานการคนคควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบการจจัดกการขอมูลเคครื่องเซิร
ัท ทรริปปเปลที บบรออดแบนด จํากัด (มหาชชน) เพพ่ือใชในการรช จจัดการขอมูลเคร่ือองเซิรฟเว
em management โดยยระบบที่พัฒนนาจะชวยใหการจัดเก็บขอมูลเครื่องเซซิิรรฟเเวอรมี
ยํา และยังชวยใใหกการเขขาถึงขขอมูลเคครื่องเเซซิรฟเวอรงายข้ึน ซึ่งงระะบบท่ีพัฒนนาจะคร
ทึกขอมูลลการตติดตั้งและรื้้อถอนเคครื่องเซิรฟฟเววอร การบัันทึกเหตุขััดขของ และบันทึกชิ้
ฟเวออรรที่เสียและถูกเปปลี่ยนน ออีกกทท้ังยังจัดทําาเเอกสารและรายยงานตาง ๆ เพ่ือการบริ
ารเครื่องเเซซิรฟเวอร

ระบบบบการจัดกการขออมูลเครืื่ อง เ ซิรฟฟเวอรมีสสถาปตยยกรรรมแบบ  
lication โดยยผูพัฒนาระบบบใช UML (Unniffiied MModdeeling Language)) ใในการสรางต
โปรแกรมท่ีพัฒนาาใใชชภาษา PHP แแลละ HTMMLL รวมกับฐฐานนขออมูล MMySQL

าคัญ: ระบบการจัดการขอมลเคร่ืองเซิรฟเวอร เครื่องเซิรฟเวอร เว็บแอปพลิเคชัน
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ABSTRACT 

 

The content of this Independent study report is to develop server 

information management system for Triple T Broadband Public Company Limited. This 

system development is for managing information of the servers in the department of 

System management. The developed systems will help to store server information to 

be accurated and also help access to server information easier. The developed system 

is comprehensively store all the work process data and will generate report from data 

that stored. 
The Server information management system is the Web-based Application 

architecture.  The system developer using the UML (Unified Modeling Language)  to 

create a model system.   The developed programs using the PHP and HTML language 

with MySQL database. 
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