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บทคัดย่ อ
การเช็ ค ชื อ นัก ศึ ก ษาเข้า เรี ย นเป็ นกระบวนการหนึ ง ในการเรี ย นการสอน มี ผลต่ อ การ
ประเมินผลการเรี ยน เนื องจากเป็ นส่ วนของคะแนนเก็บและมหาวิทยาลัยสยามกําหนดให้คะแนน
การเข้าเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ งของคะแนนเก็บที มีอตั ราส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของคะแนนรวม ดังนัน
ปริ ญญานิ พนธ์ นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิ วอาร์ เป็ นการเปลี ยน
วิธีการเช็คชื อนักศึกษาเข้าเรี ยนจากเดิ มเป็ นการขานชื อนักศึกษาทีละคน ซึ งใช้เวลาในการเช็คชื อ
ค่ อ นข้า งนานและนัก ศึ ก ษามี ก ารยกมื อ แทนกัน การจัด ทํา รายงานต้อ งใช้เ วลาและอาจจะเกิ ด
ข้อผิ ดพลาดได้ง่ า ย มาเป็ นการใช้รหัส คิ วอาร์ ซึ ง จะทํา ให้ล ดระยะเวลาในการเช็ ค ชื อ เข้า เรี ย น
สามารถจัดทํารายงานได้รวดเร็ ว และข้อมูลไม่สูญหาย นักศึกษาจะทําการเช็คชื อเข้าเรี ยนโดยการใช้
โทรศัพท์มือถื อสแกนรหัสคิวอาร์ ทีอาจารย์ผสู ้ อนทําการสร้างผ่านระบบ การเช็คชื อเข้าเรี ยนแต่ละ
ครังจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล ระบบประกอบด้วย 2 ส่ วน ประกอบด้วย 1. เว็บแอปพลิเคชัน สําหรับ
ผูด้ ู แลระบบและอาจารย์ และ 2. เนที ฟ แอปพลิ เคชันที ท าํ งานบนระบบปฏิ บ ัติก ารแอนดรอยด์
สําหรับอาจารย์ นักศึกษา และผูป้ กครอง ภาษาทีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Java, C#, HTML5,
CSS, JavaScript เครื องมือทีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Android Studio, Microsoft Visual Studio
Code และ MySQL
คําสํ าคัญ: การเช็คชือเข้าเรี ยน, รหัสคิวอาร์ , แอนดรอยด์
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสํ าคัญของปัญหา
การเช็ ค ชื อเข้า เรี ยนของนักศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ งในระบบการเรี ยนการสอน เพื อเป็ นการ
ตรวจสอบและยืนยันว่านักศึกษาได้เข้าเรี ยนและใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรี ยนการสอน
รวมถึงเป็ นส่ วนหนึงของคะแนนเก็บ ซึ งมหาวิทยาลัยสยามได้กาํ หนดไว้วา่ ให้อาจารย์ผสู ้ อนใช้การ
เช็คชือเป็ นคะแนนเก็บได้ไม่เกิน 10% ของคะแนนรวมทังหมด ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามยังเช็ค
ชือนักศึกษาเข้าเรี ยนโดยการขานชื อนักศึกษาทีละคน ซึ งทําให้เสี ยเวลา โดยเฉพาะในชันเรี ยนทีมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนเป็ นจํานวนมาก และนักศึกษามีการยกมือแทนกัน และถ้าต้องการรายงาน
การเข้าเรี ยนของนักศึกษาอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องทําการนับด้วยมื อและทําการคํานวณออกมาเป็ น
คะแนนด้วยตนเอง ทําให้เกิดความผิดพลาดได้
ในปั จจุบนั ทังอาจารย์และนักศึ กษามีการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถื อในชี วิตประจําวัน
เพือการเรี ยนการสอน การค้นหาข้อมูล ความบันเทิง เล่นเกมส์ เป็ นต้น และโทรศัพท์มือถือสามารถ
อ่านรหัสคิวอาร์ ได้ ดังนันคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้พฒั นาระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนโดยใช้รหัสคิวอาร์ เพื อให้
การเช็คชื อเข้าเรี ยนทําได้สะดวก รวดเร็ วยิ งขึน และการออกรายงานของอาจารย์ผสู ้ อนก็ทาํ ได้ง่าย
และสะดวกยิงขึน
ระบบเช็ ค ชื อ เข้า เรี ยนด้ ว ยรหั ส คิ ว อาร์ แบ่ ง การทํา งานออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1. เว็ บ
แอปพลิ เคชัน (Web Application) สําหรั บผูด้ ู แลระบบในการจัดการข้อมูลอาจารย์ นักศึ กษา วิชา
เรี ย น ตารางเรี ย นตารางสอนสําหรั บใช้ใ นการสร้ างรหัสคิ วอาร์ ของแต่ละชั นเรี ย น และสํา หรั บ
อาจารย์ในการดูรายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษา และ 2. เนทีฟแอปพลิ เคชันทีทาํ งานบน
ระบบปฏิ บติ การแอนดรอยด์ (Android Native Application) สําหรั บอาจารย์สร้ างรหัสคิ วอาร์ วิชา
และชันเรี ยนทีสอนในแต่ละสัปดาห์ซึงจะนํา รหัสวิชา กลุ่ม ภาคการศึกษา ปี การศึกษา ไปสร้างรหัส
คิวอาร์ เพือให้นกั ศึกษาใช้ในการเช็คชื อเช้าเรี ยน สําหรับนักศึกษาใช้เช็คชื อเข้าเรี ยน ตารางเรี ยน และ
ประวัติ ก ารเช็ ค ชื อ เข้า เรี ย น และสํา หรั บ ผูป้ กครองโดยจะมี ก ารแจ้ง เตื อ นไปยัง ผูป้ กครองเมื อ
นักศึกษามี การเช็คชื อเข้าเรี ยน และสามารถดู ประวัติการเช็ คชื อเข้าเรี ยนของนักศึ กษาได้ เพื อให้
ผูป้ กครองสามารถติ ดตามบุตรหลานของตนได้ การบริ หารจัดการข้อมูล จัดเก็บลงฐานข้อมูลเชิ ง
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สั ม พัน ธ์ (Relational Database) และประยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ว็บ เซอร์ วิ ส (Web Service) ในการ
แลกเปลียนข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบฐานข้อมูล
1.2 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์
1.3 ขอบเขตของปริ ญญานิพนธ์
1.3.1 สถาปั ตยกรรมทีใช้ในการพัฒนาระบบเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
(Client/Server Architecture)
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชันทีพฒั นาขึนมาเป็ นเนทีฟแอปพลิเคชันทีทาํ งานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และเว็บแอปพลิเคชันทีทาํ งานผ่านโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าสู่ ระบบเพือเป็ นการยืนยันตัวตน
1.3.3.1.2 ผูด้ ูแลระบบสามารถสร้างรายวิชาและคลาสเรี ยนได้
1.3.3.1.3 ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดในระบบได้
1.3.3.1.4 ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิช า
ได้
1.3.3.1.5 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชาได้
1.3.3.1.6 ผูด้ ูแลระบบสามารถลบข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละบุคคลและ
ข้อมูลรายวิชาได้
1.3.3.1.7 ผูด้ ูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูล
รายวิชาได้
1.3.3.1.8 ผูด้ ูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชา
ได้
1.3.3.2 อาจารย์
1.3.3.2.1 อาจารย์สามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
1.3.3.2.2 อาจารย์สามารถสร้างรหัสคิวอาร์ เพือให้นกั ศึกษาทําการเช็คชือ
เข้าเรี ยนแต่ละวิชาในแต่ละสัปดาห์ได้
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1.3.3.2.3 อาจารย์สามารถดูรายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษาใน
รายวิชาทีสอนได้
1.3.3.3 ผูป้ กครอง
1.3.3. .1 ผูป้ กครองสามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
1.3.3. .2 ผูป้ กครองสามารถดูขอ้ มูลของนักศึกษาได้
. . . . ผูป้ กครองจะได้รับการเเจ้งเตือนเมื อนักศึกษามีการเช็คชื อเข้า
เรี ยน
1.3.3.3.4 ผูป้ กตรองสามารถดูตารางเรี ยนและประวัติการเช็คชื อเข้าเรี ยน
ของนักศึกษาได้
1.3.3. นักศึกษา
1.3.3. .1 นักศึกษาสามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
1.3.3. .2 นักศึกษาสามารถเช็คชื อเข้าเรี ยนผ่านรหัสคิวอาร์ ได้
1.3.3.4.3 นักศึกษาสามารถดูตาราเรี ยนและประวัติการเช็คชื อเช้าเรี ยนได้
1.4 ขันตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.4.1 การรวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูล (Requirement Gathering and Detailed
Study)
รวบรวมความต้องการโดยการสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ที
ปรึ กษา ถึงความต้องการและขันตอนของกระบวนการเช็คชือเข้าเรี ยน กฎระเบียบในการ
เช็คชือเข้าเรี ยนของอาจารย์ผสู ้ อนแต่ละท่าน
รวมถึงศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใน
อินเทอร์ เน็ต และทําการเตรี ยมข้อมูลเพือนําไปพัฒนา
1.4.2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
นําข้อมูลต่าง ๆ ทีได้รวบรวมมาทําการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงาน เพือทํา
การกําหนดฟั งก์ชันของระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยวิเคราะห์ จากความต้องการ ปั ญหาของระบบปั จจุ บนั และข้อมู ล
ต่างๆ จนได้เป็ นข้อกําหนดของระบบ (System Definition) และนําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยแผนภาพแบบUse Case Diagram เพื อนํา เสนอภาพรวมของฟั ง ก์ชันการทํา งานของ
ระบบ Sequence Diagram เพือนําเสนอขันตอนและระยะเวลาในการทํางาน Class diagram
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เพือนําเสนอโครงสร้างของคลาส และ Entity Relationship Diagram เพือนําเสนอโครงสร้าง
ของฐานข้อมูล
1.4.3 การออกแบบระบบงาน (System Design)
1.4.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) สถาปั ตยกรรมทีใช้ในการ
พัฒนา โครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
1.4.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
1.4.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้หรื อ
หน้าจอ ทําการออกแบบโดยเน้นให้เรี ยบง่ายและใช้งานง่าย
1.4.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
ขันตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนําข้อมูลทังหมดทีได้วเิ คราะห์และออกแบบ
ไว้มาทําการสร้างและเขียนชุ ดคําสังด้วยโปรแกรม Android Studio สําหรับพัฒนาเนทีฟ
แอปพลิเคชันด้วยภาษา Java และ XML , Microsoft Visual Studio Code สําหรับพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันและเว็บเซอร์ วิส ด้วยภาษา PHP, HTML5 และ CSS โดยในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ MVC (Model View Controller) และบริ หาร
จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench
1.4.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดสอบระบบพร้อมกับขันตอนการพัฒนาระบบ โดยทําการ
ทดสอบแต่ละฟังก์ชนั (Unit Testing) ทดสอบการทํางานร่ วมกันของแต่ละฟังก์ชนั
(Integration Testing) และทําการทดสอบทังระบบ (System Testing) เมือพัฒนาเสร็ จสิ นแล้ว
โดยได้ร่วมทดสอบกับอาจารย์ทีปรึ กษา เพือหาข้อผิดพลาดแล้วทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.4.6 จัดทําเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation)
จัดทําเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์แนวทางในการจัดทําปริ ญญานิพนธ์ วธิ ี การ
และขันตอนการดําเนินปริ ญญานิพนธ์เพือแสดงรายละเอียดการพัฒนาแอปพลิเคชันละเป็ น
คู่มือในการใช้งานแอปพลิเคชันอีกทังยังเป็ นเอกสารสําหรับการนําแอปพลิเคชันไปพัฒนา
ต่อในอนาคต
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1.5 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทําให้การเช็คชื อเข้าเรี ยนทําได้รวดเร็ วและสะดวกยิงขึน
1.5.2 ผูป้ กครองสามารถติดตามการเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้สะดวก ตลอดเวลา
1.5.4 นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้วา่ ตนเองจะหมดสิ ทธิ สอบหรื อยัง หรื อได้คะแนนใน
ส่ วนการเข้าเรี ยนเท่าไร
1.5.4 ตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรี ยนและการเข้าสอนได้ตลอดเวลา
1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินงานปริ ญญานิพนธ์
ตารางที 1.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานปริ ญญานิพนธ์
ขันตอนในการ
ดําเนินงาน
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําเอกสาร

2561
ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย
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1.7 อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้ ในการพัฒนา
1.7.1 ฮาร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื องคอมพิวเตอร์ โนตบุค๊ รุ่ น DELL Inspiron
Intel Core i7-HQ
1.7.1.2 เครื องคอมพิวเตอร์ โนตบุค๊ รุ่ น Lenovo corei5
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ 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 อุปกรณ์ และเครืองมือทีรองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ ดแวร์
โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ทีทุกรุ่ นทีมีขนาดหน้าจอ 7 นิวลงไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบตั ิแอนดรอยด์ Android (OS) ตังแต่เวอร์ ชัน 4.4 (Kitkat) เป็ นต้นไป
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บทที
การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวของ
ในการจัด ทํา ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี คณะผูจ้ ัด ทํา ได้ท าํ การศึ ก ษา ค้น คว้า หลัก การ แนวคิ ด
เทคโนโลยี และเครื องมือต่างๆ เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยประกอบด้วย
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) 1
แอนดรอยด์ (Android) คื อ ระบบปฏิ บตั ิ การสําหรั บอุ ปกรณ์ พ กพา เช่ น โทรศัพท์มื อถื อ
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุก๊ ทํางานบนลินุกซ์เคอร์ เนล ทางกูเกิลได้เปิ ดให้นกั พัฒนาสามารถแก้ไข
ชุ ดคํา สั ง ต่ า งๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุ ม อุ ป กรณ์ ผ่า นทางชุ ด Java libraries ที กูเกิ ล พัฒนาขึ น
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการที มีโครงสร้างแบบเรี ยงทับซ้อนหรื อแบบสแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์
เคอร์ เนลเป็ นพื นฐานของระบบ และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา มี Android SDK เป็ นเครื องมื อ
สําหรับการพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ อี กที หนึ ง โดยระบบปฏิ บตั ิ การ
แอนดรอยด์ เริ มพัฒนาเมื อปี พ.ศ. 2550 โดยบริ ษทั แอนดรอย์ดร่ วมกับ Google จากันเมื อปี พ.ศ.
2550 ได้มีการร่ วมมือกันกว่า 30 บริ ษทั ชันนําเพือพัฒนาระบบ
สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture)2
แอนดรอยด์เป็ นซอฟต์แวร์ ทีมีโครงสร้างแบบเรี ยงทับซ้อนหรื อแบบสแต็ก (Stack) ซึ งรวม
เอาระบบปฏิบตั ิการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเคชันทีสาํ คัญเข้าไว้
ด้วยกัน เพือใช้สาํ หรับทํางานบนอุปกรณ์พกพาเคลื อนที (Mobile Devices) เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ น
ต้น การทํา งานของแอนดรอยด์ มี พื น ฐานอยู่ บ นระบบลี นุ ก ซ์ เคอร์ เ นล (Linux Kernel) ซึ ง ใช้
Android SDK (Software Development Kit) เป็ นเครื องมื อ สํ า หรั บ การพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น บน
ระบบปฏิบตั ิการ Android และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android
Architecture) นันถูกแบ่งออกเป็ นลําดับชัน ออกเป็ น ชันหลักดังในตารางด้านล่าง
) ชันแอปพลิเคชัน (Application)
ชันนี จะเป็ นชันที อยู่บนสุ ดของโครงสร้ างสถาปั ตยกรรม Android ซึ งเป็ นส่ วนของแอป
พลิเคชันทีพฒั นาขึนมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันรับ/ส่ งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนที, เว็บเบราเซอร์ ,
http://www.similantechnology.com/news&article/android.html
2
http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html
1
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รายชือผูต้ ิดต่อ เป็ นต้น ซึ งแอปพลิเคชันจะอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์ .apk โดยทัวไปแล้วจะอยูใ่ นไดเร็ ค
ทอรี data/app (รู ปตัวอย่างของ application)
) ชันแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework)
ในชั น นี จ ะอนุ ญ าติ ใ ห้ นั ก พัฒ นาสามารถเข้า เรี ยกใช้ ง าน โดยผ่ า น API (Application
Programming Interface) ซึ ง Android ได้ออกแบบไว้เพือลดความซําซ้อนในการใช้งาน application
component
โดยในชันนี ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คดังนี View System เป็ นส่ วนทีใช้ในการ
ควบคุ ม การทํา งานสํ า หรั บ การสร้ า งแอปพลิ เ คชั น เช่ น lists, grids, text boxes, buttons และ
embeddable web browser Location Manager เป็ นส่ ว นที จ ัด การเกี ย วกับ ค่ า ตํา แหน่ ง ของเครื อง
อุ ป กรณ์ พ กพาเคลื อนที Content Provider เป็ นส่ ว นที ใ ช้ค วบคุ ม การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ที มี ก ารใช้ง าน
ร่ วมกัน (Share data) ระหว่า งแอปพลิ เคชันที แตกต่ างกัน เช่ น ข้อมู ลผูต้ ิ ดต่อ (Contact) Resource
Manager เป็ นส่ วนที จ ัดการข้อ มู ล ต่ า งๆ ที ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นของชุ ด คํา สั ง ของโปรแกรม เช่ น รู ป ภาพ,
localized strings, layout ซึ งจะอยูใ่ นไดเร็ คทอรี res/ Notification Manager เป็ นส่ วนทีควบคุมอีเวนต์
(Event) ต่างๆ ทีแสดงบนแถบสถานะ (Status bar) เช่น ในกรณี ทีได้รับข้อความหรื อสายทีไม่ได้รับ
และการแจ้งเตือนอืนๆ เป็ นต้น Activity Manager เป็ นส่ วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชัน
) ชันไลบรารี (Library)
แอนดรอยด์ได้รวบรวมกลุ่มของไลบรารี ต่างๆ ที สําคัญและมีความจําเป็ นเอาไว้มากมาย
เพืออํานวยความสะดวกให้กบั นักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม โดยตัวอย่างของไลบรารี ที
สําคัญเช่ น System C library เป็ นกลุ่มของไลบรารี มาตรฐานที อยู่บนพืนฐานของภาษา C ไลบรารี
(libc) สํ า หรั บ Embedded system ที มี พื น ฐานมาจาก Linux Media Libraries เป็ นกลุ่ ม การทํา งาน
มัลติมีเดีย เช่น MPEG , H. , MP , AAC, AMR, JPG, และ PNG Surface Manager เป็ นกลุ่มการ
จัดการรู ปแบบหน้าจอ การวาดหน้าจอ D/ D library เป็ นกลุ่ มของกราฟิ กแบบ มิ ติ หรื อ SGL
(Scalable Graphics Library) และแบบ มิ ติ หรื อ OpenGL Free Type เป็ นกลุ่ ม ของบิ ต แมป
(Bitmap) และเวคเตอร์ (Vector) สําหรับการเรนเดอร์ (Render) ภาพ SQLite เป็ นกลุ่มของฐานข้อมูล
โดยนักพัฒนาสามารถใช้ฐานข้อมูลนี เก็บข้อมูล แอปพลิ เคชันต่างๆ ได้ Browser Engine เป็ นกลุ่ ม
ของการแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์ โดยอยูบ่ นพื นฐานของ Web kit ซึ งจะมีลกั ษณะคล้ายกับ Google
Chrome
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Android Runtime เป็ นชัน ย่ อ ยที อ ยู่ใ นชัน ไลบรารี ซึ ง จะประกอบด้ว ย ส่ ว นหลัก คื อ
Dalvik VM (Virtual Machine) ส่ วนนี ถูกเขี ยนด้วยภาษา Java เพือใช้เฉพาะการใช้งานในอุ ปกรณ์
เคลือนที Dalvik VM จะแตกต่างจาก Java VM (Virtual Machine) คือ Dalvik VM จะรันไฟล์ .dex ที
คอมไพล์มาจากไฟล์ .class และ .jar โดยมี tool ทีชือว่า dx ทําหน้าทีในการบีบอัดคลาส Java ทังนี
ไฟล์ .dex จะมี ข นาดกะทัดรั ดและเหมาะสมกับ อุ ปกรณ์ เคลื อนที ม ากกว่า .class เพื อต้องการใช้
พลังงานจากแบตเตอรี อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด Core Java Library ส่ วนนี เป็ นไลบรารี มาตรฐาน
แต่ก็มีความแตกต่างจากไลบรารี ของ Java SE (Java Standard Edition) และ Java ME (Java Mobile
Edition)
) ชันลีนุกซ์เคอร์ เนล (Linux Kernel)
แอนดรอยด์นันถูกสร้ างบนพืนฐานของระบบปฏิ บตั ิการ Linux โดยในชันนี จะมี ฟังก์ชัน
การทํางานหลายๆ ส่ วน แต่ โดยส่ วนมากแล้วจะเกี ยวข้องกับฮาร์ ดแวร์ โดยตรง เช่ น การจัดการ
หน่ วยความจํา (Memory Management) การจัดการโพรเซส (Process Management) การเชื อมต่ อ
เครื อข่าย (Networking) เป็ นต้น
โดยเทคโนโลยีระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ (Android OS) ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในระบบ
เช็คชือเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์ ในส่ วนของโมบายแอปพลิเคชัน ทีพฒั นาเป็ นเนทีฟแอปพลิเคชัน
2.2 เทคโนโลยี Model-View-Controller (MVC)3
MVC เป็ น สถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์ (Software Architecture) ที มี ก ารแบ่ ง แยกระบบ
ออกเป็ น ส่ วนหลักๆ ได้แก่ Data model, User interface และ Control logic

3

https://basketman.wordpress.com/2009/11/04/mvc-model-view-controller/
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รู ปที . MVC Architecture
จากรู ป .1 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี
 View
 เป็ นส่ วนทีแสดงผล
 การทํางานสัมพันธ์อยูก่ บั Controller
 Controller
 เป็ นส่ วนทีทาํ งานเป็ นอันดับแรกเมื อโปรแกรมถูกเรี ยกใช้งานจาก Web Browser
หรื อ Mobile
 เป็ นส่ วนทีติดต่อการทํางานระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรม
 มีการติดต่อกับฐานข้อมูล ด้วย Model และส่ งข้อมูลผ่านทาง View
 เป็ นส่ วนประมวลผลหลักของโปรแกรม
 Model
 ดูแลในเรื องของการติดต่อสื อสารระหว่าง Object และ Database โดยทีผพู ้ ฒั นาไม่
ต้องใช้ SQL command
 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
ซึ งเทคโนโลยี Model-View-Controller ทําให้ส่วนต่าง ๆ ของระบบถูกแยกออกจากกันเป็ น
อิสระ ทําให้ง่ายต่อการพัฒนาแอปพลิ เคชัน ง่ายต่อการแก้ไขชุ ดคําสั ง เนื องจากระบบถูกแยกส่ วน
อย่างชัดเจนตามที ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ทําให้สามารถจัดลําดับชุ ดคําสั งได้ง่าย อีกทังยังทําให้แอป
พลิเคชันประมวลผลได้รวดเร็ วมากยิงขึน
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2.3 เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วสิ (Web service)4
เว็บ เซอร์ วิ ส คื อ การให้ บ ริ ก ารแลกเปลี ย นข้อ มู ล ระหว่า งอุ ป กรณ์ ใ นโลกดิ จิ ท ัล ซึ ง ถู ก
ออกแบบมาเพื อใช้ระหว่า งมนุ ษ ย์ก ับคอมพิวเตอร์ ผ่า นโปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) หลังจากนันถูกพัฒนาในการแลกเปลี ยนข้อมูลใช้ระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั คอมพิวเตอร์ ใน
รู ปแบบของ XML (eXtensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ ง
ความสามารถหลักของเว็บเซอร์ วสิ แบ่งออกเป็ น
 เปิ ดให้ใช้งานได้ทงั อินเทอร์ เน็ตและอินทราเน็ต
 ใช้มาตราฐานรู ปแบบข้อมูล XML และ JSON
 ไม่ ไ ด้ ขึ นกั บ กั บ ระบบปฎิ บั ติ ก าร (Operating system) หรื อภาษ าคอมพิ ว เตอร์
(Programming Language)
 สามารถทําความเข้าใจคําสังด้วยลักษณะการทํางานแบบเดียวกับ XML

รู ปที . Web service Architecture
โดยเทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส (Web Service) ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในระบบเช็คชื อเข้าเรี ยน
ด้วยรหัสคิวอาร์ ในส่ วนของเว็บเซอร์ วิสในการเป็ นตัวกลางในการติดต่อรับ -ส่ งข้อมูลระหว่างแอป
พลิ เคชันและระบบฐานข้อมูล ซึ งในระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิ วอาร์ นนั จะรั บ-ส่ งข้อมูลใน
รู ปแบบของ JSON (JavaScript Object Notation) ทําให้ระบบมีความน่าเชื อถือมากขึนเนื องจากแอป
พลิ เคชันไม่ได้ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลโดยตรงและทําให้เกิ ดความเรี ยบง่ ายในการพัฒนาแอป
พลิเคชันมากขึน

4

https://saixiii.com/what-is-webservice/
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2.4 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 5
คือการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ งมีขอ้ ดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ
Online ทังแบบ Local (ภายในวงLAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต) ทําให้เหมาะ
สําหรับงานทีตอ้ งการข้อมูลแบบ Real-time ระบบมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทํา
กําลังท่องเว็บ ระบบงานที พฒั นาขึนมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรื อห้างร้านมากที สุด
ไม่เหมือนกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปทัวไป ทีมกั จะจัดทําระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ งมักจะไม่ตรงกับความ
ต้องการที แท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real Time ทําให้เกิ ดความ
ประทับใจ เครื องทีใช้งานไม่จาํ เป็ นต้องติดตังโปรแกรมใด ๆ เพิมเติมทังสิ น
โดยระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์ จะมีส่วนทีพฒั นาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน สําหรับ
ผูด้ ูแลระบบบริ หารจัดการข้อมูลหลัก และสําหรับอาจารย์ผสู ้ อนในการออกรายงาน
2.5 ฐานข้ อมูล (Database) 6
ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบทีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกันเข้าไว้
ด้ว ยกัน อย่ า งมี ร ะบบมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที ชัด เจน ในระบบฐานข้อ มู ล จะ
ประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูลหลายแฟ้ มทีมีขอ้ มูล เกียวข้องสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบและ
เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้ องกันข้อมูลเหล่านี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
ซอฟต์แวร์ ทีเปรี ยบเสมือนสื อกลางระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที เกียวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล
เรี ยกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรื อ DBMS (data base management system) มีหน้าทีช่วยให้ผใู ้ ช้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล
การแก้ไ ขฐานข้อมูล หรื อการตังคํา ถามเพื อให้ไ ด้ข ้อมูล มา โดยผูใ้ ช้ไ ม่ จาํ เป็ นต้องรั บรู ้ เกี ย วกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล
ประโยชน์ของฐานข้อมูล
1. ลดการเก็บข้อมูลทีซาํ ซ้อน ข้อมูลบางชุ ดทีอยูใ่ นรู ปของแฟ้ มข้อมูลอาจมีปรากฏอยูห่ ลาย ๆ
แห่ ง เพราะมีผใู ้ ช้ขอ้ มูลชุ ดนี หลายคน เมื อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่ วยให้ความซําซ้อน
ของข้อมูลลดน้อยลง
2. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดี ยว ในกรณี ที มีขอ้ มูล
ชุ ดเดี ยวกันปรากฏอยู่หลายแห่ งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไข
https://sites.google.com/site/applicationpae/khwam-hmay-khxng-web-application
6
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html
5
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ข้อมู ลนี ทุก ๆ แห่ ง ที ข ้อมู ลปรากฏอยู่จะแก้ไ ขให้ถู กต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด้วย
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3. การป้ องกันและรักษาความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลทําได้อย่างสะดวก การป้ องกันและรักษา
ความปลอดภัยกับ ข้อ มูล ระบบฐานข้อมูลจะให้เฉพาะผูท้ ี เกี ยวข้องเท่า นัน ซึ งก่ อให้เกิ ด
ความปลอดภัย(security) ของข้อมูลด้วย
. โครงร่ างซอฟต์ แวร์ (Framework) 7
โครงร่ า งซอฟต์แ วร์ เป็ นขอบเขตของระบบงาน ที เป็ นรู ป แบบที นํา กลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้
สําหรับระบบซอฟต์แวร์ ซึ งสามารถอยูใ่ นรู ปของคลาสนามธรรม (Abstract class) และวิธีในการใช้
ตัวตน (instance) ของคลาสร่ วมกันจําเพาะสําหรับซอฟต์แวร์ ชนิ ดใดชนิ ดหนึ ง โครงร่ างซอฟต์แวร์
ทุกโครงร่ างใช้การออกแบบเชิ งวัตถุ (Object-oriented programming, OOP) โปรแกรมของโครงร่ าง
ซอฟต์แวร์ มกั จะเป็ นโปรแกรมเชิ งวัตถุ และ Framework ในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่อยู่ภายใต้แนวคิ ด
MVC (Model-view-controller)
.7 LINQ (Language Integrated Query) 8
LINQ (Language Integrated Query) คือ การทําให้สามารถใช้ภาษา C# หรื อ VB.NET ใน
การดึ ง ข้อ มู ล จาก Database แทนการใช้ รู ด ของคํา สั ง SQL ซึ ง ทํา ให้ นัก พัฒ นา สามารถเขี ย น
โปรแกรม เป็ น Object-Oriented มากขึน LINQ โดยตัว LINQ แบ่งออกเป็ น ประเภทหลักๆ คือ
1. LINQ to XML
2. LINQ to SQL
3. LINQ to Entity (ADO.NET Entity Framework)

https://mindphp.com/developer/25-oop-php-framework/1957-framework -คืออะไร.html
8
http://howdev.weebly.com/development-101/linq
7
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บทที 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
. รายละเอียดของปริ ญญานิพนธ์
ระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์ เป็ นแอปพลิ เคชันตัวกลางเพื อลดการใช้ทรัพ ยากร
กระดาษและเพิมความสะดวกสบายมากยิงขึน ระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์ สามารถทีจะ
จัดการข้อมูลรายวิชา ข้อมูลส่ วนตัว และข้อมูลการเรี ยนได้ง่าย ไม่ซาํ ซ้อน และสามารถออกเอกสาร
ให้ดว้ ย เพือเก็บเป็ นหลักฐานการเข้าเรี ยนได้ มีระบบการใช้งานทีง่ายและรวดเร็ ว และผูป้ กครอง
สามารถติดตามการเข้าเรี ยนของบุตรหลานได้ ภายในระบบประกอบไปด้วยการทํางาน ส่ วน ดังนี
ส่ วนที เว็บแอปพลิเคชัน
. . ผูด้ ูแลระบบ ( Admin )
. . . เพิมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลผูป้ กครอง
. . . แก้ไขข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลผูป้ กครอง
. . . ลบข้อมูล ข้อมูลวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษา
ข้อมูลผูป้ กครอง
. . . ออกรายงาน ในส่ วนทีเป็ นข้อมูลรายงานการเข้าเรี ยน ได้
. . อาจารย์
. . . เพิม แก้ไข ลบ ข้อมูลส่ วนตัวได้ เท่านัน และ การออกรายงานการ
เข้าเรี ยน
ส่ วนที โมบายแอปพลิเคชัน
. . อาจารย์
. . . สร้างคิวอาร์ เพือให้นกั ศึกษา สแกนเช็คชื อเข้าเรี ยน
. . ผูป้ กครอง
. . . ดูขอ้ มูลการเข้าเรี ยน ของนักศึกษาได้
. . นักศึกษา
. . . สแกนคิวอาร์ เพือเช็คชือเข้าเรี ยนได้
. . . ดูประวัติการเข้าเรี ยนได้
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. แสดงฟังก์ ชันการทํางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที . Use Case Diagram ของระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์
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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

ยืนยันตัวตนว่าเป็ นผูด้ ูแลระบบ หรื อ อาจารย์

Primary Actors

Administrator, Teacher

Secondary Actors

-

Preconditions

-

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูด้ ูแลระบบป้ อนชือผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน และคลิกปุ่ ม Login
2. ระบบจะเช็คข้อมูลชื อผูใ้ ช้และรหัสผ่านทีป้อนเข้ามาตรงกับฐานข้อมูลว่าตรงกัน
หรื อไม่
2.1 ข้อมูลผูใ้ ช้และรหัสผ่านทีตรงกันอยูใ่ นฐานข้อมูล
2.1.1 ระบบไปยังหน้าหลักเพือเลือกเมนูและทํางานต่อไป
2.2 ข้อมูลชือผูใ้ ช้และรหัสผ่านไม่ตรงกับฐานข้อมูล
. . ระบบแสดง Dialog แจ้งเตือน ไม่สามารถเข้าสู่ ระบบได้เนื องจากชือ
ผูใ้ ช้หรื อรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
Post Condition

Alternative Flows
Exception

สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ตามสถานะ ประกอบด้วย
- ผูด้ ูแลระบบสามารถใช้งานฟั งก์ชันในการจัดการข้อมูลและดู
รายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนได้
- อาจารย์ผสู ้ อน สามารถดูรางานการเช็คชื อเข้าเรี ยนได้เท่านัน
-

17
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
จัดการข้อมูลรายวิชา
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกทีจะจัดการข้อมูลรายวิชา
2. ผูใ้ ช้เลือกทีจะเพิมข้อมูลรายวิชา
2.1 ระบบแสดงฟอร์ มการเพิมข้อมูลรายวิชา โดยมี ฟิ ลด์ ต่างๆ ดังนี
- รหัสวิชา
- ชือวิชาภาษาไทย
- โทรศัพท์
- ชือวิชาภาษาอังกฤษ
- หน่วยกิต
2.2 ผูใ้ ช้ทาํ การป้ อนข้อมูล แล้วคลิกปุ่ มบันทึกข้อมูล
2.3 ระบบทําการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและทําการแสดงรายละเอียด
3. ผูใ้ ช้เลือกทีจะแก้ไขข้อมูลรายวิชา
3.1 ระบบจะแสดงฟอร์ มการแก้ไขข้อมูลรายวิชา โดยมีการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลรายวิชา
3.2 ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลทีจะแก้ไข และคลิกปุ่ มบันทึกข้อมูล
3.3 ระบบจะทําการปรับปรุ งข้อมูลทีผใู ้ ช้แก้ไขลงฐานข้อมูล
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
จัดการข้อมูล อาจารย์
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
4. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกทีจะจัดการข้อมูล อาจารย์
5. ผูใ้ ช้เลือกทีจะเพิมข้อมูล อาจารย์
6. ระบบแสดงฟอร์ มการเพิมข้อมูลสิ นค้า โดยมี ฟิ ลด์ ต่างๆ ดังนี
- รหัสอาจารย์
- ตําแหน่ง
- ชือ
- นามสกุล
- คณะ
- สาขา
- เบอร์ โทร
- อีเมล
- Facebook
- Line
6.1 ผูใ้ ช้ทาํ การป้ อนข้อมูล แล้วคลิกปุ่ มเครื องหมายถูก
6.2 ระบบทําการบันทึกข้อมูล อาจารย์ลงฐานข้อมูลและทําการแสดงรายละเอียด
7. ผูใ้ ช้เลือกทีจะแก้ไขข้อมูลอาจารย์
7.1 ระบบจะแสดงฟอร์ มการแก้ไขข้อมูลอาจารย์โดยมีการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลอาจารย์
7.2 ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลทีจะแก้ไข และคลิกปุ่ มเครื องหมายถูก
7.3 ระบบจะทําการปรับปรุ งข้อมูลทีผใู ้ ช้แก้ไขลงฐานข้อมูล
Post Conditions
Alternative Flows
-
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ตารางที 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Manage Student Data On Web
Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :

Manage Student Data On Web
UC4
จัดการข้อมูลนักศึกษา
Administrator
-

1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกทีจะจัดการข้อมูลนักศึกษา
2. ผูใ้ ช้เลือกทีจะเพิมข้อมูลนักศึกษา
3. ระบบแสดงฟอร์ มการเพิมข้อมูลสิ นค้า โดยมี ฟิ ลด์ ต่างๆ ดังนี
-รหัสนักศึกษา ชื อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล FaceBook และ Line ID
ข้อมูลผูป้ กครอง
-ชือ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล Line ID และ ทีอยู่
. ผูใ้ ช้ทาํ การป้ อนข้อมูลแล้วคลิกปุ่ มเครื องหมายถูก
. ระบบทําการบันทึกข้อมูลนักศึกษา ลงฐานข้อมูลและทําการแสดงรายละเอียด
4. ผูใ้ ช้เลือกทีจะแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
5. ระบบจะแสดงฟอร์ มการแก้ไขข้อมูลนักศึกษา โดยมีการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
นักศึกษา
.ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลทีจะแก้ไข และคลิกปุ่ ม ระบบจะทําการปรับปรุ งข้อมูลทีผใู ้ ช้ แก้ไขลง
ฐานข้อมูล
Post Conditions
Alternative Flows

-
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ตารางที 3.5 รายละเอียดของ Use Case : View Report On Web
Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions

View Report On Web
UC5
แสดงรายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษา โดยแยกตามภาค
การศึกษา ปี การศึกษา และรหัสวิชา โดยผูด้ ูแลระบบสามารถดู
รายงานได้ทงั หมด แต่อาจารย์ผสู ้ อนจะสามารถดูได้เฉพาะชั วโมง
ทีตนเองสอนเท่านัน
Administrator , Teacher
-

Primary Actors
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกทีจะเลือกเมนูออกรายงาน
2. ผูใ้ ช้ คลิกเข้าไปทีมูนแล้วสามารถเลือก ตารางข้อมูลออกรายงานเลือกตามรหัสวิชา
หรื อรหัสลงทะเบียนทีขึนโชว์ให้เป็ นตัวเลือก ตามรหัสทีตอ้ งการจะออกรายงานโดย
จะเอาข้อมูลที ได้คดั เลื อกแล้วตามเงื อนไขขึ นมาแสดงเป็ นตาราง และลายลักษณ์
อักษร
3. คลิ กเลื อกแล้วจะไปยังหน้าที จะเป็ นเอกสารสามารถคลิ กปริ นได้เลยเพราะระบบ
ออกไฟล์รายงาน เป็ นไฟล์เอกสารเรี ยบร้อยพร้อมปริ นและคัดลอกไฟล์เอกสารได้
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 จัดการการสร้างคิวอาร์ โค้ดสําหรับนักศึกษาสแกนเพือเช็คชือเข้าเรี ยน
Primary Actors
Teacher
Secondary Actors Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกจัดการการสร้างคิวอาร์ โค้ดเพือสแกนเข้าเรี ยน
2. ผูใ้ ช้เลือกวิชาและคลาสเรี ยนทีตอ้ งการหรื อกําลังจะสอน
. ระบบจะดึงข้อมูลรายวิชาและข้อมูล รหัสทีผกู กับรายวิชาออกมาเป็ นรหัสคิวอาร์
(QR Code)
3. ผูใ้ ช้เลือกทีจะสร้างคิวอาร์ โค้ดทีสมบูรณ์เพือให้นกั ศึกษา สแกนเช็คชือเข้าเรี ยน
1.1 ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลสู่ ฐานข้อมูล
1.2 ระบบจะส่ ง ข้อมูลไปหาผูป้ กครองของนักศึกษาทันทีทีเข้าเรี ยน
Post Conditions
นักศึกษาสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ ทีสร้างขึนนี เพือเช็คชื อ
เข้าเรี ยนได้
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
สแกนเพือเข้าเรี ยน
Primary Actors
Student
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้ตอ้ งการเช็ตชือเข้าเรี ยน
2. ผูใ้ ช้คลิกเข้าแอปพลิเคชัน และใช้กล้องเพือสแกนรหัสคิวอาร์ เพือเช็คชือเข้าเรี ยน
3. ระบบจะบันทึกวันเวลาเข้าเรี ยนของนักศึกษา
Post Conditions
ระบบจะทําการส่ งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของ
ผูป้ กครองของนักศึกษาทีเช็คชือเข้าเรี ยนทันที
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
ดูประวัติการข้าเรี ยน
Primary Actors
Student , Parent
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกดูประวัติการเข้าเรี ยน
2. ระบบแสดงรายละเอียด ของผูใ้ ช้ระบบ และ ข้อมูลการเช็คชื อเข้าเรี ยน ตารางเรี ยน
ของนักศึกษา
Post Conditions
Alternative Flows
-
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ตารางที 3. รายละเอียดของ Use Case : Notification function
Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre conditions

Notification function
UC
ส่ งการแจ้งเตือนการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษาไปให้ผปู ้ กครอง
Parent
นักศึกษาจะต้องทําการสแกนรหัสคิวอาร์ แต่ละชั วโมงเรี ยน
เสี ยก่อน

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือนักศึกษาเช็คชือเข้าเรี ยน
2. ระบบแสดงรายละเอี ยด การเข้าเรี ยน โดยจะส่ งข้อมูลเวลาการเข้าเรี ยน-เลิ กเรี ยน
ของนักศึกษาไปฝังโทรศัพท์ของผูป้ กครอง
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
ดูประวัติการเข้าเรี ยนของนักศึกษา
Primary Actors
Student , Parent
Secondary Actors
Pre conditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึนเมือผูใ้ ช้เลือกดูประวัติการเข้าเรี ยน
2. ระบบแสดงรายละเอียด ของผูใ้ ช้ระบบ และ ข้อมูลการเช็คชื อเข้าเรี ยนและ ตาราง
เรี ยน ของนักศึกษา
Post Conditions
Alternative Flows
-
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3.4 Sequence Diagram

รู ปที .2 Sequence Diagram : Login

25

รู ปที .3 Sequence Diagram : Mange Subjects Data On Web

26

รู ปที .4 Sequence Diagram : Mange Teacher Data On Web

27

รู ปที .5 Sequence Diagram : Mange Student Data On Web

28

รู ปที .6 Sequence Diagram : View Report On Web

รู ปที .7 Sequence Diagram : Create a QR code

29

รู ปที .8 Sequence Diagram : Check in class

รู ปที .9 Sequence Diagram : View Check in class History

30

รู ปที .10 Sequence Diagram : Notification function

รู ปที .11 Sequence Diagram : View Student Check-In History
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ ประกอบของคลาส (Class Diagram)

รู ปที . 2 Class Diagram ของระบบเช็คชือเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์
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3.6 โครงสร้ างข้ อมูลและความสั มพันธ์ ระหว่ างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram)

รู ปที 3.13 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) ของ
ระบบเช็คชือเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิวอาร์
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บทที
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database System) เป็ นการจัดการข้อมูลต่าง ๆ
ให้อยู่ในรู ปของตารางฐานข้อมูล โดยรู ปแบบของฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2017 ในการ
จัดการฐานข้อมูลที ออกแบบไว้
ตารางที .1 รายละเอียดของตารางข้อมูล AbstainID
Relation : AbstainID
Attribute
Attribute
Description
Type
PK FK
Reference
Domain
AbstainID
รหัสการงดการ
int
YES
เรี ยน
AbstainWeek
สัปดาห์ทีงด
varchar( )
เรี ยน
AbstainCause
สาเหตุทีงดเรี ยน
varchar( )
Abstaincompensate วันทีเรี ยนชดเชย
varchar( )
AbstainTime
เวลาทีเรี ยน
varchar(50)
ชดเชย
Abstainroom
ห้องทีเรี ยน
varchar(50)
ชดเชย
Schedule_Class_Id รหัสคลาสเรี ยน
int
YES ScheduleClass
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Attribute
AdminID
AdminUsername
AdminPassword
AdminFirstname
AdminLastname
AdminTel
Adminemail

Attribute
BranchID
BranchName

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล Admin
Relation : Admin
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสผูด้ ูแลระบบ
int
YES
ระบบ
ชือผูใ้ ช้ของผูด้ ูแล
varchar( )
ระบบระบบ
รหัสผ่านของผูด้ ูแล
varchar( )
ระบบระบบ
ชือจริ งของผูด้ ูแล
varchar( )
ระบบระบบ
นามสกุลของผูด้ ูแล
varchar( )
ระบบ
เบอร์ โทรศัพท์ของ
varchar( )
ผูด้ ูแลระบบระบบ
อีเมล์ของผูด้ ูแล
varchar( )
ระบบระบบ
ตารางที .3 รายละเอียดของตารางข้อมูล Branch
Relation : Branch
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสสาขา
int
YES
ชือสาขา
varchar( )

FK

FK

Reference

Reference

35

Attribute
BranchId_P
BrachName_P

Attribute
Seq
id_Qr
StudentId
Status_id
CheckState

Attribute
Day_id
DayName_Thai
DayName_Eng

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล BranchProfessors
Relation : BranchProfessors
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสสาขาของ
int
YES
อาจารย์
ชือสาขาของอาจารย์
varchar( )

FK

ตารางที .5 รายละเอียดของตารางข้อมูล CheckStudent
Relation : CheckStudent
Attribute
Description
Type
PK FK
Domain
ลําดับที
int
YES
รหัสของคิวอาร์โค้ด
int
YES
รหัสนักศึกษา
varchar( )
YES
รหัสสถานะ
int
YES
ตรวจสอบสถานะ
bit
ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล Day
Relation : Day
Attribute
Description
Type
Domain
รหัสวันที
int
ชือวันทีภาษาไทย
varchar( )
ชือวันทีภาษาอังกฤษ
varchar( )

PK
YES

Reference

Reference
Qrcode
StudentList
StatusStudent

FK Reference
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Attribute
FacultyID
Facultyname

Attribute
FacultyID_P
Facultyname_P

Attribute
LoginID
Username
Password
Status
StudentId
ProfessorsID

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล Faculty
Relation : Faculty
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสคณะ
int
YES
ชือคณะ
varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล FacultyProfessors
Relation : FacultyProfessors
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสคณะของอาจารย์
int
YES
ชือคณะของอาจารย์
varchar(50)

FK

FK

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล Login
Relation : Login
Attribute
Description
Type
PK
FK
Domain
รหัสเข้าสู่ ระบบ
int
YES
ชือผูใ้ ช้งาน
varchar(50)
รหัสผ่านของผูใ้ ช้
varchar(50)
สถานะของผูใ้ ช้
varchar( )
รหัสหนักศึกษา
varchar( )
YES
รหัสอาจารย์
varchar( )
YES

Reference

Reference

Reference

StudentList
Professors
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ตารางที .

Attribute
PositionID
PositionName

รายละเอียดของตารางข้อมูล Position
Relation : Position
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสตําแหน่ ง
int
YES
ชือตําแหน่ง
varchar(50)

ตารางที . รายละเอียดของตารางข้อมูล Professors
Relation : Professors
Attribute
Attribute
Description
Type
PK
Domain
ProfessorsID
รหัสของอาจารย์
int
YES
ProfessorsFirstname
ชือของอาจารย์
varchar(50)
ProfessorsLastname
นามสกุลของ
varchar(50)
อาจารย์
ProfessorsEmail
อีเมล์ของอาจารย์
varchar(50)
ProfessorsTel
เบอร์ โทรศัพท์
varchar(50)
PositionID
รหัสตําแหน่ ง
int
ProfessorslineID
ไอดีไลน์ของ
varchar(50)
อาจารย์
ProfessorsFacebookID เฟสบุ๊คไอดี
varchar( )
FacultyID_P
รหัสสาขา
int
BranchID_P
รหัสคณะ
int

FK

FK

Reference

Reference

YES Position

YES FacultyProfessors
YES BranchProfessors
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ตารางที . รายละเอียดของ ตารางข้อมูล Qrcode
Relation : Qrcode
Attribute

Description

Attribute
Domain

Type

id_Qr
QrcodeID

ไอดีของรหัสคิวอาร์
รหัสคิวอาร์

int
varchar(50)

Schedule_Class_Id

รหัสคลาสเรี ยน

int

NumberClass

เลขทีคลาสเรี ยน

int

GenTime

เวลา

datetime

PK

FK

Reference

YES

YES ScheduleCl
ass

ตารางที .

RegisterID

รายละเอียดของตารางข้อมูล Register
Relation : Register
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสลงทะเบียน
int
YES

StudentId

รหัสนักศึกษา

varchar(50)

YES StudentList

Schedule_Class_Id

รหัสคลาสเรี ยน

int

YES ScheduleCl
ass

AttendClass
Absent

เข้าคลาส
งดรายวิชา/ขาด
เรี ยน

int
int

Attribute

FK

Reference
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ตารางที .
Attribute
RoomID
Roomname

Description
รหัสห้องเรี ยน
ชือห้องเรี ยน

รายละเอียดของตารางข้อมูล Room
Relation : Room
Attribute
Type
PK
Domain
int
YES
varchar(50)

FK

Reference

FK

Reference

ตารางที .

Schedule_Class_Id

รายละเอียดของตารางข้อมูล ScheduleClass
Relation : ScheduleClass
Attribute
Description
Type
PK
Domain
รหัสคลาสเรี ยน
int
YES

SubjectID

รหัสวิชา

varchar(50)

YES

ProfessorsID
SubjectGroup
Day_id
YearStudy
Semester
RoomID
StudyHour
StartStudy
EndStudy

รหัสอาจารย์
กลุ่ม
วันที
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษา
รหัสห้องเรี ยน
ชัวโมงเรี ยน
เวลาเริ มเรี ยน
เวลาเลิกเรี ยน

varchar(50)
nchar(10)
int
nchar(10)
varchar(50)
varchar(10)
time(7)
time(7)
time(7)

YES

StudentListS
ubjects
Professors

YES

Day

YES

Room

Attribute
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ตารางที .
Attribute
Status_id
Statusname

Description
รหัสสถานะ
ชือสถานะ

รายละเอียดของตารางข้อมูล StatusStudent
Relation : StatusStudent
Attribute
Domain

Type
int
varchar(50)

รายละเอียดของตารางข้อมูล StudentList
Relation : StudentList
Attribute
Attribute
Description
Type
Domain
StudentId
รหัสนักศึกษา
varchar(50)
StudentFirstname ชือนักศึกษา
varchar(50)
StudentLastname นามสกุล
varchar(50)
StudentEmail
อีเมล์
varchar(50)
StudentTel
เบอร์ โทรศัพท์
nchar(10)
StudentPrefix
เพศ
varchar(50)
StudentLine
ไอดีไลน์
varchar(50)
StudentImg
รู ปนักศึกษา
varchar( )
StudentEducation การศึกษาของนักศึกษา
varchar( )
Status
StudentParentNa ชือผูป้ กครองของ
varchar( )
me
นักศึกษา
StudentParentLast นามสกุลของผูป้ กครอง
varchar( )
Name
StudentParentNu เบอร์ โทรศัพท์
nchar( )
mber
ผูป้ กครอง

PK

FK

Reference

YES

ตารางที .

PK
YES

FK

Reference
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ตารางที .

รายละเอียดของตารางข้อมูล StudentList(ต่อ)

Relation : StudentList
Attribute
Attribute
Description
Type
Domain
StudentParentEmail อีเมลผูป้ กครองของ
varchar( )
นักศึกษา
StudentAddress
ทีอยูข่ องนักศึกษา
varchar(max)
StudentFacebook

varchar( )

StudentlineParent

Facebook ของ
นักศึกษา
ไลน์ของนักศึกษา

FacultyID
BranchID
PositionID

รหัสคณะ
รหัสสาขา
รหัสตําแหน่ ง

int
int
int

PK

FK

Reference

varchar( )

Seq

รายละเอียดของตารางข้อมูล StudentListSubjects
Relation : StudentListSubjects
Attribute
Description
Type
PK
Domain
ลําดับ
int
YES

StudentId
SubjectID

รหัสนักศึกษา
รหัสวิชา

YES Faculty
YES Branch
YES Position

ตารางที .

Attribute

varchar(50)
varchar( )

FK

Reference

YES
YES

StudentList
Subjects
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ตารางที .

Attribute
Seq
ProfessorsID
SubjectID

รายละเอียดของตารางข้อมูล SubjectList
Relation : SubjectList
Attribute
Description
Type
PK
Domain
ลําดับ
int
YES
รหัสอาจารย์
varchar(50)
รหัสวิชา
varchar(50)
ตารางที .

Attribute
SubjectID

Description
รหัสวิชา

FK
YES
YES

Reference
Professors
Subjects

รายละเอียดของตารางข้อมูล Subjects
Relation : Subjects
Attribute
Domain

Type
varchar

SubjectNameT ชือวิชา(ภาษาไทย)
hai

varchar(50)

SubjectNameE ชือวิชา
ng
(ภาษาอังกฤษ)

varchar(50)

SubjectCredit

จํานวนหน่อยกิต

int

FacultyID

รหัสคณะ

int

PK

FK

Reference

YES

YES

Faculty

43

ตารางที .
Attribute
yearID
Semester
Education
sector

Description
รหัสปี
ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปี การศึกษา

รายละเอียดของตารางข้อมูล year
Relation : year
Attribute
Type
PK
Domain
varchar( )
YES
varchar( )
varchar( )
varchar( )

FK

Reference

. การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แอปพลิเคชันออกแบบโดยยึดหลัก UX (User Experience) เป็ นหลักโดยคํานึ งถึงความสะดวก
ง่ายต่อการใช้งาน มีขอ้ ความแสดงสถานะความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ผใู ้ ช้ได้รับทราบไม่ว่ าจะเป็ นการเข้าสู่
ระบบไม่สาํ เร็ จ ขันตอนการทํางานของแอปพลิเคชันในหน้าต่าง ๆ ทําให้ผใู ้ ช้มีความสะดวกโดยเมื อเข้า
สู่ ระบบแล้วจะมีแถบเมนู ดา้ นซ้ายให้ผูใ้ ช้สามารถเลื อกไปยังหน้าต่างๆได้ง่าย โดยไอคอนที ใช้จะสื อ
ความหมายและเป็ นลักษณะที ผใู ้ ช้เคยเห็น คุน้ ชิน เพือทีจะได้เข้าใจง่าย เพือความสบายตาของผูใ้ ช้

44

. . เว็บแอปพลิเคชัน

รู ปที . หน้าลงชือเข้าใช้
เริ มต้นหน้าแรกคือหน้าลงชือเข้าใช้ระบบ สําหรับอาจารย์ และ ผูด้ ูแลระบบระบบผ่านหน้าเว็บไซต์

รู ปที . เข้าหน้าเมนูหลัก เมนูแรก เมนูอาจารย์
หลังจากที ทาํ การเข้าสู่ ระบบแล้ว สําหรับผูด้ ูแลระบบระบบจะเข้าสู่ เจอหน้าทีเป็ นส่ วนของเมนู อาจารย์
จะเป็ นเนมูทีใช้สาํ หรับเพิม แก้ไข ลบ ข้อมูลอาจารย์ในส่ วนนี ได้ และค้นหาข้อมูลของอาจารย์ทีตอ้ งการ
จะหาได้ทนั ทีในช่องค้นหา
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รู ปที . หน้ากรอกข้อมูลอาจารย์ (ต่อ)
เมือคลิกปุ่ มเพิมข้อมุลอาจารย์มาแล้วหน้านี จะเป็ นส่ วนทีกรอข้อมูลอาจารย์เพือเพิมเข้าสู่ ระบบ ของเว็บ
และหน้าแก้ไขข้อมูลก็เช่นกัน แต่จะมีขอ้ มูลที ถูกบันทึ กแล้วแสดงขึนในช่ องทุ กช่ องที ได้ทาํ การเพิ ม
ข้อมูลอาจารย์ หากไม่พบข้อมูลหรื อไม่มีขอ้ มูล ช่องข้อความจะเป็ นค่าว่างไม่แสดงข้อมูลใดๆ

รู ปที . หน้าเมนู นักศึกษา
จากรู ปที 4.4 เมนูนกั ศึกษา จะเป็ นส่ วนทีผดู้ ูแลระบบทําการจัดการข้อมูล แก้ไข เพิม และ ลบ ข้อมูลของ
นักศึกษา และยังสามารถอัพโหลดนักศึกษา ในรู ปแบบไฟล์ Excel ได้อีกด้วย
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รู ปที . หน้าเมนูรายวิชา
จากรู ปที 4.5 เมนูรายวิชา สําหรับผูด้ ูแลระบบทําการเพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายวิชาได้

รู ปที . เมนูออกรายงาน
จากรู ปที 4.6 เมนูออกรายงานเ เมนูนีสามารถใช้ได้ทงั ผูด้ ูแลระบบและอาจารย์สําหรับดูรายงานการเช็ค
ชือเข้าเรี ยนของนักศึกษา โดยผูด้ ูแลระบบสามารถดูรายงานได้ทุกรายวิชา แต่อาจารย์สามารถดูรายงาน
ได้เฉพาะรายวิชาทีตนสอนเท่านัน
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รู ปที . หน้าแสดงรายงานการเช็คชือเข้าเรี ยนของนักศึกษา
จากรู ปที 4.7 เป็ นหน้าแสดงรายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษาในแต่ละรานวิชา โดยสามารพสั ง
พิมพ์ออกทางเครื องพิมพ์ (Printer) ได้ทนั ที
. . โมบายแอปพลิเคชัน

รู ปที . หน้าลงชือเข้าใช้ระบบ
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จากรู ปที 4.8 เป็ นหน้าการเข้าสู่ ระบบบนโมบายแอปพลิเคชัน โดยจะทําการตรวจสอบสถานะของผูท้ ีทาํ
การลงชือเข้าใช้งานจากตัวเลือกที มีให้ ว่าเป็ นอาจารย์ นักศึกษา หรื อผูป้ กครอง เพื อจะได้แสดงฟั งก์ชัน
การใช้งานตามประเภทของผูใ้ ช้

รู ปที . หน้าหลักสําหรับนักศึกษาและผูป้ กครอง
จากรู ปที 4.9 หน้านี จะเป็ นหน้าสําหรับนักศึกษา และผูป้ กครอง พร้อมกับเมนูทีใช้งานต่างๆ เช่น การดู
บันทึก ตารางเรี ยน แจ้งเตือนผูป้ กครอง และสแกนรหัสคิวอาร์ เพื อเข้าเรี ยน
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รู ปที . หน้าหลักสําหรับอาจารย์
จากรู ปที 4.10 หน้านี เป็ นหน้าสําหรั บอาจารย์ จะแสดงรายวิชาที อาจารย์คนนันๆ สอน และอาจารย์
สามารถทําการสร้างรหัสคิวอาร์ โดยเลือกวิชา ทีจะสอนของวันนันๆ เพือให้นกั ศึกษาสแกนเข้าเรี ยน
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รู ปที . หน้าแสดงรหัสคิวอาร์ทีถูกสร้าง
จากรู ปที 4.11 เมือคลิกที รายวิชาทีจะสอนแล้วระบบจะสร้างรหัสคิวอาร์ ขึนมา เพือให้นักศึกษา ทําการ
สแกนเข้าเรี ยนและเลิกเรี ยน และในส่ วนที สแกนเข้าเรี ยนไปแล้วนันระบบจะส่ ง การแจ้งเตือนไปยัง
ผูป้ กครองของนักศึกษาทันที
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บทที
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริ ญญานิพนธ์
การพัฒนาแอปพลิ เคชันระบบเช็คชื อเข้าเรี ยนด้วยรหัสคิ วอาร์ ได้พฒั นาเสร็ จสิ นลงตาม
วัตถุประสงค์ทีตงั ไว้ โดยสรุ ปตามฟังก์ชันการทํางานได้ดงั นี
ผูด้ ูแลระบบ
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าสู่ ระบบเพือเป็ นการยืนยันตัวตน
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถสร้างรายวิชาและคลาสเรี ยนได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดในระบบได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชาได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถลบข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชาได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถลบข้อมูลของผูใ้ ช้งานแต่ละบุคคลและข้อมูลรายวิชาได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชาได้
. . ผูด้ ูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลของผูใ้ ช้งานและข้อมูลรายวิชาได้
อาจารย์
. . อาจารย์สามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
. . อาจารย์สามารถสร้างรหัสคิวอาร์ เพือให้นกั ศึกษาทําการเช็คชือเข้าเรี ยนแต่ละวิชาใน
แต่ละสัปดาห์ได้
. . อาจารย์สามารถดูรายงานการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษาในรายวิชาที สอนได้
ผูป้ กครอง
. . ผูป้ กครองสามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
. . ผูป้ กครองสามารถดูขอ้ มูลของนักศึกษาได้
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. . ผูป้ กครองจะได้รับการเเจ้งเตือนเมือนักศึกษามีการเช็คชื อเข้าเรี ยน
. . ผูป้ กตรองสามารถดูตารางเรี ยนและประวัติการเช็คชื อเข้าเรี ยนของนักศึกษาได้
นักศึกษา
. . นักศึกษาสามารถเข้าสู่ ระบบเพือยืนยันตัวตน
. . นักศึกษาสามารถเช็คชื อเข้าเรี ยนผ่านรหัสคิวอาร์ ได้
. . นักศึกษาสามารถดูตาราเรี ยนและประวัติการเช็คชื อเช้าเรี ยนได้
5. ข้ อดีของระบบ
. . ทําให้การเช็คชื อเข้าเรี ยนง่ายและสะดวกมากยิงขึน
. . สามารถเป็ นหลักฐานหรื อออกเอกสารการเข้าเรี ยนได้หากมีปัญหาในภายหลัง
. . ผูป้ กครองสามารถติดตามการเข้าเรี ยนของนักศึกาได้ซึ งจะช่วยลดการขาดเรี ยนและ
หมดสิ ทธ์สอบได้
. . ลดการใช้ทรัพยากรส่ วนอืนๆได้ ในการเช็คชื อเข้าเรี ยนและเก็บเป็ นหลักฐานได้
5. ข้ อจํากัดของระบบ
5.3.1 ระบบไม่สามารถสังงานและส่ งงานออนไลน์ได้
5.3.2 ระบบไม่สามารถคํานวณการเช็คชื อเป็ นคะแนนได้
5.3.3 ระบบไม่สามารถแจ้งงดชันเรี ยน และแจ้งชดเชยชัวโมงเรี ยนทีงดได้
. ข้ อเสนอแนะ
เพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ งขึนควรพัฒนาระบบมี
ดังต่อไปนี
5.4.1 ให้อาจารย์สามารถสังงานและนักศึกษาสามารถส่ งงานผ่านระบบได้
. . ระบบสามารถคํานวณคะแนนการเข้าเรี ยนได้ตามสัดส่ วนที อาจารย์ผสู ้ อนกําหนด
. . อาจารย์สามารถแจ้งงดเรี ยนและแจ้งชดเชยผ่านระบบได้
5.4.4 ผูป้ กครองสามารถ ติดต่อกับอาจารย์ทีปรึ กษาหรื ออาจารย์ผสู ้ อนได้โดยตรงผ่าน
ระบบ
. . สามารถออกสถิติการเช็คชือเข้าเรี ยนในเป็ นรู ปแบบของกราฟได้
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