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The purpose of this research is to design and develop online Intelligence reporting
and archiving system using web application technology. The system also provides powerful tools
to users to report valid information effectively to make the best possible decision. The principle
of this system bases on web application for online reporting and archiving intelligence. The
system also uses authorization, authentication, encryption, integrity and audit for advanced
effectiveness security in different secret level of information. The information is protected to not
allow any person who is not authorized to access the system.
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The result of this research development shows that the system is developed to provide
more effectiveness and capability to operate. The intelligence report system of Naval Intelligence
Department can be more effective, more accurate, up-to-date and on high safety level. The system
will provide intelligences to assist commanding officers to make best decisions in the future. This
system has been put to test at Naval Intelligence Department and found that the test result is
satisfactory and able to meet user’s requirements. Hopefully this system will be beneficial to any
person who is interested in using it as a guideline to advanced intelligent reporting and archiving
development.
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จุดประสงคของการพัฒนาโปรแกรมระบบรายงาน และจัดเก็บขอมูลดานการขาวแบบ
ออนไลนโดยใชเว็บแอพพลิเคชั่น และระบบรายงานหัวขอขาวอัตโนมัติในการจัดการนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรายงานขอมูลขาวประจําวัน รวมถึงการรายงานขาวอื่นๆ ใหแกผูบังคับบัญชา
และหนวยงานภายในกองทัพเรือไดทราบดังนั้นระบบรายงานและจัดเก็บขอมูลดานการขาว จึงเปน
ระบบสําคัญที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบังคับบัญชาไดตรงตามความตองการ
เพื่อนําขอมูลขาวสารที่ไป เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในอนาคตโดยหลักการทํางานของ
ระบบ จะอยูบนเทคนิคพื้นฐานของเว็บแอพพลิเคชั่น ในการรายงานและจัดเก็บขอมูลดานการขาว
แบบออนไลน รวมถึงภาพเหตุการณขาวที่เกิดขึ้นโดยใชระบบการพิสูจนตัวตน การกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงขอมูล การเขารหัสขอมูล การรักษาความถูกตองของขอมูล และการตรวจสอบบุคคล เพื่อ
เพิ่มศักยภาพใหกับระบบดวยการรักษาความปลอดภัยของระบบ เนื่องจากงานดานการขาว ขาวสาร
แต ล ะข า วล ว นแล ว แต มี ชั้ น ความลั บ ที่ แ ตกต า งกั น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารรั ก ษาความ
ปลอดภัยที่รัดกุมเพื่อไมใหขาวสารนั้นมีโอกาสรั่วไหลออกไปยังบุคคลซึ่งไมมีหนาที่ได
สําหรับผลของการพัฒนาระบบรายงาน และจัดเก็บขอมูลดานการขาวในแบบออนไลน
นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใหการรายงานขาวของกรมขาวทหารเรือมีศักยภาพ คุณภาพ และความรวมเร็ว
ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูงสุดในการรายงาน และการจัดเก็บขอมูลดานการขาว เพื่อเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาในอนาคต ขณะนี้ไดนําระบบงานนี้ไปทดลองใชแลวที่
กรมขาวทหารเรือแลวพบวา สามารถใชงานไดจริง และตอบสนองความตองการของผูบังคับบัญชา
ได และหวังวาระบบงานนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการพัฒนางานดาน
การนําเสนอขอมูลดานการขาวตอไป
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