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บทคดัย่อ

การเช็คชือนักศึกษาเข้าเรียนเป็นกระบวนการหนึงในการเรียนการสอน มีผลต่อการ
ประเมินผลการเรียน เนืองจากเป็นส่วนของคะแนนเก็บและมหาวิทยาลยัสยามกาํหนดให้คะแนน
การเขา้เรียนเป็นส่วนหนึงของคะแนนเก็บทีมีอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของคะแนนรวม ดงันัน
ปริญญานิพนธ์นีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหัสคิวอาร์ เป็นการเปลียน
วิธีการเช็คชือนกัศึกษาเขา้เรียนจากเดิมเป็นการขานชือนกัศึกษาทีละคน ซึงใช้เวลาในการเช็คชือ
ค่อนข้างนานและนักศึกษามีการยกมือแทนกัน การจัดทาํรายงานต้องใช้เวลาและอาจจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย มาเป็นการใช้รหัสคิวอาร์ ซึงจะทาํให้ลดระยะเวลาในการเช็คชือเข้าเรียน
สามารถจดัทาํรายงานไดร้วดเร็ว และขอ้มูลไม่สูญหาย นกัศึกษาจะทาํการเช็คชือเขา้เรียนโดยการใช้
โทรศพัทมื์อถือสแกนรหสัคิวอาร์ทีอาจารยผ์ูส้อนทาํการสร้างผ่านระบบ การเช็คชือเขา้เรียนแต่ละ
ครังจะถูกบนัทึกลงฐานขอ้มูล ระบบประกอบดว้ย 2 ส่วน ประกอบดว้ย 1. เวบ็แอปพลิเคชัน สาํหรับ
ผูดู้แลระบบและอาจารย์ และ 2. เนทีฟแอปพลิเคชันทีทาํงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สําหรับอาจารย ์นกัศึกษา และผูป้กครอง ภาษาทีใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ Java, C#, HTML5,
CSS, JavaScript เครืองมือทีใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ Android Studio, Microsoft Visual Studio
Code และ MySQL

คําสําคัญ: การเช็คชือเขา้เรียน, รหสัคิวอาร์, แอนดรอยด์
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บทที 1

บทนํา

1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา

การเช็คชือเขา้เรียนของนักศึกษาเป็นส่วนหนึงในระบบการเรียนการสอน เพือเป็นการ
ตรวจสอบและยืนยนัวา่นกัศึกษาไดเ้ขา้เรียนและใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนการสอน
รวมถึงเป็นส่วนหนึงของคะแนนเก็บ ซึงมหาวทิยาลยัสยามไดก้าํหนดไวว้า่ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชก้าร
เช็คชือเป็นคะแนนเก็บไดไ้ม่เกิน 10% ของคะแนนรวมทงัหมด ในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัสยามยงัเช็ค
ชือนกัศึกษาเขา้เรียนโดยการขานชือนกัศึกษาทีละคน ซึงทาํให้เสียเวลา โดยเฉพาะในชันเรียนทีมี
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจาํนวนมาก และนกัศึกษามีการยกมือแทนกนั และถา้ตอ้งการรายงาน
การเขา้เรียนของนักศึกษาอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งทาํการนับด้วยมือและทาํการคาํนวณออกมาเป็น
คะแนนดว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดความผดิพลาดได้

ในปัจจุบนัทงัอาจารยแ์ละนกัศึกษามีการใช้เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือในชีวิตประจาํวนั
เพือการเรียนการสอน การคน้หาขอ้มูล ความบนัเทิง เล่นเกมส์ เป็นต้น และโทรศพัทมื์อถือสามารถ
อ่านรหสัคิวอาร์ได ้ดงันนัคณะผูจ้ดัทาํจึงไดพ้ฒันาระบบเช็คชือเขา้เรียนโดยใชร้หสัคิวอาร์ เพือให้
การเช็คชือเขา้เรียนทาํไดส้ะดวก รวดเร็วยิงขึน และการออกรายงานของอาจารยผ์ูส้อนก็ทาํไดง่้าย
และสะดวกยิงขึน

ระบบเช็คชือเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. เว็บ
แอปพลิเคชัน (Web Application) สําหรับผูดู้แลระบบในการจดัการขอ้มูลอาจารย ์นกัศึกษา วิชา
เรียน ตารางเรียนตารางสอนสําหรับใช้ในการสร้างรหัสคิวอาร์ของแต่ละชันเรียน และสําหรับ
อาจารยใ์นการดูรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษา และ 2. เนทีฟแอปพลิเคชันทีทาํงานบน
ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ (Android Native Application) สําหรับอาจารยส์ร้างรหัสคิวอาร์วิชา
และชนัเรียนทีสอนในแต่ละสัปดาห์ซึงจะนาํ รหสัวชิา กลุ่ม ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ไปสร้างรหสั
คิวอาร์เพือใหน้กัศึกษาใชใ้นการเช็คชือเชา้เรียน สาํหรับนกัศึกษาใชเ้ช็คชือเขา้เรียน ตารางเรียน และ
ประวติัการเช็คชือเข้าเรียน และสําหรับผูป้กครองโดยจะมีการแจ้งเตือนไปยงัผูป้กครองเมื อ
นกัศึกษามีการเช็คชือเขา้เรียน และสามารถดูประวติัการเช็คชือเขา้เรียนของนักศึกษาได ้เพือให้
ผูป้กครองสามารถติดตามบุตรหลานของตนได ้การบริหารจดัการขอ้มูล จดัเก็บลงฐานขอ้มูลเชิง
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สัมพันธ์ (Relational Database) และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ในการ
แลกเปลียนขอ้มูลโดยอตัโนมติัระหวา่งแอปพลิเคชันกบัระบบฐานขอ้มูล

1.2 วตัถุประสงค์

เพือพฒันาระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์

1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

1.3.1 สถาปัตยกรรมทีใชใ้นการพฒันาระบบเป็นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
(Client/Server Architecture)

1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชนัทีพฒันาขึนมาเป็นเนทีฟแอปพลิเคชันทีทาํงานบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และเวบ็แอปพลิเคชันทีทาํงานผา่นโปรแกรมเวบ็
บราวเซอร์

1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี

1.3.3.1 ผูดู้แลระบบ

1.3.3.1.1 ผูดู้แลระบบสามารถเขา้สู่ระบบเพือเป็นการยนืยนัตวัตน
1.3.3.1.2 ผูดู้แลระบบสามารถสร้างรายวชิาและคลาสเรียนได้
1.3.3.1.3 ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดในระบบได้
1.3.3.1.4 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิา

ได้
1.3.3.1.5 ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิาได้
1.3.3.1.6 ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลและ

ขอ้มูลรายวชิาได้
1.3.3.1.7 ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูล

รายวชิาได้
1.3.3.1.8 ผูดู้แลระบบสามารถคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิา

ได้
1.3.3.2 อาจารย์

1.3.3.2.1 อาจารยส์ามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน
1.3.3.2.2 อาจารยส์ามารถสร้างรหสัคิวอาร์เพือใหน้กัศึกษาทาํการเช็คชือ

เขา้เรียนแต่ละวชิาในแต่ละสัปดาห์ได้
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1.3.3.2.3 อาจารยส์ามารถดูรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษาใน
รายวชิาทีสอนได้

1.3.3.3 ผูป้กครอง
1.3.3. .1 ผูป้กครองสามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน
1.3.3. .2 ผูป้กครองสามารถดูขอ้มูลของนกัศึกษาได้

. . . . ผูป้กครองจะไดรั้บการเเจง้เตือนเมือนกัศึกษามีการเช็คชือเขา้
เรียน

1.3.3.3.4 ผูป้กตรองสามารถดูตารางเรียนและประวติัการเช็คชือเขา้เรียน
ของนกัศึกษาได้

1.3.3. นกัศึกษา
1.3.3. .1 นกัศึกษาสามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน
1.3.3. .2 นกัศึกษาสามารถเช็คชือเขา้เรียนผา่นรหสัคิวอาร์ ได้
1.3.3.4.3 นกัศึกษาสามารถดูตาราเรียนและประวติัการเช็คชือเชา้เรียนได้

1.4 ขันตอนและวธีิการดําเนินงาน

1.4.1 การรวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed
Study)

รวบรวมความตอ้งการโดยการสอบถามขอ้มูลจากอาจารย์ผูส้อนและอาจารยที์
ปรึกษา ถึงความตอ้งการและขนัตอนของกระบวนการเช็คชือเขา้เรียน กฎระเบียบในการ
เช็คชือเขา้เรียนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละท่าน รวมถึงศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต และทาํการเตรียมขอ้มูลเพือนาํไปพฒันา

1.4.2 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis)

นาํขอ้มูลต่าง ๆ ทีไดร้วบรวมมาทาํการวเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน เพือทาํ
การกาํหนดฟังก์ชันของระบบให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการ ปัญหาของระบบปัจจุบนั และขอ้มูล
ต่างๆ จนไดเ้ป็นขอ้กาํหนดของระบบ (System Definition) และนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูล
ด้วยแผนภาพแบบUse Case Diagram เพือนําเสนอภาพรวมของฟังก์ชันการทาํงานของ
ระบบ Sequence Diagram เพือนาํเสนอขนัตอนและระยะเวลาในการทาํงาน Class diagram
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เพือนาํเสนอโครงสร้างของคลาส และ Entity Relationship Diagram เพือนาํเสนอโครงสร้าง
ของฐานขอ้มูล

1.4.3 การออกแบบระบบงาน (System Design)

1.4.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมทีใชใ้นการ
พฒันา โครงงานเป็นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์

1.4.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) ใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์

1.4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface Design) ส่วนติดต่อผูใ้ชห้รือ
หนา้จอ ทาํการออกแบบโดยเนน้ใหเ้รียบง่ายและใชง้านง่าย

1.4.4 การพฒันาระบบ (System Development)

ขนัตอนในการพฒันาระบบเป็นการนาํขอ้มูลทงัหมดทีไดว้เิคราะห์และออกแบบ
ไวม้าทาํการสร้างและเขียนชุดคาํสังดว้ยโปรแกรม Android Studio สาํหรับพฒันาเนทีฟ
แอปพลิเคชันดว้ยภาษา Java และ XML , Microsoft Visual Studio Code สาํหรับพฒันาเวบ็
แอปพลิเคชันและเวบ็เซอร์วิส ดว้ยภาษา PHP, HTML5 และ CSS โดยในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ใชห้ลกัการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ MVC (Model View Controller) และบริหาร
จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL Workbench

1.4.5 การทดสอบระบบ (System Testing)

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบระบบพร้อมกบัขนัตอนการพฒันาระบบ โดยทาํการ
ทดสอบแต่ละฟังกช์นั (Unit Testing) ทดสอบการทาํงานร่วมกนัของแต่ละฟังกช์นั
(Integration Testing) และทาํการทดสอบทงัระบบ (System Testing) เมือพฒันาเสร็จสินแลว้
โดยไดร่้วมทดสอบกบัอาจารยที์ปรึกษา เพือหาขอ้ผดิพลาดแลว้ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

1.4.6 จัดทาํเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation)

จดัทาํเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์แนวทางในการจดัทาํปริญญานิพนธ์วธีิการ
และขนัตอนการดาํเนินปริญญานิพนธ์เพือแสดงรายละเอียดการพฒันาแอปพลิเคชนัละเป็น
คู่มือในการใชง้านแอปพลิเคชนัอีกทงัยงัเป็นเอกสารสาํหรับการนาํแอปพลิเคชนัไปพฒันา
ต่อในอนาคต
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1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทาํใหก้ารเช็คชือเขา้เรียนทาํไดร้วดเร็วและสะดวกยิงขึน
1.5.2 ผูป้กครองสามารถติดตามการเขา้เรียนของนกัศึกษาไดส้ะดวก ตลอดเวลา
1.5.4 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบไดว้า่ตนเองจะหมดสิทธิสอบหรือยงั หรือไดค้ะแนนใน

ส่วนการเขา้เรียนเท่าไร
1.5.4 ตรวจสอบขอ้มูลการเขา้เรียนและการเขา้สอนไดต้ลอดเวลา

1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินงานปริญญานิพนธ์

ตารางที 1.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานปริญญานิพนธ์

ขันตอนในการ
ดําเนินงาน

2561 2562

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย

1. รวบรวมความตอ้งการ

2. วเิคราะห์ระบบ

3. ออกแบบระบบ

4. พฒันาระบบ

5. ทดสอบระบบ

6. จดัทาํเอกสาร
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1.7 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ในการพฒันา

1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครืองคอมพิวเตอร์โนตบุค๊รุ่น DELL Inspiron Intel Core i7-HQ
1.7.1.2 เครืองคอมพิวเตอร์โนตบุค๊รุ่น Lenovo corei5

1.7.2 ซอฟตแ์วร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10
1.7.2 2 โปรแกรม Android Studio
1.7.2.3 โปรแกรม Visual studio code
1.7.2.4 โปรแกรม Microsoft Office 2010
1.7.2.5 โปรแกรม MySQL Workbench
1.7.2.6 โปรแกรม Microsoft Internel Information Service (IIS)
1.7.2.7 โปรแกรม Google Chrome
1.7.2.8 โปรแกรม Genymotion

1.8 อุปกรณ์และเครืองมือทีรองรับระบบ

1.8.1 ฮาร์ดแวร์

โทรศพัทมื์อถือแอนดรอยดที์ทุกรุ่นทีมีขนาดหนา้จอ 7 นิวลงไป

1.8.2 ซอฟตแ์วร์

ระบบปฏิบติัแอนดรอยด์ Android (OS) ตงัแต่เวอร์ชัน 4.4 (Kitkat) เป็นตน้ไป
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บทที

การทบทวนวรรณกรรมทีเกยีวของ

ในการจัดทาํปริญญานิพนธ์นี คณะผูจ้ ัดทาํได้ทาํการศึกษา ค้นควา้ หลักการ แนวคิด
เทคโนโลย ีและเครืองมือต่างๆ เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบ โดยประกอบดว้ย

2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) 1

แอนดรอยด์ (Android) คือ ระบบปฏิบติัการสําหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศพัท์มือถือ
แทบ็เล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุก๊ ทาํงานบนลินุกซ์เคอร์เนล ทางกูเกิลไดเ้ปิดใหน้กัพฒันาสามารถแกไ้ข
ชุดคาํสังต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ทีกูเกิลพฒันาขึน
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบติัการทีมีโครงสร้างแบบเรียงทบัซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์
เคอร์เนลเป็นพืนฐานของระบบ และใช้ภาษา Java ในการพฒันา มี Android SDK เป็นเครืองมือ
สําหรับการพฒันาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ อีกทีหนึง โดยระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ เริมพฒันาเมือปี พ.ศ. 2550 โดยบริษทัแอนดรอยด์ร่วมกบั Google จากนัเมือปี พ.ศ.
2550 ไดมี้การร่วมมือกนักวา่ 30 บริษทัชนันาํเพือพฒันาระบบ

สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด ์(Android Architecture)2

แอนดรอยด์เป็นซอฟตแ์วร์ทีมีโครงสร้างแบบเรียงทบัซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) ซึงรวม
เอาระบบปฏิบติัการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเคชนัทีสาํคญัเขา้ไว้
ดว้ยกนั เพือใชส้าํหรับทาํงานบนอุปกรณ์พกพาเคลือนที (Mobile Devices) เช่น โทรศพัทมื์อถือ เป็น
ต้น การทาํงานของแอนดรอยด์มีพืนฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซึงใช้
Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครืองมือสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบติัการ Android และใชภ้าษา Java ในการพฒันา สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด ์(Android
Architecture) นนัถูกแบ่งออกเป็นลาํดบัชนั ออกเป็น ชนัหลกัดงัในตารางดา้นล่าง

) ชนัแอปพลิเคชนั (Application)

ชันนีจะเป็นชันทีอยู่บนสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรม Android ซึงเป็นส่วนของแอป
พลิเคชนัทีพฒันาขึนมาใชง้าน เช่น แอปพลิเคชนัรับ/ส่งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนที, เวบ็เบราเซอร์,

1 http://www.similantechnology.com/news&article/android.html
2 http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html
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รายชือผูติ้ดต่อ เป็นตน้ ซึงแอปพลิเคชนัจะอยูใ่นรูปแบบของไฟล ์.apk โดยทัวไปแลว้จะอยูใ่นไดเร็ค
ทอรี data/app (รูปตวัอยา่งของ application)

) ชนัแอปพลิเคชนัเฟรมเวร์ิค (Application Framework)

ในชันนีจะอนุญาติให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งาน โดยผ่าน API (Application
Programming Interface) ซึง Android ไดอ้อกแบบไวเ้พือลดความซาํซ้อนในการใชง้าน application
component

โดยในชนันีประกอบดว้ยแอปพลิเคชนัเฟรมเวิร์คดงันี View System เป็นส่วนทีใช้ในการ
ควบคุมการทํางานสําหรับการสร้าง แอปพลิเคชัน เช่น lists, grids, text boxes, buttons และ
embeddable web browser Location Manager เป็นส่วนทีจัดการเกียวกับค่าตําแหน่งของเครือง
อุปกรณ์พกพาเคลือนที Content Provider เป็นส่วนทีใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทีมีการใช้งาน
ร่วมกนั (Share data) ระหว่างแอปพลิเคชันทีแตกต่างกัน เช่น ขอ้มูลผูติ้ดต่อ (Contact) Resource
Manager เป็นส่วนทีจัดการข้อมูลต่างๆ ทีไม่ใช่ส่วนของชุดคาํสังของโปรแกรม เช่น รูปภาพ,
localized strings, layout ซึงจะอยูใ่นไดเร็คทอรี res/ Notification Manager เป็นส่วนทีควบคุมอีเวนต์
(Event) ต่างๆ ทีแสดงบนแถบสถานะ (Status bar) เช่น ในกรณีทีไดรั้บขอ้ความหรือสายทีไม่ไดรั้บ
และการแจง้เตือนอืนๆ เป็นตน้ Activity Manager เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชนั

) ชนัไลบรารี (Library)

แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารีต่างๆ ทีสําคญัและมีความจาํเป็นเอาไวม้ากมาย
เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บันกัพฒันาและง่ายต่อการพฒันาโปรแกรม โดยตวัอยา่งของไลบรารีที
สําคญัเช่น System C library เป็นกลุ่มของไลบรารีมาตรฐานทีอยู่บนพืนฐานของภาษา C ไลบรารี
(libc) สําหรับ Embedded system ทีมีพืนฐานมาจาก Linux Media Libraries เป็นกลุ่มการทาํงาน
มลัติมีเดีย เช่น MPEG , H. , MP , AAC, AMR, JPG, และ PNG Surface Manager เป็นกลุ่มการ
จดัการรูปแบบหน้าจอ การวาดหน้าจอ D/ D library เป็นกลุ่มของกราฟิกแบบ  มิติ หรือ SGL
(Scalable Graphics Library) และแบบ  มิ ติ  ห รือ OpenGL Free Type เ ป็นก ลุ่มข องบิ ตแม ป
(Bitmap) และเวคเตอร์ (Vector) สําหรับการเรนเดอร์ (Render) ภาพ SQLite เป็นกลุ่มของฐานขอ้มูล
โดยนักพฒันาสามารถใช้ฐานขอ้มูลนีเก็บขอ้มูลแอปพลิเคชนัต่างๆ ได้ Browser Engine เป็นกลุ่ม
ของการแสดงผลบนเวบ็เบราเซอร์โดยอยูบ่นพืนฐานของ Web kit ซึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบั Google
Chrome
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Android Runtime เป็นชันย่อยทีอยู่ในชันไลบรารี ซึงจะประกอบด้วย  ส่วนหลักคือ
Dalvik VM (Virtual Machine) ส่วนนีถูกเขียนด้วยภาษา Java เพือใช้เฉพาะการใช้งานในอุปกรณ์
เคลือนที Dalvik VM จะแตกต่างจาก Java VM (Virtual Machine) คือ Dalvik VM จะรันไฟล ์.dex ที
คอมไพล์มาจากไฟล์ .class และ .jar โดยมี tool ทีชือว่า dx ทาํหน้าทีในการบีบอดัคลาส Java ทงันี
ไฟล์ .dex จะมีขนาดกะทดัรัดและเหมาะสมกับอุปกรณ์เคลือนทีมากกว่า .class เพือตอ้งการใช้
พลงังานจากแบตเตอรีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด Core Java Library ส่วนนีเป็นไลบรารีมาตรฐาน
แต่ก็มีความแตกต่างจากไลบรารีของ Java SE (Java Standard Edition) และ Java ME (Java Mobile
Edition)

) ชนัลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel)

แอนดรอยด์นันถูกสร้างบนพืนฐานของระบบปฏิบติัการ Linux โดยในชนันีจะมีฟังก์ชัน
การทาํงานหลายๆ ส่วน แต่โดยส่วนมากแล้วจะเกียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์โดยตรง เช่น การจดัการ
หน่วยความจาํ (Memory Management) การจดัการโพรเซส (Process Management) การเชือมต่อ
เครือข่าย (Networking) เป็นตน้

โดยเทคโนโลยีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android OS) ไดน้าํมาประยุกต์ใช้ในระบบ
เช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์ ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชนั ทีพฒันาเป็นเนทีฟแอปพลิเคชนั

2.2 เทคโนโลยี Model-View-Controller (MVC)3

MVC เป็น สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ทีมีการแบ่ง แยกระบบ
ออกเป็น  ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ Data model, User interface และ Control logic

3 https://basketman.wordpress.com/2009/11/04/mvc-model-view-controller/
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รูปที . MVC Architecture

จากรูป .1 มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี

 View
 เป็นส่วนทีแสดงผล
 การทาํงานสัมพนัธ์อยูก่บั Controller

 Controller
 เป็นส่วนทีทาํงานเป็นอนัดบัแรกเมือโปรแกรมถูกเรียกใช้งานจาก Web Browser

หรือ Mobile
 เป็นส่วนทีติดต่อการทาํงานระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรม
 มีการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ดว้ย Model และส่งขอ้มูลผา่นทาง View
 เป็นส่วนประมวลผลหลกัของโปรแกรม

 Model
 ดูแลในเรืองของการติดต่อสือสารระหวา่ง Object และ Database โดยทีผูพ้ฒันาไม่

ตอ้งใช้ SQL command
 ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล

ซึงเทคโนโลยี Model-View-Controller ทาํให้ส่วนต่าง ๆ ของระบบถูกแยกออกจากกนัเป็น
อิสระ ทาํให้ง่ายต่อการพฒันาแอปพลิเคชนั ง่ายต่อการแกไ้ขชุดคาํสัง เนืองจากระบบถูกแยกส่วน
อย่างชัดเจนตามทีได้กล่าวไวข้า้งตน้ ทาํให้สามารถจดัลาํดบัชุดคาํสังไดง่้าย อีกทงัยงัทาํให้แอป
พลิเคชนัประมวลผลไดร้วดเร็วมากยิงขึน
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2.3 เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วสิ (Web service)4

เว็บเซอร์วิสคือการให้บริการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลกดิจิทัล ซึงถูก
ออกแบบมาเพือใช้ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) หลงัจากนนัถูกพฒันาในการแลกเปลียนขอ้มูลใชร้ะหวา่งคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ ใน
รูปแบบของ XML (eXtensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object Notation) ซึง
ความสามารถหลกัของเวบ็เซอร์วสิแบ่งออกเป็น

 เปิดใหใ้ชง้านไดท้งัอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
 ใชม้าตราฐานรูปแบบขอ้มูล XML และ JSON
 ไ ม่ ไ ด้ ขึ น กับ กับ ร ะ บ บ ป ฎิ บั ติ ก า ร (Operating system) ห รื อ ภ า ษ า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

(Programming Language)
 สามารถทาํความเขา้ใจคาํสังดว้ยลกัษณะการทาํงานแบบเดียวกบั XML

รูปที . Web service Architecture

โดยเทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส (Web Service) ได้นาํมาประยุกต์ใช้ในระบบเช็คชือเขา้เรียน
ดว้ยรหสัคิวอาร์ในส่วนของเวบ็เซอร์วิสในการเป็นตวักลางในการติดต่อรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งแอป
พลิเคชนัและระบบฐานขอ้มูล ซึงในระบบเช็คชือเขา้เรียนด้วยรหัสคิวอาร์นนัจะรับ-ส่งขอ้มูลใน
รูปแบบของ JSON (JavaScript Object Notation) ทาํใหร้ะบบมีความน่าเชือถือมากขึนเนืองจากแอป
พลิเคชนัไม่ไดติ้ดต่อกบัระบบฐานขอ้มูลโดยตรงและทาํให้เกิดความเรียบง่ายในการพฒันาแอป
พลิเคชนัมากขึน

4 https://saixiii.com/what-is-webservice/
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2.4 เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 5

คือการพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซึงมีขอ้ดีคือ ขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ
Online ทงัแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ทาํให้เหมาะ
สําหรับงานทีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real-time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใชง้านง่าย เหมือนกบัท่านทาํ
กาํลงัท่องเวบ็ ระบบงานทีพฒันาขึนมาจะตรงกบัความตอ้งการกบัหน่วยงาน หรือหา้งร้านมากทีสุด
ไม่เหมือนกบัโปรแกรมสาํเร็จรูปทัวไป ทีมกัจะจดัทาํระบบในแบบกวา้ง ๆ ซึงมกัจะไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการทีแทจ้ริง ระบบสามารถโตต้อบกบัลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการแบบ Real Time ทาํให้เกิดความ
ประทบัใจ เครืองทีใชง้านไม่จาํเป็นตอ้งติดตงัโปรแกรมใด ๆ เพิมเติมทงัสิน

โดยระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์ จะมีส่วนทีพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั สําหรับ
ผูดู้แลระบบบริหารจดัการขอ้มูลหลกั และสาํหรับอาจารยผ์ูส้อนในการออกรายงาน

2.5 ฐานข้อมูล (Database) 6

ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบทีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกนัเขา้ไว้
ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มทีมีขอ้มูล เกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่านี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
ซอฟตแ์วร์ทีเปรียบเสมือนสือกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการใชฐ้านขอ้มูล
เรียกว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าทีช่วยให้ผูใ้ช้
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล
การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตังคาํถามเพือให้ได้ข้อมูลมา โดยผูใ้ช้ไม่จาํเป็นต้องรับรู้เกียวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล

ประโยชน์ของฐานขอ้มูล

1. ลดการเก็บขอ้มูลทีซาํซ้อน ขอ้มูลบางชุดทีอยูใ่นรูปของแฟ้มขอ้มูลอาจมีปรากฏอยูห่ลาย ๆ
แห่ง เพราะมีผูใ้ช้ขอ้มูลชุดนีหลายคน เมือใชร้ะบบฐานขอ้มูลแลว้จะช่วยให้ความซําซ้อน
ของขอ้มูลลดนอ้ยลง

2. รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูล เนืองจากฐานขอ้มูลมีเพียงฐานขอ้มูลเดียว ในกรณีทีมีขอ้มูล
ชุดเดียวกนัปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลเหล่านีจะตอ้งตรงกนั ถา้มีการแกไ้ข

5 https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application
6 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html
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ขอ้มูลนีทุก ๆ แห่งทีข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกนัหมดโดยอตัโนมติัด้วย
ระบบจดัการฐานขอ้มูล

3. การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลทาํไดอ้ยา่งสะดวก การป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยักบัขอ้มูลระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูที้ เกียวขอ้งเท่านัน ซึงก่อให้เกิด
ความปลอดภยั(security) ของขอ้มูลดว้ย

. โครงร่างซอฟต์แวร์ (Framework) 7

โครงร่างซอฟต์แวร์ เป็นขอบเขตของระบบงาน ที เป็นรูปแบบทีนํากลับมาใช้ใหม่ได้
สาํหรับระบบซอฟตแ์วร์ ซึงสามารถอยูใ่นรูปของคลาสนามธรรม (Abstract class) และวธีิในการใช้
ตวัตน (instance) ของคลาสร่วมกนัจาํเพาะสําหรับซอฟตแ์วร์ชนิดใดชนิดหนึง โครงร่างซอฟตแ์วร์
ทุกโครงร่างใชก้ารออกแบบเชิงวตัถุ (Object-oriented programming, OOP) โปรแกรมของโครงร่าง
ซอฟต์แวร์มกัจะเป็นโปรแกรมเชิงวตัถุ และ Framework ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่อยู่ภายใตแ้นวคิด
MVC (Model-view-controller)

.7 LINQ (Language Integrated Query) 8

LINQ (Language Integrated Query) คือ การทาํให้สามารถใช้ภาษา C# หรือ VB.NET ใน
การดึงข้อมูลจาก Database แทนการใช้รูดของคําสัง SQL ซึงทําให้ นักพัฒนา สามารถเขียน
โปรแกรม เป็น Object-Oriented มากขึน LINQ โดยตวั LINQ แบ่งออกเป็น  ประเภทหลกัๆ คือ

1. LINQ to XML
2. LINQ to SQL
3. LINQ to Entity (ADO.NET Entity Framework)

7 https://mindphp.com/developer/25-oop-php-framework/1957-framework -คืออะไร.html
8 http://howdev.weebly.com/development-101/linq
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บทที 3
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ

.  รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์
ระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหัสคิวอาร์ เป็นแอปพลิเคชนัตวักลางเพือลดการใช้ทรัพยากร

กระดาษและเพิมความสะดวกสบายมากยิงขึน ระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์ สามารถทีจะ
จดัการขอ้มูลรายวชิา ขอ้มูลส่วนตวั และขอ้มูลการเรียนไดง่้าย ไม่ซาํซอ้น และสามารถออกเอกสาร
ให้ดว้ย เพือเก็บเป็นหลกัฐานการเขา้เรียนได้ มีระบบการใช้งานทีง่ายและรวดเร็ว  และผูป้กครอง
สามารถติดตามการเขา้เรียนของบุตรหลานได้ ภายในระบบประกอบไปดว้ยการทาํงาน  ส่วน ดงันี

ส่วนที  เวบ็แอปพลิเคชนั
. .  ผูดู้แลระบบ ( Admin )

. . .  เพิมขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลวชิา   ขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลนกัศึกษา
ขอ้มูลผูป้กครอง

. . .  แกไ้ขขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลวชิา   ขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลนกัศึกษา
ขอ้มูลผูป้กครอง

. . . ลบขอ้มูล ขอ้มูลวชิา   ขอ้มูลอาจารย ์ขอ้มูลนกัศึกษา
ขอ้มูลผูป้กครอง

. . . ออกรายงาน ในส่วนทีเป็นขอ้มูลรายงานการเขา้เรียน ได้
. .  อาจารย์

. . .  เพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลส่วนตวัได ้เท่านนั  และ การออกรายงานการ
เขา้เรียน

ส่วนที   โมบายแอปพลิเคชนั
. .   อาจารย์

. . . สร้างคิวอาร์ เพือใหน้กัศึกษา สแกนเช็คชือเขา้เรียน
. .  ผูป้กครอง

. . .  ดูขอ้มูลการเขา้เรียน ของนกัศึกษาได้
. . นกัศึกษา

. . .   สแกนคิวอาร์เพือเช็คชือเขา้เรียนได้

. . .  ดูประวติัการเขา้เรียนได้
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. แสดงฟังก์ชันการทาํงานของระบบด้วย Use Case Diagram

รูปที . Use Case Diagram ของระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์
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. อธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login

Use Case Name Login

Use Case ID UC1

Brief Description ยนืยนัตวัตนวา่เป็นผูดู้แลระบบ หรือ อาจารย์

Primary Actors Administrator, Teacher

Secondary Actors -

Preconditions -

Main Flow :
1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูดู้แลระบบป้อนชือผูใ้ช ้และรหสัผา่น และคลิกปุ่ม Login
2. ระบบจะเช็คขอ้มูลชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีป้อนเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูลวา่ตรงกนั

หรือไม่
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีตรงกนัอยูใ่นฐานขอ้มูล

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพือเลือกเมนูและทาํงานต่อไป
2.2 ขอ้มูลชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล

. .       ระบบแสดง Dialog แจง้เตือน ไม่สามารถเขา้สู่ระบบไดเ้นืองจากชือ
ผูใ้ชห้รือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง

Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์ันต่างๆ ตามสถานะ ประกอบดว้ย
- ผูดู้แลระบบสามารถใชง้านฟังกช์ันในการจดัการขอ้มูลและดู

รายงานการเช็คชือเขา้เรียนได้
- อาจารยผ์ูส้อน สามารถดูรางานการเช็คชือเขา้เรียนไดเ้ท่านนั

Alternative Flows -
Exception -
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ตารางที 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Manage Subjects Data On Web

Use Case Name Manage Subjects Data On Web
Use Case ID UC2
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลรายวชิา
Primary Actors Administrator
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกทีจะจดัการขอ้มูลรายวชิา
2. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะเพิมขอ้มูลรายวชิา

2.1 ระบบแสดงฟอร์มการเพิมขอ้มูลรายวชิา โดยมี ฟิลด์ ต่างๆ ดงันี
- รหสัวชิา
- ชือวชิาภาษาไทย
- โทรศพัท์
- ชือวชิาภาษาองักฤษ
- หน่วยกิต

2.2 ผูใ้ชท้าํการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล
2.3 ระบบทาํการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลและทาํการแสดงรายละเอียด

3. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะแกไ้ขขอ้มูลรายวชิา
3.1 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลรายวชิา โดยมีการแสดงรายละเอียดของ

ขอ้มูลรายวชิา
3.2 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลทีจะแกไ้ข และคลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล
3.3 ระบบจะทาํการปรับปรุงขอ้มูลทีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล

Post Conditions -
Alternative Flows -
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ตารางที 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Manage Teacher Data On Web

Use Case Name Manage Teacher Data On Web
Use Case ID UC3
Brief Descriptions จดัการขอ้มูล อาจารย์
Primary Actors Administrator
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

4. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกทีจะจดัการขอ้มูล อาจารย์
5. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะเพิมขอ้มูล อาจารย์
6. ระบบแสดงฟอร์มการเพิมขอ้มูลสินคา้ โดยมี ฟิลด์ ต่างๆ ดงันี

- รหสัอาจารย์
- ตาํแหน่ง
- ชือ
- นามสกุล
- คณะ
- สาขา
- เบอร์โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line

6.1 ผูใ้ชท้าํการป้อนขอ้มูล แลว้คลิกปุ่มเครืองหมายถูก
6.2 ระบบทาํการบนัทึกขอ้มูล อาจารยล์งฐานขอ้มูลและทาํการแสดงรายละเอียด

7. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะแกไ้ขขอ้มูลอาจารย์
7.1 ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลอาจารยโ์ดยมีการแสดงรายละเอียดของ

ขอ้มูลอาจารย์
7.2 ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลทีจะแกไ้ข และคลิกปุ่มเครืองหมายถูก
7.3 ระบบจะทาํการปรับปรุงขอ้มูลทีผูใ้ชแ้กไ้ขลงฐานขอ้มูล

Post Conditions -
Alternative Flows -
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ตารางที 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage Student Data On Web

Use Case Name Manage Student Data On Web
Use Case ID UC4
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลนกัศึกษา
Primary Actors Administrator
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกทีจะจดัการขอ้มูลนกัศึกษา
2. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะเพิมขอ้มูลนกัศึกษา
3. ระบบแสดงฟอร์มการเพิมขอ้มูลสินคา้ โดยมี ฟิลด์ ต่างๆ ดงันี

-รหสันกัศึกษา ชือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมล FaceBook และ Line ID

ขอ้มูลผูป้กครอง

-ชือ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล Line ID และ ทีอยู่

. ผูใ้ชท้าํการป้อนขอ้มูลแลว้คลิกปุ่มเครืองหมายถูก

. ระบบทาํการบนัทึกขอ้มูลนกัศึกษา ลงฐานขอ้มูลและทาํการแสดงรายละเอียด

4. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา
5. ระบบจะแสดงฟอร์มการแกไ้ขขอ้มูลนกัศึกษา โดยมีการแสดงรายละเอียดของขอ้มูล

นกัศึกษา
.ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลทีจะแกไ้ข และคลิกปุ่ม ระบบจะทาํการปรับปรุงขอ้มูลทีผูใ้ช ้แกไ้ขลง

ฐานขอ้มูล

Post Conditions -
Alternative Flows -
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ตารางที 3.5 รายละเอียดของ Use Case : View Report On Web

Use Case Name View Report On Web
Use Case ID UC5
Brief Descriptions แสดงรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษา โดยแยกตามภาค

การศึกษา ปีการศึกษา และรหสัวชิา โดยผูดู้แลระบบสามารถดู
รายงานไดท้งัหมด แต่อาจารยผ์ูส้อนจะสามารถดูไดเ้ฉพาะชัวโมง
ทีตนเองสอนเท่านนั

Primary Actors Administrator ,  Teacher
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกทีจะเลือกเมนูออกรายงาน
2. ผูใ้ช้ คลิกเขา้ไปทีมูนแลว้สามารถเลือก ตารางขอ้มูลออกรายงานเลือกตามรหสัวิชา

หรือรหสัลงทะเบียนทีขึนโชวใ์หเ้ป็นตวัเลือก ตามรหสัทีตอ้งการจะออกรายงานโดย
จะเอาขอ้มูลทีได้คดัเลือกแล้วตามเงือนไขขึนมาแสดงเป็นตาราง และลายลกัษณ์
อกัษร

3. คลิกเลือกแลว้จะไปยงัหน้าทีจะเป็นเอกสารสามารถคลิกปรินไดเ้ลยเพราะระบบ
ออกไฟลร์ายงาน  เป็นไฟลเ์อกสารเรียบร้อยพร้อมปรินและคดัลอกไฟลเ์อกสารได้

Post Conditions -
Alternative Flows -
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ตารางที 3. รายละเอียดของ Use Case : Create a QR code

Use Case Name Create a QR code
Use Case ID UC
Brief Descriptions จดัการการสร้างคิวอาร์โคด้สําหรับนกัศึกษาสแกนเพือเช็คชือเขา้เรียน
Primary Actors Teacher
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกจดัการการสร้างคิวอาร์โคด้เพือสแกนเขา้เรียน
2. ผูใ้ชเ้ลือกวชิาและคลาสเรียนทีตอ้งการหรือกาํลงัจะสอน

.  ระบบจะดึงขอ้มูลรายวิชาและขอ้มูลรหสัทีผกูกบัรายวิชาออกมาเป็นรหสัคิวอาร์
(QR Code)

3. ผูใ้ชเ้ลือกทีจะสร้างคิวอาร์โคด้ทีสมบูรณ์เพือใหน้กัศึกษา สแกนเช็คชือเขา้เรียน
1.1 ระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูล
1.2 ระบบจะส่ง ขอ้มูลไปหาผูป้กครองของนกัศึกษาทนัทีทีเขา้เรียน

Post Conditions นกัศึกษาสามารถสแกนรหสัคิวอาร์ทีสร้างขึนนี เพือเช็คชือ
เขา้เรียนได้

Alternative Flows -
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ตารางที 3. รายละเอียดของ Use Case : Check in class

Use Case Name Check in class
Use Case ID UC
Brief Descriptions สแกนเพือเขา้เรียน
Primary Actors Student
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชต้อ้งการเช็ตชือเขา้เรียน
2. ผูใ้ชค้ลิกเขา้แอปพลิเคชนั และใชก้ลอ้งเพือสแกนรหสัคิวอาร์เพือเช็คชือเขา้เรียน
3. ระบบจะบนัทึกวนัเวลาเขา้เรียนของนกัศึกษา

Post Conditions ระบบจะทาํการส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัโทรศพัทมื์อถือของ
ผูป้กครองของนกัศึกษาทีเช็คชือเขา้เรียนทนัที

Alternative Flows -

ตารางที 3. รายละเอียดของ Use Case : View Check in class History

Use Case Name View Check in class History
Use Case ID UC
Brief Descriptions ดูประวติัการขา้เรียน
Primary Actors Student , Parent
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกดูประวติัการเขา้เรียน
2. ระบบแสดงรายละเอียด ของผูใ้ชร้ะบบ และ ขอ้มูลการเช็คชือเขา้เรียน ตารางเรียน

ของนกัศึกษา
Post Conditions -
Alternative Flows -
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ตารางที 3. รายละเอียดของ Use Case : Notification function

Use Case Name Notification function
Use Case ID UC
Brief Descriptions ส่งการแจง้เตือนการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษาไปใหผู้ป้กครอง
Primary Actors Parent
Secondary Actors -
Pre conditions นกัศึกษาจะตอ้งทาํการสแกนรหสัคิวอาร์แต่ละชัวโมงเรียน

เสียก่อน
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือนกัศึกษาเช็คชือเขา้เรียน
2. ระบบแสดงรายละเอียด การเขา้เรียน โดยจะส่งข้อมูลเวลาการเขา้เรียน-เลิกเรียน

ของนกัศึกษาไปฝังโทรศพัทข์องผูป้กครอง
Post Conditions -
Alternative Flows -

ตารางที 3.1 รายละเอียดของ Use Case : View Student Check-In History

Use Case Name View Student Check-In History
Use Case ID UC1
Brief Descriptions ดูประวติัการเขา้เรียนของนกัศึกษา
Primary Actors Student , Parent
Secondary Actors -
Pre conditions -
Main Flow :

1. ยสูเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ชเ้ลือกดูประวติัการเขา้เรียน
2. ระบบแสดงรายละเอียด ของผูใ้ช้ระบบ และ ขอ้มูลการเช็คชือเขา้เรียนและ ตาราง

เรียน ของนกัศึกษา
Post Conditions -
Alternative Flows -
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3.4  Sequence Diagram

รูปที .2 Sequence Diagram : Login
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รูปที .3 Sequence Diagram : Mange Subjects Data On Web
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รูปที .4 Sequence Diagram : Mange Teacher Data On Web
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รูปที .5 Sequence Diagram : Mange Student Data On Web
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รูปที .6 Sequence Diagram : View Report On Web

รูปที .7 Sequence Diagram : Create a QR code
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รูปที .8 Sequence Diagram : Check in class

รูปที .9 Sequence Diagram : View Check in class History
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รูปที .10 Sequence Diagram : Notification function

รูปที .11 Sequence Diagram : View Student Check-In History
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของคลาส (Class Diagram)

รูปที . 2 Class Diagram ของระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์
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3.6 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทติี (Entity Relationship Diagram)

รูปที 3.13 โครงสร้างขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) ของ
ระบบเช็คชือเขา้เรียนดว้ยรหสัคิวอาร์
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บทที
การออกแบบทางกายภาพ

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ

ให้อยู่ในรูปของตารางฐานขอ้มูล โดยรูปแบบของฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server 2017 ในการ
จดัการฐานขอ้มูลทีออกแบบไว้

ตารางที .1 รายละเอียดของตารางขอ้มลู AbstainID
Relation : AbstainID

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

AbstainID รหสัการงดการ
เรียน

int YES

AbstainWeek สัปดาห์ทีงด
เรียน

varchar( )

AbstainCause สาเหตุทีงดเรียน varchar( )
Abstaincompensate วนัทีเรียนชดเชย varchar( )
AbstainTime เวลาทีเรียน

ชดเชย
varchar(50)

Abstainroom หอ้งทีเรียน
ชดเชย

varchar(50)

Schedule_Class_Id รหสัคลาสเรียน int YES ScheduleClass
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ตารางที .  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Admin
Relation : Admin

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

AdminID รหสัผูดู้แลระบบ
ระบบ

int YES

AdminUsername ชือผูใ้ชข้องผูดู้แล
ระบบระบบ

varchar( )

AdminPassword รหสัผา่นของผูดู้แล
ระบบระบบ

varchar( )

AdminFirstname ชือจริงของผูดู้แล
ระบบระบบ

varchar( )

AdminLastname นามสกุลของผูดู้แล
ระบบ

varchar( )

AdminTel เบอร์โทรศพัท์ของ
ผูดู้แลระบบระบบ

varchar( )

Adminemail อีเมลข์องผูดู้แล
ระบบระบบ

varchar( )

ตารางที .3 รายละเอียดของตารางขอ้มลู Branch
Relation : Branch

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

BranchID รหสัสาขา int YES
BranchName ชือสาขา varchar( )
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ตารางที .   รายละเอียดของตารางขอ้มลู BranchProfessors
Relation : BranchProfessors

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

BranchId_P รหสัสาขาของ
อาจารย์

int YES

BrachName_P ชือสาขาของอาจารย์ varchar( )

ตารางที .5 รายละเอียดของตารางขอ้มลู CheckStudent
Relation : CheckStudent

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Seq ลาํดบัที int YES
id_Qr รหสัของควิอาร์โคด้ int YES Qrcode
StudentId รหสันกัศึกษา varchar( ) YES StudentList
Status_id รหสัสถานะ int YES StatusStudent
CheckState ตรวจสอบสถานะ bit

ตารางที .   รายละเอียดของตารางขอ้มลู Day
Relation : Day

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Day_id รหสัวนัที int YES
DayName_Thai ชือวนัทีภาษาไทย varchar( )
DayName_Eng ชือวนัทีภาษาองักฤษ varchar( )
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ตารางที .   รายละเอียดของตารางขอ้มลู Faculty
Relation : Faculty

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

FacultyID รหสัคณะ int YES
Facultyname ชือคณะ varchar(50)

ตารางที .   รายละเอียดของตารางขอ้มลู FacultyProfessors
Relation : FacultyProfessors

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

FacultyID_P รหสัคณะของอาจารย์ int YES
Facultyname_P ชือคณะของอาจารย์ varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู Login
Relation : Login

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

LoginID รหสัเขา้สู่ระบบ int YES
Username ชือผูใ้ชง้าน varchar(50)
Password รหสัผา่นของผูใ้ช้ varchar(50)
Status สถานะของผูใ้ช้ varchar( )
StudentId รหสัหนกัศึกษา varchar( ) YES StudentList
ProfessorsID รหสัอาจารย์ varchar( ) YES Professors
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู Position
Relation : Position

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

PositionID รหสัตาํแหน่ง int YES
PositionName ชือตาํแหน่ง varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มูล Professors
Relation : Professors

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

ProfessorsID รหสัของอาจารย์ int YES
ProfessorsFirstname ชือของอาจารย์ varchar(50)
ProfessorsLastname นามสกุลของ

อาจารย์
varchar(50)

ProfessorsEmail อีเมลข์องอาจารย์ varchar(50)
ProfessorsTel เบอร์โทรศพัท์ varchar(50)
PositionID รหสัตาํแหน่ง int YES Position
ProfessorslineID ไอดีไลน์ของ

อาจารย์
varchar(50)

ProfessorsFacebookID เฟสบุ๊คไอดี varchar( )
FacultyID_P รหสัสาขา int YES FacultyProfessors
BranchID_P รหสัคณะ int YES BranchProfessors
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ตารางที . รายละเอียดของ ตารางขอ้มลู Qrcode
Relation : Qrcode

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

id_Qr ไอดีของรหสัควิอาร์ int YES
QrcodeID รหสัควิอาร์ varchar(50)

Schedule_Class_Id รหสัคลาสเรียน int YES ScheduleCl
ass

NumberClass เลขทีคลาสเรียน int
GenTime เวลา datetime

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู Register
Relation : Register

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

RegisterID รหสัลงทะเบียน int YES

StudentId รหสันกัศึกษา varchar(50) YES StudentList

Schedule_Class_Id รหสัคลาสเรียน int YES ScheduleCl
ass

AttendClass เขา้คลาส int
Absent งดรายวิชา/ขาด

เรียน
int
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู Room
Relation : Room

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

RoomID รหสัหอ้งเรียน int YES
Roomname ชือห้องเรียน varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู ScheduleClass
Relation : ScheduleClass

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Schedule_Class_Id รหสัคลาสเรียน int YES

SubjectID รหสัวิชา varchar(50) YES StudentListS
ubjects

ProfessorsID รหสัอาจารย์ varchar(50) YES Professors
SubjectGroup กลุ่ม nchar(10)
Day_id วนัที int YES Day
YearStudy ปีการศึกษา nchar(10)
Semester ภาคการศึกษา varchar(50)
RoomID รหสัหอ้งเรียน varchar(10) YES Room
StudyHour ชัวโมงเรียน time(7)
StartStudy เวลาเริมเรียน time(7)
EndStudy เวลาเลิกเรียน time(7)
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู StatusStudent
Relation : StatusStudent

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Status_id รหสัสถานะ int YES
Statusname ชือสถานะ varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู StudentList
Relation : StudentList

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

StudentId รหสันกัศึกษา varchar(50) YES
StudentFirstname ชือนักศึกษา varchar(50)
StudentLastname นามสกุล varchar(50)
StudentEmail อีเมล์ varchar(50)
StudentTel เบอร์โทรศพัท์ nchar(10)
StudentPrefix เพศ varchar(50)
StudentLine ไอดีไลน์ varchar(50)
StudentImg รูปนักศึกษา varchar( )
StudentEducation
Status

การศึกษาของนักศึกษา varchar( )

StudentParentNa
me

ชือผูป้กครองของ
นกัศึกษา

varchar( )

StudentParentLast
Name

นามสกุลของผูป้กครอง varchar( )

StudentParentNu
mber

เบอร์โทรศพัท์
ผูป้กครอง

nchar( )
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู StudentList(ต่อ)

Relation : StudentList

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

StudentParentEmail อีเมลผูป้กครองของ
นกัศึกษา

varchar( )

StudentAddress ทีอยูข่องนกัศึกษา varchar(max)

StudentFacebook Facebook ของ
นกัศึกษา

varchar( )

StudentlineParent ไลน์ของนกัศึกษา varchar( )

FacultyID รหสัคณะ int YES Faculty
BranchID รหสัสาขา int YES Branch
PositionID รหสัตาํแหน่ง int YES Position

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู StudentListSubjects
Relation : StudentListSubjects

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Seq ลาํดบั int YES
StudentId รหสันกัศึกษา varchar(50) YES StudentList
SubjectID รหสัวิชา varchar( ) YES Subjects
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู SubjectList
Relation : SubjectList

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

Seq ลาํดบั int YES
ProfessorsID รหสัอาจารย์ varchar(50) YES Professors
SubjectID รหสัวิชา varchar(50) YES Subjects

ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู Subjects
Relation : Subjects

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

SubjectID รหสัวิชา varchar YES
SubjectNameT
hai

ชือวิชา(ภาษาไทย) varchar(50)

SubjectNameE
ng

ชือวิชา
(ภาษาองักฤษ)

varchar(50)

SubjectCredit จาํนวนหน่อยกิต int
FacultyID รหสัคณะ int YES Faculty
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ตารางที . รายละเอียดของตารางขอ้มลู year
Relation : year

Attribute Description
Attribute
Domain

Type PK FK Reference

yearID รหสัปี varchar( ) YES
Semester ภาคการศึกษา varchar( )
Education ระดบัการศึกษา varchar( )
sector ปีการศึกษา varchar( )

. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

แอปพลิเคชันออกแบบโดยยึดหลกั UX (User Experience) เป็นหลกัโดยคาํนึงถึงความสะดวก
ง่ายต่อการใชง้าน มีขอ้ความแสดงสถานะความผดิพลาดต่าง ๆ ให้ผูใ้ชไ้ดรั้บทราบไม่ว่าจะเป็นการเขา้สู่
ระบบไม่สาํเร็จ ขนัตอนการทาํงานของแอปพลิเคชันในหนา้ต่าง ๆ ทาํให้ผูใ้ชมี้ความสะดวกโดยเมือเขา้
สู่ระบบแลว้จะมีแถบเมนูดา้นซ้ายให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกไปยงัหน้าต่างๆไดง่้าย โดยไอคอนทีใช้จะสือ
ความหมายและเป็นลกัษณะทีผูใ้ชเ้คยเห็น คุน้ชิน เพือทีจะไดเ้ขา้ใจง่าย เพือความสบายตาของผูใ้ช้
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. . เวบ็แอปพลเิคชัน

รูปที .  หนา้ลงชือเขา้ใช้

เริมตน้หนา้แรกคือหนา้ลงชือเขา้ใชร้ะบบ สาํหรับอาจารย ์และ ผูดู้แลระบบระบบผา่นหนา้เวบ็ไซต์

รูปที . เขา้หนา้เมนูหลกั เมนูแรก เมนูอาจารย์

หลงัจากทีทาํการเขา้สู่ระบบแลว้ สาํหรับผูดู้แลระบบระบบจะเขา้สู่เจอหนา้ทีเป็นส่วนของเมนูอาจารย์
จะเป็นเนมูทีใชส้าํหรับเพิม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลอาจารยใ์นส่วนนีได ้และคน้หาขอ้มูลของอาจารยที์ตอ้งการ
จะหาไดท้นัทีในช่องคน้หา
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รูปที .  หนา้กรอกขอ้มูลอาจารย์ (ต่อ)

เมือคลิกปุ่มเพิมขอ้มุลอาจารยม์าแลว้หนา้นี จะเป็นส่วนทีกรอขอ้มูลอาจารยเ์พือเพิมเขา้สู่ระบบ ของเวบ็
และหน้าแกไ้ขขอ้มูลก็เช่นกนั แต่จะมีขอ้มูลทีถูกบนัทึกแลว้แสดงขึนในช่องทุกช่องทีได้ทาํการเพิม
ขอ้มูลอาจารย ์หากไม่พบขอ้มูลหรือไม่มีขอ้มูล ช่องขอ้ความจะเป็นค่าว่างไม่แสดงขอ้มูลใดๆ

รูปที . หนา้เมนู นกัศึกษา

จากรูปที 4.4 เมนูนกัศึกษา จะเป็นส่วนทีผูดู้แลระบบทาํการจดัการขอ้มลู แกไ้ข เพิม  และ ลบ ขอ้มูลของ
นกัศึกษา  และยงัสามารถอพัโหลดนกัศึกษา ในรูปแบบไฟล์ Excel ไดอี้กดว้ย
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รูปที . หนา้เมนูรายวิชา

จากรูปที 4.5 เมนูรายวิชา สาํหรับผูดู้แลระบบทาํการเพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรายวิชาได้

รูปที . เมนูออกรายงาน

จากรูปที 4.6 เมนูออกรายงานเ เมนูนีสามารถใชไ้ดท้งัผูดู้แลระบบและอาจารยส์ําหรับดูรายงานการเช็ค
ชือเขา้เรียนของนกัศึกษา โดยผูดู้แลระบบสามารถดูรายงานไดทุ้กรายวิชา แต่อาจารยส์ามารถดูรายงาน
ไดเ้ฉพาะรายวิชาทีตนสอนเท่านนั
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รูปที .  หนา้แสดงรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนักศึกษา

จากรูปที 4.7 เป็นหนา้แสดงรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษาในแต่ละรานวิชา โดยสามารพสัง
พิมพอ์อกทางเครืองพิมพ์ (Printer) ไดท้นัที

. . โมบายแอปพลิเคชนั

รูปที .  หนา้ลงชือเขา้ใชร้ะบบ
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จากรูปที 4.8 เป็นหนา้การเขา้สู่ระบบบนโมบายแอปพลิเคชนั โดยจะทาํการตรวจสอบสถานะของผูที้ทาํ
การลงชือเขา้ใชง้านจากตวัเลือกทีมีให้ ว่าเป็นอาจารย ์นกัศึกษา หรือผูป้กครอง เพือจะไดแ้สดงฟังกช์ัน
การใชง้านตามประเภทของผูใ้ช้

รูปที . หนา้หลกัสาํหรับนักศึกษาและผูป้กครอง

จากรูปที 4.9 หน้านีจะเป็นหน้าสําหรับนักศึกษา และผูป้กครอง พร้อมกบัเมนูทีใชง้านต่างๆ เช่น การดู
บนัทึก  ตารางเรียน  แจง้เตือนผูป้กครอง  และสแกนรหสัคิวอาร์ เพือเขา้เรียน
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รูปที .  หนา้หลกัสาํหรับอาจารย์

จากรูปที 4.10 หน้านีเป็นหน้าสําหรับอาจารย์ จะแสดงรายวิชาทีอาจารยค์นนันๆ สอน และอาจารย์
สามารถทาํการสร้างรหสัควิอาร์ โดยเลือกวิชา ทีจะสอนของวนันนัๆ เพือใหน้กัศึกษาสแกนเขา้เรียน
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รูปที . หนา้แสดงรหัสคิวอาร์ทีถูกสร้าง

จากรูปที 4.11 เมือคลิกทีรายวิชาทีจะสอนแลว้ระบบจะสร้างรหัสคิวอาร์ขึนมา เพือให้นักศึกษา ทาํการ
สแกนเขา้เรียนและเลิกเรียน และในส่วนทีสแกนเขา้เรียนไปแลว้นันระบบจะส่ง การแจง้เตือนไปยงั
ผูป้กครองของนกัศึกษาทนัที
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บทที
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์

การพฒันาแอปพลิเคชันระบบเช็คชือเขา้เรียนด้วยรหัสคิวอาร์ ไดพ้ฒันาเสร็จสินลงตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้โดยสรุปตามฟังกช์ันการทาํงานไดด้งันี

ผูดู้แลระบบ

. . ผูดู้แลระบบสามารถเขา้สู่ระบบเพือเป็นการยนืยนัตวัตน

. . ผูดู้แลระบบสามารถสร้างรายวชิาและคลาสเรียนได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดในระบบได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิาได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิาได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลและขอ้มูลรายวชิาได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิาได้

. . ผูดู้แลระบบสามารถคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชง้านและขอ้มูลรายวชิาได้

อาจารย์

. . อาจารยส์ามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน

. . อาจารยส์ามารถสร้างรหสัคิวอาร์เพือใหน้กัศึกษาทาํการเช็คชือเขา้เรียนแต่ละวชิาใน

แต่ละสัปดาห์ได้

. . อาจารยส์ามารถดูรายงานการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษาในรายวชิาทีสอนได้

ผูป้กครอง

. . ผูป้กครองสามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน

. . ผูป้กครองสามารถดูขอ้มูลของนกัศึกษาได้
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. . ผูป้กครองจะไดรั้บการเเจง้เตือนเมือนกัศึกษามีการเช็คชือเขา้เรียน

. . ผูป้กตรองสามารถดูตารางเรียนและประวติัการเช็คชือเขา้เรียนของนกัศึกษาได้

นกัศึกษา

. . นกัศึกษาสามารถเขา้สู่ระบบเพือยนืยนัตวัตน

. . นกัศึกษาสามารถเช็คชือเขา้เรียนผา่นรหสัคิวอาร์ ได้

. . นกัศึกษาสามารถดูตาราเรียนและประวติัการเช็คชือเชา้เรียนได้

5. ข้อดีของระบบ

. . ทาํใหก้ารเช็คชือเขา้เรียนง่ายและสะดวกมากยิงขึน

. . สามารถเป็นหลกัฐานหรือออกเอกสารการเขา้เรียนไดห้ากมีปัญหาในภายหลงั

. . ผูป้กครองสามารถติดตามการเขา้เรียนของนกัศึกาไดซึ้งจะช่วยลดการขาดเรียนและ
หมดสิทธ์สอบได้

. . ลดการใชท้รัพยากรส่วนอืนๆได ้ในการเช็คชือเขา้เรียนและเก็บเป็นหลกัฐานได้
5. ข้อจํากดัของระบบ

5.3.1 ระบบไม่สามารถสังงานและส่งงานออนไลน์ได้
5.3.2 ระบบไม่สามารถคาํนวณการเช็คชือเป็นคะแนนได้
5.3.3 ระบบไม่สามารถแจง้งดชนัเรียน และแจง้ชดเชยชัวโมงเรียนทีงดได้

.  ข้อเสนอแนะ

เพิมประสิทธิภาพในการทาํงานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิงขึนควรพฒันาระบบมี
ดงัต่อไปนี

5.4.1 ใหอ้าจารยส์ามารถสังงานและนกัศึกษาสามารถส่งงานผา่นระบบได้
. . ระบบสามารถคาํนวณคะแนนการเขา้เรียนไดต้ามสัดส่วนทีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด
. . อาจารยส์ามารถแจง้งดเรียนและแจง้ชดเชยผา่นระบบได้

5.4.4 ผูป้กครองสามารถ ติดต่อกบัอาจารยที์ปรึกษาหรืออาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรงผา่น
ระบบ

. .  สามารถออกสถิติการเช็คชือเขา้เรียนในเป็นรูปแบบของกราฟได้
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