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บทคดัย่อ 
 ระบบบริหารกิจกรรมนกัศึกษาท่ีท างานผ่านเวบ็ไซตเ์ครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นให้
นกัศึกษาภายในภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมท่ีน่าสนใจได้
สะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงนกัศึกษาท่ีสนใจและอยากเขา้ร่วมกิจกรรมก็สามารถท าการเขา้ร่วมได้ผ่านหน้า
เวบ็ไซตท์  าให้สามารถทราบจ านวนผูท่ี้จะเขา้ร่วมแต่ละกิจกรรมไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยการ
ออกแบบเวบ็ไซต์นั้นออกแบบให้สามารถใช้งานไดง่้าย ไม่ซบัซ้อนในการใช้งาน ระบบโดยรวม
ทั้งหมดแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม เช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมผา่นการแสกนคิวอาร์โคด้ ระบบท าการตรวจสอบ
คิวอาร์โคด้ท่ีแสกน หากช่ือนกัศึกษาตรงกบัคิวอาร์โคด้ท่ีแสกนจะแสดงบนเวบ็ไซตว์า่ เช็คช่ือ แต่ถา้
ช่ือไม่ตรงกนั ระบบจะข้ึนเตือนให้แสกนคิวอาร์โคด้ใหม่ ส่วนท่ี 2 ส าหรับครูท่ีครูสามารถสร้าง
กิจกรรมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและสามารถรายงานว่านกัเรียนเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมในกิจกรรม
นกัเรียน  ส่วนท่ี 3 ส าหรับผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่มกิจกรรม เพิ่มรายช่ือนกัศึกษา เพิ่มรายช่ืออาจารย์
เขา้สู่ระบบได ้ในการพฒันาระบบ พฒันาโดยใชภ้าษา PHP การท างานเป็นแบบ Client/Server ส่วน
หนา้เวบ็ Design พฒันาโดยใชภ้าษา HTML และ CSS และจดัการฐานขอ้มูลโดยใช ้MySql  โดยการ
เก็บข้อมูลเป็นตารางและเรียกใช้ข้อมูล โดยการใช้ค  าสั่ง Query ของภาษา PHP ในการจดัการ
ฐานขอ้มูล 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมนกัศึกษา, การเช็คช่ือออนไลน์, คิวอาร์โคด้ 
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีกิจกรรม

ต่างๆ ของภาควิชา ท่ีตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมทุก ๆ ปี เช่น กิจกรรมไหวค้รู กิจกรรมเล้ียงส่งรุ่นพี่ 

กิจกรรมรับนอ้ง ฯลฯ โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีนกัศึกษาเขา้ร่วมทุกชั้นปี หรืออาจมีบางกิจกรรมท่ี

ไม่ตอ้งเขา้ร่วมทุกชั้นปี โดยแต่ละกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะมีการเช็คช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และมี

แบบประเมินให้นกัศึกษาท าการแบบประเมิน ซ่ึงในปัจจุบนัการด าเนินงานอยู่ในรูปแบบของการ

บนัทึกลงแผ่นกระดาษ ท าให้บางคร้ังขอ้มูลอาจเกิดการสูญหายของเอกสาร และขอ้มูลต่าง ๆ สูญ

หายไปดว้ย  

จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ทางคณะผูจ้ดัท าเห็นถึงความส าคญัของปัญหา และมีแนวคิดใน

การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัในการบริหารจดัการกิจกรรมข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาควิชา และ

นักศึกษา เพื่อให้การจดัการกิจกรรมนักศึกษามีความเป็นระบบพฒันาโดยใช้โปรแกรม Editor 

Sublime Text 3 และใชภ้าษา PHP ในการพฒันาโดยมีภาษา HTML และ CSSในการตกแต่งเวบ็ไซต ์

ซ่ึงระบบสามารถใหน้กัศึกษาทุกคนท าการเช็คช่ือการเขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได ้กรอกฟอร์มแบบ

ประเมินกิจกรรมผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้เพื่อสร้างความสะดวกต่อนกัศึกษาทุกคน โดยระบบสามารถ

ใหน้กัศึกษาสมคัรสมาชิกกบัทางเวบ็ไซตก่์อน และจะท าการเก็บประวติันกัศึกษาไว ้อีกทั้งนกัศึกษา

ยงัสามารถดูประวติัส่วนตวัของตนเองได้ รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีผ่านมา กิจกรรม

อะไรบา้งท่ีนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้ร่วม และนกัศึกษาคนน้ีมีการเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมไปแลว้ก่ีคร้ัง โดย

อาจารยส์ามารถดูประวติัตรงส่วนน้ีได ้และอาจารยส์ามารถสร้างกิจกรรมเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ร่วม 

และสามารถออกคิวโคด้ให้นกัศึกษาแสกน ออกรายงานกิจกรรมท่ีตนเองสร้างได ้อีกทั้งระบบยงั

สามารถเช็คกิจกรรม กยศ ไดว้า่ กิจกรรมท าแลว้ไดก่ี้ชัว่โมง ชัว่โมงกิจกรรมจิตอาสารวม และวนัท่ี

ส่งกิจกรรม และระบบบริหารกิจกรรมนกัศึกษายงัมีผูดู้แลระบบค่อยบริหารจดัการคอยเพิ่มขอ้มูล

กิจกรรม แก้ไข ลบ และสร้างฟอร์มแบบประเมินเองได้ ประโยชน์ของระบบช่วยอ านวยความ

สะดวกใหก้บัอาจารยแ์ละนกัศึกษา ช่วยลดปริมาณกระดาษในการจดบนัทึก และสะดวกต่อการเช็ค

ช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
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1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา (กรณีศึกษา ภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
     1.3.1 นักศึกษำ 

  1.3.1.1 นกัศึกษาล็อกอินเขา้สู่ระบบผา่นเวบ็ไซต ์
   1.3.1.1.1 สามารถแกไ้ขโปรไฟลไ์ด ้
  1.3.1.2 นกัศึกษาเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
   1.3.1.2.1 โดยใช ้QR Code ในการแสกน 
  1.3.1.3 นกัศึกษาสามารถสร้างอลับั้มรูป 
   1.3.1.3.1 สามารถเพิ่มรูปในอลับั้มได ้
   1.3.1.3.2 สามารถแชร์ผา่น Facebook  
  1.3.1.4 นกัศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการประเมินได ้
  1.3.1.5 นกัศึกษาสามารถออกรายงานได ้
   1.3.1.5.1 สามารถดูประวติัการเขา้ร่วม หรือ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมได ้ 
   1.3.1.5.2 แสดงชัว่โมงกิจกรรม กยศ ส าหรับกิจกรรมท่ีไดช้ัว่โมง กยศ 
   1.3.1.5.3 แสดงจ านวนชัว่โมงกิจกรรม กยศ รวมบอกนกัศึกษาวา่เหลือ 

ชัว่โมง กยศ อีกก่ีชัว่โมง ท่ีนกัศึกษาตอ้งท าใหค้รบ 
                 1.3.1.6 นกัศึกษาสามารถดูข่าวสาร ข่าวประชาสัมพนัธ์ได ้
                 1.3.1.7 นกัศึกษาสามารถท าแบบประเมินได ้
   1.3.1.7.1โดยการก าหนดระยะเวลากิจกรรม 
   1.3.1.7.2 แบบประเมิน จะไม่สามารถเขา้ไดห้ากกิจกรรมยงัด าเนินอยู ่
 

  1.3.2 อำจำรย์ 
  1.3.2.1 อาจารยส์ามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบผา่นเวบ็ไซต ์
   1.3.2.1.1 สามารถแกไ้ขโปรไฟลไ์ด ้
  1.3.2.2 อาจารยส์ามารถตรวจสอบจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม หรือ ไม่  
                             เขา้ร่วมกิจกรรมได ้
  1.3.2.3 อาจารยส์ามารถออกรายงานได ้

1.3.2.3.1 สามารถออกคิวอาร์โคด้ใหน้กัศึกษาแสกนได ้
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1.3.2.3.2 สามารถดูจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม หรือ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมได ้ 
  1.3.2.4 อาจารยส์ามารถสร้างกิจกรรม หรือ โครงการได ้
   1.3.2.4.1 สามารถแกไ้ขกิจกรรมท่ีสร้างได ้
                 1.3.2.5 อาจารยส์ามารถสร้างแบบฟอร์มการประเมินจาก Google Form  
               แลว้น าลิงคม์าใส่ในระบบได ้
                 1.3.2.6 อาจารยส์ามารถ ดูรายช่ือนกัศึกษาในท่ีปรึกษา  โดยท่ีปรึกษาจะเปล่ียนไป
               ทุกปี 
   1.3.2.6.1 สามารถดูประวติัการเขา้ร่วม หรือ ไม่เขา้ร่วมของนกัศึกษาได ้
  1.3.2.7 อาจารยส์ามารถสร้างอลับั้มรูป และสามารถแชร์รูปได ้

1.3.2.7.1 สามารถเพิ่มรูปในอลับั้มได ้
1.2.2.7.2 สามารถแชร์ผา่น Facebook ได ้
 

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ 

 1.3.3.1 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มรายช่ือ เพื่อเขา้สู่ระบบได ้

  1.3.3.1.1 สามารถเพิ่มรายช่ือนกัศึกษาได ้

  1.3.3.1.2 สามารถเพิ่มรายช่ืออาจารยไ์ด ้

 1.3.3.2 ผูดู้แลระบบสามารถสร้างอลับั้มรูป และสามารถแชร์รูปได ้

  1.3.3.2.1 สามารถเพิ่มรูปในอลับั้มได ้

  1.3.3.2.2 โดยการแชร์ผา่น Facebook 

 1.3.3.3 ผูดู้แลระบบสามารถดู จ  านวนนกัศึกษาเขา้ร่วม หรือ ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมได ้

 1.3.3.4 ผูดู้แลระบบออกรายงาน ตามช่ือโครงการ ท่ีอาจารยส์ร้างได ้

  1.3.3.4.1 สามารถออกคิวอาร์โคด้ ใหน้กัศึกษาแสกนได ้

 1.3.3.5 ผูดู้แลระบบสร้างประกาศ / ระเบียบ / ค  าสั่ง แสดงหนา้ ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

1.3.3.6 ผูดู้แลระบบสร้างแบบฟอร์ม บนหนา้เวบ็ไซตช่ื์อวา่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

             สามารถใหน้กัศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได ้

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศึกษาและอาจารย ์
1.4.2 ช่วยลดปริมาณกระดาษในการจดบนัทึก 
1.4.3 ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
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1.4.4 ช่วยเพิ่มการตรวจสอบรายช่ือของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมไดร้วดเร็วเพิ่มมาก
ข้ึน 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
  1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูลโครงงำน (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการโดยการทดลองใชง้านเวบ็ไซตบ์ริหารกิจกรรมนกัศึกษาจากเวบ็ไซต์
มหาลยัอ่ืน โดยการทดลองใชง้านเวบ็ไซต์จริง การทดลองใชง้านเวบ็ไซตไ์ดท้ดลองจากหลาย ๆ เวบ็ไซต์
และน าขอ้ดี ขอ้เสีย ของแต่ละเวบ็ไซต์มาวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ จากนั้นรวบรวมปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในการพฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อปรับปรุงให้เวบ็ไซตมี์ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการใชง้าน อีกทั้งไดมี้
การรวบรวมขอ้มูลจากอาจารย ์ด าเนินแผนงานตามความตอ้งการของอาจารย ์เพื่อให้ระบบพฒันาเป็น
ขั้นตอน และเกิดปัญหานอ้ยท่ีสุดในการพฒันา  

 
  1.5.2 วเิครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 
  น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาและรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยจะแบ่งการท างานของ
เวบ็ไซต ์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา ส่วนท่ีสองเป็นของผูดู้แลระบบท่ีใชใ้น
การบริหารจดัการเว็บไซต์หลัก โดยน าเสนอด้วยแผนภาพ Use Case Diagram , Sequence Diagram , 
Class Diagram และ Entity Relationship Diagram 

 

  1.5.3 ออกแบบระบบงำน  (System Design)  
ขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบระบบงานเพื่อพฒันาและน าไปใชง้านจริง 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) แบบ Client/Server 
  สถาปัตยกรรมท่ีใช้จะเป็นแบบ ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ และสถาปัตยกรรม 

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างฝ่ัง เว็ปแอปพลิเคชันท่ีท าหน้าท่ีเป็นไคลเอนท์และฝ่ังแม่ข่าย
ฐานขอ้มูล ( Database Server ) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล 
  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
   โดยใชฐ้านขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ฐานขอ้มูลของระบบ
มีจ านวนมาก การออกแบบฐานขอ้มูลการพฒันาระบบ จึงเป็นการจดัการขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของ
ตาราง โดยมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้MySQL ในการจดัการขอ้มูล เช่น 
เรียกขอ้มูลออกมาโชวห์นา้เวบ็ เพิ่มขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ขา้สู่เซิร์ฟเวอร์   
  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design)  
   ส่วนติดต่อผูใ้ชห้รือหนา้จอเวบ็แอปพลิเคชนั มีการออกแบบหนา้เวบ็ไซต์
จะใช้ภาษา HTML, CSS ในการตกแต่งเมนูต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ให้ทนัสมยั โดยรูปแบบและ
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หน้าตาของเวบ็ไซต์ จะถูกออกแบบมาจากความตอ้งการของผูใ้ช้งานเป็นหลกั เน้นเรียบง่าย และ
โทนสีท่ีสุภาพ ออกแบบโดยใชห้ลกัการของ Responsive เพื่อสามารถรองรับการใชง้านทุกอุปกรณ์  
 

1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ (System Development) 

เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้รวบรวม น าไปพฒันาเว็บไซต์บริหารกิจกรรม
นกัศึกษา โดยเน้ือหาในเวบ็ไซตต่์าง ๆ จะเป็นรายละเอียดหนา้ต่าง ๆ เช่น หนา้ประชาสัมพนัธ์ , หนา้
กิจกรรม ฯลฯ   โดยจะท าเป็นปุ่มต่าง ๆ ให้เลือกคลิก แลว้แสดงขอ้มูลหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ข้ึนมา
พฒันาโดยใชภ้าษา PHP,HTML,CSS และใชเ้คร่ืองมือ Sublime Text 3 ในการพฒันา เพื่อสะดวกใน
การท า 

 

1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั โดยใช ้Google Chrome ใน  
การทดสอบเวบ็ไซต ์เพื่อตรวจสอบความผดิพลาดของการใชเ้วบ็ไซตต่์าง ๆ หากพบขอ้ผิดพลาดจะ
ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และทดสอบอีกคร้ังหลงัจากแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
 1.5.6 จัดท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation)  

เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือใช้งานเว็บไซต์บริหารกิจกรรมนักศึกษา 
ส าหรับใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6  แผนและระยะเวลำด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของปริญญานิพนธ์ 

กจิกรรม 
2561 2562 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1. ศึกษาปัญหา และ รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
จากคณะอาจารย ์และท าการศึกษาซอฟตแ์วร์
และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต์ 

         

2. วางแผนท าระบบ ใหเ้ป็นขั้นตอนแลว้
ก าหนดระยะเวลาในการพฒันาเวบ็ไซต ์

         

3. ออกแบบเวบ็ไซต ์โดยใชภ้าษา HTML ใน
การออกแบบ 

         

4. ออกแบบฐานขอ้มูล ส าหรับเก็บขอ้มูล
นกัศึกษาและอาจารย ์

         

5. ลงมือพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใช ้ภาษาPHP 
เขียน ตามขอบเขตท่ีก าหนด 

         

6. สรุปผลการท างาน และ ท ารายงาน          

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ     

 1.7.1 ฮำร์ดแวร์  (Hardware)  

  1.6.1.1 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โนต้บุค๊รุ่น ACER ASPIRE E15   

  1.6.1.2 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โนต้บุค๊รุ่น DELL CORE I5 

 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)    

  1.6.2.1 โปรแกรม Sublime Text 3     

  1.6.2.2 โปรแกรมเวบ็บราวเ์ซอร์ Google Chrome 

  1.6.2.3 Xampp 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือส ำหรับผู้ใช้งำน    
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์  (Hardware)   
  1.7.1.1 คอมพิวเตอร์ แรมขั้นต ่า 2 GB ข้ึนไป 

  1.7.1.2 โนต้บุ๊ค แรมขั้นต ่า 2 GB ข้ึนไป 

  1.7.1.3 อุปกรณ์สมาร์ทโฟน  
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)   

  1.7.2.1 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม) ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาระบบ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นหัวขอ้ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 Web Application1 

Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ Application (แอปพลิเคชนั) ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพื่อ
เป็น Browser (บราวเซอร์) ส าหรับการใชง้าน Webpage (เวบ็เพจ) ต่าง ๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งใหแ้สดงผล
แต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ     
แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วข้ึน อีกทั้ งผู ้ใช้งานยงัสามารถใช้งานผ่าน Internet 
(อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได้ โดยตวัเว็บไซต์จะเปิดได้ทุกขนาด
หนา้จอโดยใช ้Web browser (เวบ็บราวเซอร์) ในการเปิดใชง้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1  แสดงตวัอยา่งหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั  
 
 

                                                           
1https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.html 
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2.2 Web Responsive2 
 เวบ็ไซตท่ี์สามารถรองรับการท างานบนหนา้จออุปกรณ์เครือข่ายไดอุ้ปกรณ์  เช่น   Desktop 
Internet ,  Mobile Internet (  iPad, iPhone, android, windows mobile อ่ืน ๆ )  ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะ
มีหนา้จอแตกต่างกนัไป ตามขนาดความกวา้งของเคร่ือง โดยเวบ็ไซตส์ามารถเปิดตามขนาดหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ และ โทรศพัท ์หรือ แทบเล็ต ขอ้มูลจะปรับขนาดตามขนาดหนา้จอเพื่อให้สามารถดู
ไดอ้ยา่งละเอียดไดทุ้กขนาดหนา้จอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่งเวบ็แอปพลิเคชนั แบบ Responsive 
 

2.3 เทคโนโลย ีQR Code3 
 คิวอาร์โคด้ (QR Code) ย่อมากจาก Quick Response Code แปลว่า โคด้ท่ีมีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว  สามารถเก็บข้อมูล ได้ทั้ งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary  เช่น ช่ือเว็บไซต์, เบอร์
โทรศพัท,์ ขอ้ความ, E-mail ฯลฯ และมีการแปลงขอ้มูล (Encode) และถอดรหสั (Decode) ดว้ยการ
ใชรู้ปแบบ 2D ดว้ย ซอฟตแ์วร์การถอดรหสัจากภาพหรือวดีีโอ 

                                                           
2 https://web.stoms.co.th/2013/10/15/responsive-web-design/ 
3 https://www.winnews.tv/news/6833 
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รูปท่ี 2.3 แสดงตวัอยา่ง QR CODE 

 

 จากรูปท่ี 2.3 QR Code มีการท างานดังต่อไปน้ี QR Code มีหลักการท างานคล้าย ๆ กับ 
Barcode ท่ีอยูบ่นกล่องหรือผลิตภณัฑ์ทัว่ไป แต่การอ่าน Barcode จะตอ้งใชเ้คร่ืองสแกนยิงเลเซอร์ 
จากนั้นเคร่ืองสแกนก็จะแปลง Barcode เป็นขอ้มูลสินคา้ช้ินนั้น ส่วนการอ่าน QR Code มีความ
สะดวกกว่า เพียงใช้โทรศพัท์มือถือท่ีมีกลอ้งและโปรแกรม QR Code Reader เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR 
Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นขอ้มูลตน้ฉบบั เช่น ช่ือเวบ็ไซต ์เบอร์โทรศพัท ์
หรือขอ้ความ เป็นตน้ แสดงผลบนโทรศพัท์มือถือหรือเวบ็ไซต์ได้โดยตรง โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า 
QR Code มาใชใ้นการแสกนเพื่อยนืยนั เช็คช่ือนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

 
 

รูปท่ี 2.4   ตวัอยา่งหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัส่วนสแกน QR Code 
 

2.4 Sublime Text4 
 Text Editor ท่ีมีความสามารถสูงท่ีใชใ้นการเขียนโคด้ สนบัสนุนหลายภาษา เหมาะกบั 
ผูท่ี้ตอ้งการปรับแต่งการท างานดว้ยตนเอง สามารถลง package เพิ่มความสามารถได ้และสามารถ
ก าหนดหรือตั้งค่าโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย เป็นโปรแกรมเขียนโคด้ซ่ึงสนบัสนุนภาษาท่ีหลากหลาย C, 
                                                           
4 https://rathwp.wordpress.com/2014/01/13/sublime-text-คือ/ 
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C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, 
Markdown, MATLAB, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile และ XML 

เน่ืองจากเคร่ืองมือ editor ในปัจจุบนัมีดว้ยกนัมากมาย แต่ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงขอ้ดี
ของSublime Text จึงเลือกใช้ editor ตวัน้ี เพราะใช้งานง่าย มองเห็นโคด้ท่ีเขียนได้อย่างชัดเชน ดู
สบายตา โคด้มีขนาดท่ีมองแลว้เหมาะสมกบัสายตาอยา่งชดัเจน ท าให้ไม่ล าบากในการมอง อีกทั้ง
การแก ้debug ก็ยงัง่าย เพราะมองโคด้ง่าย โคด้ท่ีเขียนใน editor น้ีมีความเมาะสมกบัระดบัสายตา
ของเรา โดยคณะผูจ้ดัท าเลือกใช ้ Sublime Text ในการพฒันาเวบ็ไซตเ์ป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์โปรแกรม Sublime Text 
 
2.5 HTML5 
 HTML ยอ่มาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการแสดงผล
ของเอกสารบน website หรือท่ีเรียกกนัวา่เวบ็เพจ ถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World 
Wide Web Consortium (W3C) และจากการพฒันาทางด้าน Software ของ Microsoft ท าให้ภาษา 
HTML เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมได ้หรือท่ีเรียกวา่ HTML Application   
        HTML เป็นภาษาประเภท Markup ส าหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML 
สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad, Edit plus หรือจะอาศยัโปรแกรมท่ี
เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเวบ็เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวก
ในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใช้
โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, 
และ Netscape Navigator จะใชภ้าษา html เป็นโครงสร้างเวบ็   โดยเราใช ้html  ในการออกแบบเวบ็ 

student-activities    
 

                                                           
5 https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html 
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               รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์ HTML 

 
2.6 CSS6 

ใช้ก าหนดรูปแแบหน้าตาของไฟล์ HTML โดยคุณสมบัติของ CSS จะมีคุณสมบัติ  

Cascading คือ ค าสั่งท่ีอยูบ่นสุดจะมีล าดบัส าคญัสูงกวา่ค าสั่งดา้นล่างเสมอ CSS สามารถใชก้ าหนด

รูปแบบ Font สี ฉากหลงัและอ่ืน ๆท่ีแสดงบนหน้าเวบ็ไชต์ทั้งหมด การใช้ CSS มีทั้งแบบภายใน 

และภายนอก กล่าวคือสามารถเขียน CSS ไวใ้นไฟล์ HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล์ Style Sheet 

ต่างหากแลว้เรียกใชภ้ายหลงัก็ได ้ เราใช ้CSS ในการตกแต่งเวบ็เพิ่มสีสันให้กบัเวบ็ จดัการขอ้มูลท่ี

เอามาโชวห์นา้เวบ็ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
รูปท่ี 2.7 ตวัอยา่ง CSS ใชต้กแต่งเวบ็ไซตใ์ห้เรียบง่ายและสวยงาม 

 

                                                           
6 http://www.codingbasic.com/css.html 
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2.7 JavaScript7 
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัได้รับความ

นิยมอยา่งสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงในการสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ
ตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน ใช ้JavaScript ในการเพิ่มลูกเล่น ใชใ้นการสไลคภ์าพ เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ  

 
2.8 AJAX8 

JavaScript และ  XML ในการ รับส่งขอ้มูลระหว่า ง  client กับ  server โดยผ่านทาง 
XMLHttpRequest ท่ีเรียกวา่ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) โดย AJAX เป็นเทคนิคท่ี
เราสามารถท าการรับส่งขอ้มูลระหวา่ง Client กบั Server ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งท าการ submit ขอ้มูลผา่น 
form แต่อยา่งใด ซ่ึงเทคนิคน้ีเราสามารถท่ีจะเอามาท า Web Application ท่ีมีการรับส่งขอ้มูลระหวา่ง 
client กบั server ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งท าการ refresh หน้า Browser  เราใช้ AJAX เป็นตารางทุกตาราง
ของเวบ็ 
 
2.9 PHP9 

PHP ยอ่มาจากค าวา่ “Personal Home Page Tool” (ปัจจุบนัไดเ้พิ่มเติมค ายอ่ใหม่โดยรวมกบั
ตวัยอ่เป็น PHP: PHP Hypertext Preprocessor) ซ่ึงเป็นภาษาประเภท Script Language ท่ีท างานแบบ 
Server Side Script กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง interpreter คือแปลภาษา
ทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต ์ขอ้ดีคือ ไม่ตอ้งน าไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เม่ือจะน า 
โปรแกรมไปใชง้าน หรือจะอพัเดทเวอร์ชัน่ของโปรแกรม สามารถอปัโหลดข้ึนไปทบัไฟล์เดิมแลว้
ใชง้านไดท้นัที ขอ้เสียท่ีต่างกนัอยา่งชดัเจนก็คือ กรณี Syntax ผดิจะรู้ก็ต่อเม่ือมีผูใ้ชง้านเจอบัก๊ภาษา 
PHP จดัอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะจะเก็บโคด้
ค าสั่ง หรือสคริปตท์ั้งหมดท่ีเขียนข้ึนมาไวบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเดียว (Web Server) และใหผู้ใ้ชง้าน 
(Client) เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อน าขอ้มูลมาแสดงผลท่ีหน้าจอของผูใ้ชแ้ต่ละคน โดยคณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช้เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการท างานบนเวบ็ไซตท์ั้งหมด  คณะผูจ้ดัท าเลือกใช้ภาษา 
php ในการพฒันาเวบ็ไซต ์ในการดึงขอ้มูลโดยตรงมาจากฐานขอ้มูล ดึงขอ้มูลมาโชวห์นา้เวบ็ไซต ์

                                                           
7 https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน- javascript-ec02f18cfe47 
8 https://www.unzeen.com/article/175/ 
9 https://medium.com/@sunzandesign/php-คืออะไร- 2d749639b101 
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รูปท่ี 2.8 แสดงตวัอยา่ง PHP 

 
2.10 Bootstrap10 

     เป็น Front-end Framework ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ท่ี
ช่วยใหส้ามารถสร้างหนา้จอ User Interface ไดง่้าย และ สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลาในการท่ีจะมา
นัง่ออกแบบหนา้จอ layout หรือรายการ Element อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ Form ทั้งหมดก็สามารถ
ใช้ Bootstrap เข้ามาจัดการได้ทั้ งหมด ส าหรับ Bootstrap มีทั้ ง CSS Component และ JavaScript 
Plugin ท่ีท  างานร่วมกบั jQuery ท่ีสามารถเรียกใช้งานไดม้ากมาย และท่ีส าคญัคือ Bootstrap มีการ
แสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั 

อุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยูใ่นขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัการสร้างเวบ็แอปพลิเคชนัต่าง ๆ หรือเมนูส าหรับเวบ็แอปพลิเคชัน ค่อนขา้งจะ
ใชเ้วลานาน เน่ืองจากตอ้งเขียนโคด้ในหลายๆ ส่วน ท าใหร้ะยะเวลาการท างานล่าชา้ลง ไม่เสร็จทนั
ตามก าหนด ดงันั้นการน า Bootstrap เขา้มาช่วยจะสามารถลดระยะเวลาการท างานลงได ้และท าให้
เขียนโคด้ลดน้อยลง ทั้งง่ายและสะดวกต่อผูใ้ช้ Bootstrap จึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั โดย Bootstrap 
จะมาช่วยให้เวบ็ไซต์และเมนูของสวยงามมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยจดัสรรหน้าตาเวบ็ไซต์ให้ดูดีเรียบ
ง่าย มองแลว้สะดุดตาดูสวยงาม     เราใช ้Bootstrap เป็นตวัช่วยในการจดัการขอ้มูลใหส้วยงาม ช่วย
ลดเวลามนการออกแบบเวบ็ 

 

                                                           
10 https://www.thaicreate.com/community/bootstrap.html 
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รูปท่ี 2.9 สัญลกัษณ์ Bootstrap 

 
2.7 XAMPP11 
 XAMPP คือ แพคเกจฟรี ท่ีเพิ่มความสะดวกต่อการท าเวบ็ไซต์ ซ่ึงพฒันาโดยกลุ่มทีมงาน 
Apache Friends เป็นแพคเกจท่ีติดตั้งและสามารถท างานไดใ้นหลาย แพลตฟอร์ม เช่น Windows, 
Mac OS X, Solaris และ Linux แน่นอนวตัถุประสงคห์ลกัของแพคเกจคือการลดความยุง่ยากในการ
ติดตั้งและการใหบ้ริการเวบ็ต่าง ๆ 
 XAMPP ประกอบด้วย Apache HTTP Server, MySQL database และสคริปต์ PHP และ 
โปรแกรมภาษา Perl ค  ายอ่ของ XAMPP คือยอ่มาจาก  
  X = Cross Platform (Windows, MAC OSX, Solaris and Linux) 
  A = Apache 
  M = MySQL 
  P = PHP 
  P = Perl 

                                                           
11 https://paidooserver.com/xampp 
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         คณะผูจ้ดัท าใช ้Xampp ในการเก็บขอ้มูลทั้งหมดในเวบ็ไซต์ แลว้ดึงขอ้มูลมาแสดง
ภายในเวบ็ โดยใชภ้าษา php ในการดึงขอ้มูลมาโชวภ์ายในเวบ็ 

 
รูปท่ี 2.10 แสดงตวัจ าลองฐานขอ้มูลของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา 

 



บทที3่ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา  (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม) เป็นเวบ็ไซต์ส าหรับระบบบริหารกิจกรรมนกัศึกษา เป็นระบบ
ส าหรับการจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษา และอาจารย ์เป็นตวัช่วยให้นักศึกษา
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องเช็คช่ือผ่านกระดาษ โดยอาจารย์เป็นผูส้ร้างกิจกรรมให้
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม ระบบสามารถบอกรายละเอียดไดเ้ม่ือนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ เช่น 
เขา้ร่วมกิจกรรมไปแลว้ก่ีกิจกรรม มีกิจกรรมอะไรบา้ง และกิจกรรมไหนบา้งท่ีนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้
ร่วม นกัศึกษาสามารถออกรายงานเป็นเอกสารเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆได ้สามารถคน้หา
กิจกรรม บอกระยะเวลาในการสมคัรไดว้่าเหลือระยะเวลาเท่าไร อาจารยส์ามารถเพิ่มหรือ แกไ้ข
และลบขอ้มูลกิจกรรมได ้
 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเป็นแบบ Responsive Web App โดย

สามารถเปิดบนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้เช่น โทรศพัท์มือถือ ไอแพด ฯลฯ เว็บไซต์มีความยืดยุ่นตาม

หนา้จอท่ีเปิดใชง้าน ถา้เปิดบนเวบ็ไซตก์็จะเป็นหน้าจอปกติ แต่ถา้หากเปิดบนโทรศพัทห์นา้จอจะ

เล็กลงมาตามขนาดของโทรศพัทผ์ูใ้ช ้
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 3.2.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 
 ปัจจุบนัการด าเนินกิจกรรมภาควชิาวทิยากการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาสาสตร์ มหาวทิยาลยั
สยาม มีขั้นตอนในการท างานท่ีจดบนัทึกลงกระดาษ และตอ้งจดบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาหลายชั้นปี1-4 ซ่ึงต้องเช็คช่ือนักศึกษาท่ีมาเช้าร่วมกิจกรรมแล้วจดลงกระดาษ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

- นกัศึกษาเช็คช่ือก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยการดูรายช่ือตามชั้นปีของนกัศึกษาคน  
   นั้นๆ วา่มีช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม  
- จากนั้นนกัศึกษาเซ็นช่ือของตนเองลงกระดาษ ท่ีทางอาจารยเ์ตรียมเอาไวใ้ห ้เพื่อ 
   แสดงวา่นกัศึกษามาเขา้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

 
ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

- การด าเนินการใช้การจดบันทึกลงกระดาษ เช่น รายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม รายช่ือนักศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม (หากนักศึกษาคนไหนไม่ได้มาเช็คช่ือ
กิจกรรม ๆ กิจกรรมนั้นเป็นไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม) 

- การจดัเก็บเอกสารรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาจเร่ิมการสูญหาย
ได้ เน่ืองจากกการจัดเก็บเป็นแบบแผ่นกระดาษ แผ่นกระดาษอาจมีเพิ่มมากข้ึนหาก
กิจกรรมมีหลายกิจกรรม ท าให้เวลาคน้หาเฉพาะกิจกรรมค่อนขา้งล าบาก และเสียเวลาใน
การคน้หา  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์โดยนกัศึกษาสามารถสมคัรเขา้ร่วมกิจจกรม 
และออกรายงานกิจกรรมท่ีตนเองเขา้ร่วมเพื่อดูประวติัการเขา้ร่วมกิจรรม แต่ไม่สามารถ
เพิ่ม แกไ้ข หรือลบกิจกรรมได ้ 

- ก าหนดสิทธ์การเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์โดยอาจารยส์ามารถเพิ่มกิจกรรม แกไ้ข หรือ
ลบกิจกรรม และสามารถออกรายงานกิจกรรม(ไดเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีตนเองสร้าง) ของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมได ้อีกทั้งสามารถออกคิวอาร์โคด้เพื่อให้นกัศึกษาสแกน แลว้
เช็คช่ือได ้
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- ก าหนดสิทธ์ิการใชง้านเวบ็ไซต ์โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มกิจกรรม แกไ้ขหรือ
ลบ และสามารถออกรายงานกิจกรรมของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีอาจารยเ์ป็นคนสร้าง
ได ้อีกทั้งสามารถออกคิวอาร์โดด้เพื่อใหน้กัศึกษาสแกน แลว้เช็คช่ือได ้

 

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

ระบบบริหารกิจกรรมนกัศึกษา สามารถจดัการการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
โดยเก็บขอ้มูลการสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไวบ้นฐานขอ้มูล สามารถออกรายงานเพื่อดู
ประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมยอ้นหลงัได ้และช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม ลด
ขอ้ผดิพลาดในการจดบนัทึกลงกระดาษ 

ในส่วนของระบบงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1. ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบกิจกรรมได ้สามารถเพิ่มขอ้มูลต่างๆได ้

เช่น รายช่ือนกัศึกษา รายช่ืออาจารย ์ข่าวประชาสัมพนัธ์ เอกสาร สร้างอลับั้มกิจกรรม เพิ่มรูปภาพ
กิจกรรม สามารถดูประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาได ้สามารถออกรายงานและคิวอาร์โคด้
นกัศึกษาได ้

2. ส่วนของอาจารยส์ามารถเขา้ใชร้ะบบโดยล็อกอินดว้ยรหสัอาจารย ์และวนัเร่ิมอาจารย ์
สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบกิจกรรม ไดเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีตนเองสร้าง สามารถดูประวติัการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษาได ้สามารถสร้างอลับั้มกิจกรรม สามารถเพิ่มรูปภาพกิจกรรม สามารถออก
รายงาน และคิวอาร์โคด้ของนกัศึกษา 

3. ส่วนของนกัศึกษา สามารถเขา้ใชร้ะบบโดยล็อกอินดว้ยรหสันกัศึกษา และวนัเร่ิม
นกัศึกษา สามารถสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได ้สามารถดูประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
สามารถประเมินกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมแลว้ปิดด าเนินการไปแลว้ได ้สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อเช็ค
ช่ือยนืยนัวา่มาเขา้ร่วมกิจกรรมจริง สามารถสร้างอลับั้มกิจกรรม สามารถเพิ่มรูปภาพกิจรรม และ
สามารถออกรายงานกิจกกรมได ้
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 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 

 
รูปท่ี 3.2  Work Flow Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารกิจกรรมนกัศึกษา 

(กรณีศึกษา ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา (กรณีศึกษา 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login on website 

Use Case Name Login on website 
Use Case ID UC1 
Brief Description ยนืยนัตวัตนวา่เป็นผูดู้แลระบบ อาจารย ์นกัศึกษา 
Primary Actors Administrator, Teacher, Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบเพิ่มช่ืออาจารย ์นกัศึกษาเขา้สู่ระบบ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบ อาจารย ์หรือนกัศึกษา ป้อนรหสัประจ าตวั และ
รหสัผา่น และคลิกปุ่ม Login 

2. ระบบจะเช็คขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีป้อนเขา้มาตรงกบัฐานขอ้มูลวา่ตรงกนั
หรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีตรงกนัอยูใ่นฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัเพื่อเลือกเมนูและท างานต่อไป 
2.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 

2.2.1     ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนวา่ “รหสัประจ าตวันกัศึกษา หรือ 
รหสัผา่น ป้อนผดิพลาด!” ไม่สามารถเขา้สู่ระบบไดเ้น่ืองจากช่ือผูใ้ช้
หรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 
Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆ ส าหรับผูดู้แลระบบ อาจารย ์หรือ 

นกัศึกษา บนเวบ็ไซตไ์ด ้
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

2. ถา้ป้อนขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง จะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชใ้หก้รอกขอ้มูล 
    ใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะท าการล็อกอิน  
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Check Name 

Use Case Name Check Name 
Use Case ID UC2 
Brief Description ผูดู้แลระบบหรืออาจารยส์ร้างโครงการหรือกิจกรรม 
Primary Actors Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบหรืออาจารยส์ร้างกิจรรม 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือนกัศึกษาคลิกเมนู สแกนคิวอาร์โคด้  
2. น าคิวอาร์โคด้ มาสแกนจากนั้น ระบบจะท าการลิงคไ์ปท่ีหนา้ เช็คช่ือกิจกรรม 

แสดงบนเวบ็ไซตว์า่ เช็คช่ือ  
Post Condition ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารย ์พิมพคิ์วอาร์โคด้ โดยสร้างไดจ้ากฟังกช์นั

เช็คช่ือกิจกรรม 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Assessment 

Use Case Name Assessment 
Use Case ID UC3 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารย ์สร้างแบบฟอร์มการประเมิน 
Primary Actors Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารยน์ าลิงกป์ระเมินมาใส่ในระบบ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือนกัศึกษาคลิกเมนู กิจกรรม แลว้เลือก ประเมินกิจกรรม  
2. ระบบแสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีสามารถประเมินได ้โดยเช็คจากกิจกรรมท่ีปิดไปแลว้ 
3. นกัศึกษาเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการ แลว้คลิกลิงกเ์พื่อท าการประเมิน 
4. นกัศึกษาท าการประเมิน ตามท่ีผูดู้แลระบบ หรืออาจารย ์เป็นผูส้ร้าง 

Post Condition นกัศึกษาท าการประเมินกิจกรรม 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Report 

Use Case Name Report 
Use Case ID UC4 
Brief Description นกัศึกษา คลิกปุ่มเขา้ร่วมกิจกรรม ในฟังกช์นัสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 
Primary Actors Administrator, Teacher, Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบหรืออาจารยส์ร้างกิจกรรม 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบ อาจารย ์หรือนกัศึกษา คลิกออกรายงาน   
2. ระบบแสดงรายงาน รายช่ือนกัศึกษาเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Album 

Use Case Name Album 
Use Case ID UC5 
Brief Description ผูดู้แลระบบ อาจารย ์หรือนกัศึกษา สามารถสร้างอลับั้มรูปได ้
Primary Actors Administrator, Teacher, Student 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบ อาจารย ์หรือนกัศึกษาคลิกเมนู อลับั้มกิจกรรม 
2. คลิกปุ่ม สร้างอลับั้ม 
3. ระบบจะใหใ้ส่ช่ืออลับั้ม และแสดงปุ่มเลือกไฟล ์ใหเ้ลือกรูปท่ีตอ้งการ แลว้คลิกตก

ลง 
4. คลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพในอลับั้ม แลว้เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิกอพัโหลด  

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Assessment Form 

Use Case Name Assessment Form 
Use Case ID UC6 
Brief Description ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารย ์น าลิงกแ์บบฟอร์มการประเมินGoogle 

Form มาใส่ในระบบเพื่อใหน้กัศึกษาท าการประเมิน 
Primary Actors Administrator, Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารยส์ร้างกิจกรรม 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Activity History หรือ อาจารยค์ลิกเมนู
จดัการกิจกรรม แลว้เลือก แกไ้ขกิ้จกรรม 

2. ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารยน์ าลิงกแ์บบฟอร์มการประเมิน ใส่ช่องลิงคป์ระเมิน
กิจกรรม แลว้คลิกปุ่ม Update 

3. ระบบท าอพัเดตขอ้มูลกิจกรรม  
4. บนหนา้เวบ็ไซต ์เม่ือคลิกเมนูประเมินกิจกรรม จะแสดงลิงกป์ระเมินกิจกรรมท่ี 

ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารย ์ท าการอพัเดตขอ้มูลไว ้ 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Download Form 

Use Case Name Download Form 
Use Case ID UC7 
Brief Description นกัศึกษาดาวน์โหลดเอกสารผา่นเวบ็ไซต ์
Primary Actors Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารยเ์พิ่มไฟลเ์อกสารเขา้สู่ระบบ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือนกัศึกษาคลิกเมนูดาวน์โหลดเอกสาร 
2. ระบบแสดงไฟลเ์อกสารท่ีนกัศึกษาตอ้งการดาวน์โหลด  
3. นกัศึกษาเลือกไฟลเ์อกสารท่ีตอ้งการดาวน์โหลด 
4. นกัศึกษาคลิกท่ีไฟลเ์อกสาร แลว้ระบบจะท าการดาวน์โหลดขอ้มูล 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ต
ได ้กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : QR Code 

Use Case Name QR Code 
Use Case ID UC8 
Brief Description นกัศึกษาสแกนคิวอาร์โคด้ผา่นเวบ็ไซต ์
Primary Actors Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูดู้แลระบบ หรือ อาจารยส์ร้างกิจกรรม 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมข้ึนเม่ือนกัศึกษาคลิกเมนูสแกนคิวอาร์โคด้ 
2. นกัศึกษาคลิกปุ่ม Play ระบบจะท าการเปิดกลอ้งเพื่อรอการสแกน 
3. นกัศึกษาท าการสแกนคิวอาร์โคด้ 

3.1  ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนวา่ “ขอ้มูลคิวอาร์โคด้ไม่ถูกตอ้งกรุณาสแกน
ใหม่!” ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ไดเ้น่ืองจากรหสันกัศึกษาไม่ตรงกบัการ
ล็อกอิน 

4. เม่ือสแกนส าเร็จ จะไปยงัหนา้ Activitie Check 
5. แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วม และระบุกิจกรรมท่ีสแกนคิวอาร์โคด้แลว้

วา่ เช็คช่ือ 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  1. ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 

2. ขอ้มูลคิวอาร์โคด้ไม่ถูกตอ้ง จะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชส้แกนคิวอาร์ 
    โคด้ใหม่ 
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3.5 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.4  Sequence Diagram : Login on website 

 
รูปท่ี 3.5  Sequence Diagram : Check Name 



32 
 

 
รูปท่ี 3.6  Sequence Diagram : Assessment 

 

รูปท่ี 3.7  Sequence Diagram : Report 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram :  Album 

 

รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Assessment Form 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram :  Download From 

 

รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram :  QR Code 
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3.6 Class Diagram 

รูปท่ี 3.12  Class Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา (กรณีศึกษา 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 
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3.7 โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นทติี ้(ER-Diagram) 

 

รูปท่ี 3.13  Entity Relationship Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกิจกรรมนกัศึกษา 

(กรณีศึกษา ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสยาม) 



บทที ่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล  

 ในการพฒันาระบบฐานข้อมูลได้ใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 

Database) โดยจดัเก็บขอ้มูลในตาราง 2 มิติ ท่ีแต่ละตารางมีความสัมพนัธ์กนั และบริหารจดัการ

ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL ซ่ึงโครงสร้างของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดของของตารางขอ้มูล activity_history 

Relation : activity_history 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11) auto Yes   
meta_slug ช่ือท่ีใชร้ะบุช่ือหนา้ varchar(50)    

activities_id รหสักิจกรรม varchar(10)    

activity_year กิจกรรมของชั้นปี varchar(10)    

activity_people ก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วม varchar(50)    

image  รูปกิจกรรม varchar(50)    

school_year ปีการศึกษา  int(11)    

activity_date_start วนัท่ีเร่ิมกิจกรรม date    

activity_date_ending  วนัปิดกิจกรรม date    

activity_time_start เวลาเร่ิมกิจกรรม time    
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ตารางท่ี 4.1  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล activity_history (ต่อ) 

Relation       
Attribute Description Type PK FK Reference 

activity_time_ending เวลาจบกิจกรรม time    
link_form ลิงกป์ระเมิน

กิจกรรม 
varchar(50)    

activity_hour ชัว่โมงจิตอาสา varchar(50)    
activity_view เก็บจ านวนคนท่ีเขา้

มาดู 
varchar(50)    

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล activity_history_localization 

Relation :  activity_history_localization, activity_history  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id  รหสัของตาราง int(11)auto Yes   
teacher_id รหสัอาจารย ์ varchar(10)    
teacher_name ช่ืออาจารย ์ varchar(50)    
teacher_lastname นามสกุลอาจารย ์ varchar(50)    
activity_name ช่ือกิจกรรม varchar(50)    
activity_detail รายละเอียดของ

กิจกรรม 
varchar(100)    

activity_history_id รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes activity_history 
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ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล banner 

Relation : banner 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
image รูปปก varchar(50)    
 

ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล banner_localization 

Relation : banner_localization , banner  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
title หวัเร่ือง varchar(50)    
detail รายละเอียด varchar(100)    
banner_id รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes banner 

 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล download 

Relation : download  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
fileupload ไฟลอ์ปัโหลดรูป

เขา้มาจาก
ตวัเคร่ือง 

varchar(50)    

 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล download_localization 

Relation : download_localization , download  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
title ช่ือหวัเร่ือง varchar(50)    
detail รายละเอียด varchar(100)    
download_id รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes download 
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ตารางท่ี 4.7  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล image_album 

Relation : image_album  
Attribute Description Type PK FK Reference 

album_id รหสัอลับั้ม varchar(10) Yes   
student_id รหสันกัศึกษา varchar(10)    
teacher_id รหสัอาจารย ์ varchar(10)    
admin_id รหสัแอดมิน varchar(10)    
album_name ช่ืออลับั้ม varchar(50)    
album_shot รูป varchar(50)    

 

ตารางท่ี 4.8  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล image_gallery 

Relation : image_gallery , image_album 
Attribute Description Type PK FK Reference 

gallery_id รหสัรูป varchar(11) Yes   
album_id รหสัอลับั้ม varchar(10)  Yes image_album 
gallery_name ช่ืออลับั้ม varchar(50)    
gallery_shot รูป varchar(50)    
 

ตารางท่ี 4.9  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล join_activity 

Relation : join_activity  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั varchar(11) Yes   
meta_slug ช่ือท่ีใชร้ะบุช่ือหนา้ varchar(50)    
activity_id รหสักิจกรรม varchar(10)    
activity_hour ชัว่โมงกิจกรรม varchar(50)    
school_year ปีการศึกษา varchar(10)    
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ตารางท่ี 4.10  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล join_activity_localization 

Relation : join_activity_localization , join_activity 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั varchar(11) Yes   
activity_name ช่ือกิจกรรม varchar(50)    
student_id รหสันกัศึกษา varchar(10)    
year ชั้นปีของนกัศึกษา int(11)    
first_name ช่ือนกัศึกษา varchar(50)    
last_name นามสกุลนกัศึกษา varchar(50)    
check_name การเขา้ร่วมกิจกรรม varchar(50)    
qr_code เช็คช่ือ varchar(50)    
teacher_id รหสัอาจารย ์ varchar(10)    
join_activity_id รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes join_activity 
 

ตารางท่ี 4.11  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล public_relations 

Relation : public_relations  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
meta_slug ช่ือท่ีใชร้ะบุช่ือหนา้ varchar(50)    
image รูป varchar(50)    
public_date วนัท่ีจดักิจกรรม Date    

 

ตารางท่ี 4.12  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล public_relations_localization 

Relation : public_relations_localization , public_relations 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
title ช่ือหวัขอ้ varchar(50)    
detail รายละเอียด varchar(100)    
public_relatio

ns_id 
รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes public_relations 
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ตารางท่ี 4.13  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล student_history 

Relation : student_history  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
student_id รหสันกัศึกษา varchar(10)    
meta_slug ช่ือท่ีใชร้ะบุช่ือหนา้ varchar(50)    
image รูป varchar(50)    
birthday วนัเกิด date    
year ชั้นปีของนกัศึกษา int(11)    
school_year ปีการศึกษา int(11)    
hour_amount จ านวนชัว่โมงจิตอาสา int(11)    
 

ตารางท่ี 4.14  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล student_history_localization 

Relation : student_history_localization , student_history 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
first_name ช่ือนกัศึกษา varchar(50)    
last_name นามสกุลนกัศึกษา varchar(50)    
email อีเมล varchar(50)    
facebook เฟสบุค๊ varchar(50)    
line ไลน์ varchar(50)    
student_histor
y_id 

รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes student_history 
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ตารางท่ี 4.15  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล teacher_history 

Relation : teacher_history  
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto Yes   
meta_slug ช่ือท่ีใชร้ะบุช่ือหนา้ varchar(50)    
teacher_id รหสัอาจารย ์ varchar(10)    
image รูป varchar(50)    
birthday วนัเกิดอาจารย ์ date    
year อาจารยท่ี์ปรึกษาของ

แต่ละชั้นปี  
int(11)    

 

ตารางท่ี 4.16  รายละเอียดของรายละเอียดของตารางขอ้มูล teacher_history_localization 

Relation : teacher_history_localization , teacher_history 
Attribute Description Type PK FK Reference 

id รหสั int(11)auto  Yes   
first_name ช่ืออาจารย ์ varchar(50)    
last_name เก็บสถานะบตัรเครดิต varchar(50)    
teacher_history_id รหสัเช่ือมตาราง int(11)  Yes teacher_history 
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4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Site Map) 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
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ตารางท่ี 4.17 อธิบายรายละเอียดโครงสร้างเวบ็ไซต์บริหารกิจกรรมนกัศึกษา (ส่วนของนกัศึกษา) 
LOGIN • แสดงกิจกรรมล่าสุด 

• แสดงข่าวประชาสัมพนัธ์ 
HOME • แสดงกิจกรรมล่าสุด 

• แสดงข่าวประชาสัมพนัธ์ 
• แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ACTIVITIE • แสดงกิจกรรมเปิดด าเนินการ 
• แสดงกิจกรรมปิดด าเนินการ 
• แสดงกิจกรรมทั้งหมด 
• แสดงรายละเอียดกิจกรรม 

ACTIVITY HISTORY • แสดงรายช่ือกิจกรรม 
• แสดงลิงกกิ์จกรรมท่ีสามารถประเมินได ้ 
• แสดงลิงกเ์ฉพาะกิจกรรมท่ีปิดด าเนินการไปแลว้ 
• สามารถคลิกลิงกเ์พื่อประเมินกิจกรรมได ้

ACTIVITIE QRCODE • แสดงปุ่ม Play คือ เปิดกลอ้งเพื่อรอแสกน 
• แสดงปุ่ม Pause คือ หยดุกลอ้งชัว่คราว 
• แสดงปุ่ม Stop คือ ปิดกลอ้ง 
• สามารถแสกนคิวอาร์โคด้ผา่นกลอ้งของเวบ็ไซตไ์ด ้

ACTIVITIE CHECK • แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วม  
• แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้ร่วม  

ALBUM • แสดงอลับั้มกิจกรรม 
• สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ อลับั้มกิจกรรมได ้
• เม่ือคลิกเขา้ไปในอลับั้มแสดงรูปภาพกิจกรรมในอลับั้มนั้น ๆ 
• สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ รูปภาพได ้

DOWNLOAD • แสดงไฟลเ์อกสารใหน้กัศึกษาดาวน์โหลด 
• เม่ือคลิกไฟลเ์อกสารPDF จะเปิดบนเวบ็ไซตก่์อนใหด้าวน์โหลด แต่
ถา้เป็นไฟลน์ามสกุลอ่ืน จะดาวน์โหลดทนัที 

REPORT STUDENT • แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วม 
• สามารถกดปุ่ม Export ต่าง ๆ เพื่ออกกรายงานเอกสารต่าง ๆได ้

EDIT PROFILE • แสดงประวติันกัศึกษา 
• สามารถแกไ้ข Profile ของตวัเองได ้ 
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ตารางท่ี 4.18 อธิบายรายละเอียดโครงสร้างเวบ็ไซต์บริหารกิจกรรมนกัศึกษา (ส่วนของอาจารย)์ 

LOGIN • แสดงกิจกรรมล่าสุด 
• แสดงข่าวประชาสัมพนัธ์ 

HOME • แสดงกิจกรรมล่าสุด 
• แสดงข่าวประชาสัมพนัธ์ 
• แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ACTIVITIE • แสดงกิจกรรมเปิดด าเนินการ 
• แสดงกิจกรรมปิดด าเนินการ 
• แสดงกิจกรรมทั้งหมด 
• แสดงรายละเอียดกิจกรรม 

INSERT ACTIVITIE • แสดงตารางเพิ่มกิจกรรม 
• สามารถกรอกขอ้มูลกิจกรรมตามท่ีตอ้งการ แลว้กดบนัทึก เพื่อสร้าง
กิจกรรมใหม่  

EDIT ACTIVITIE • แสดงตารางกิจกรรม 
• สามารถแกไ้ขกิจกรรม ไดเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีตนเองสร้างเท่านั้น 
• เม่ือกดปุ่ม Edit จะไปท่ีหนา้ อพัเดตกิจกรรม  
• สามารถแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรมไดต้ามตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มอพัเดต
เพื่อยนืยนัการแกไ้ขกิจกรรม 

STUDENT HISTORY • แสดงรายช่ือนกัศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารยแ์ต่ละคน  
• สามารถเขา้ดูประวติัของนกัศึกษาแต่ละคนได ้และ สามารถออก
รายงานของนกัศึกษาแต่ละคนได ้

CHECK STUDENT • แสดงรายช่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
• แสดงแต่ละกิจกรรมวา่ วา่นกัศึกษาเขา้ร่วมจ านวนก่ีคน และไม่เขา้
ร่วมจ านวนก่ีคน  

ALBUM • แสดงอลับั้มกิจกรรม 
• สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ อลับั้มกิจกรรมได ้
• เม่ือคลิกเขา้ไปในอลับั้มแสดงรูปภาพกิจกรรมในอลับั้มนั้น ๆ 
• สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ รูปภาพได ้

REPORT QRCODE • แสดงรายช่ือกิจกรรมให้เลือก ในการออกคิวอาร์โคด้ 
• สามารถเลือกกิจกรรม(เลือกไดเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีตนเองสร้าง) 
• กดปุ่มยนืยนั ระบบจะExportไฟลเ์อกสารให้ดาวน์โหลด 
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REPORT TEACHER • แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วม 
• แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมแต่ละกิจกรรม 
• สามารถกดปุ่ม Export ต่าง ๆ เพื่ออกกรายงานเอกสารต่าง ๆได ้

EDIT PROFILE • แสดงประวติัอาจารย ์
• สามารถแกไ้ข Profile ของตวัเองได ้ 

 
 

ตารางท่ี 4.19 อธิบายรายละเอียดโครงสร้างเวบ็ไซต์บริหารกิจกรรมนกัศึกษา (ส่วนของผูดู้แล
ระบบ) 

LOGIN • แสดงหนา้ล็อกอินของส่วนผูดู้แลระบบ 
DASHBOARD • แสดงรายละเอียดขอ้มูลในตารางDatabase เช่น จ านวนกิจกรรม 

จ านวนนกัศึกษา จ านวนอาจารย ์ฯลฯ 
ACTIVITIE • แสดงกิจกรรมเปิดด าเนินการ 

• แสดงกิจกรรมปิดด าเนินการ 
• แสดงกิจกรรมทั้งหมด 
• แสดงรายละเอียดกิจกรรม 

CONTENT • แสดงเน้ือหาแต่ละหนา้ของเวบ็ไซต ์
• สามารถแกไ้ขเน้ือหาแต่ละหนา้ของเวบ็ไซตไ์ด ้ 

BANNER • สมารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ ภาพปกของเวบ็ไซตไ์ด ้
• แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์

ACTIVITY HISTORY • สามารภเพิ่ม แกไ้ข หรือ ลบกิจกรรมได ้
• แสดงหนา้กิจกรรมของเวบ็ไซต ์

ACTIVITY CHECK • แสดงรายช่ือกิจกรรมต่าง ๆ 
• แสดงแต่ละกิจกรรมวา่ วา่นกัศึกษาเขา้ร่วมจ านวนก่ีคน และไม่เขา้
ร่วมจ านวนก่ีคน  

JOIN ACTIVITY • แสดงรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
• บอกรายละเอียดแต่ละกิจกรรมวา่นกัศึกษา เช็คช่ือกิจกรรมแลว้ 
หรือยงัไม่ไดเ้ช็คช่ือ 

PUBLIC RELATIONS • สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ ข่าวประชาสัมพนัธ์ได ้
• แสดงหนา้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของเวบ็ไซต ์

ALBUM • สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ อลับั้มกิจกรรมได ้
• เม่ือคลิกเขา้ไปในอลับั้มแสดงรูปภาพกิจกรรมในอลับั้มนั้น ๆ 
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• สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ รูปภาพได ้

DOWNLOAD • สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบ ไฟลเ์อกสารได ้

QRCODE • แสดงรายช่ือกิจกรรมให้เลือก ในการออกคิวอาร์โคด้ 
• สามารถเลือกกิจกรรมไดทุ้กกิจกรรมท่ีอาจารยส์ร้าง 
• กดปุ่มยนืยนั ระบบจะExportไฟลเ์อกสารให้ดาวน์โหลด 

REPORT • แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาเขา้ร่วม 
• แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมแต่ละกิจกรรม 
• สามารถกดปุ่ม Export ต่าง ๆ เพื่ออกกรายงานเอกสารต่าง ๆได ้

MY PROFILE • สามารภแกไ้ข รหสัผา่นของผูดู้แลระบบได ้ 
 

 
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

4.1.1 ส่วนของนักศึกษา       

 

รูปท่ี 4.2 หนา้ลงช่ือเขา้ใชข้องนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าแรกส าหรับผูใ้ช้ในการยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบโดยใช้  
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ และวนั/เดือน/ปี เกิด ในการยนืยนัตวัตนส าหรับนกัศึกษา  ส่วนของอาจารย์
ก็ล็อคอินผ่านหน้าน้ีเช่นกัน โดยใช้รหัสผ่านอาจารย์และรหัสผ่านในการยืนยนัตวัตนส าหรับ
อาจารย ์ 
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รูปท่ี 4.3 หนา้หลกั 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้หลกัหลงัจากท่ี Login เขา้มาเรียบร้อย ตรงเมนูดา้นบนจะแสดงช่ือ
ของนกัศึกษาหรืออาจารย ์ท่ี Login เขา้ระบบ 

                                         

 
รูปท่ี 4.4 หนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลของนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหน้าคลิกเมนูแกไ้ขโปรไฟล์ โดยนกัศึกษาสามารถแกไ้ข รายละเอียด
ของตวัเองได้แค่บางส่วน ประกอบด้วย แก้ไขช่ือ, นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, เปล่ียนรูปโปรไฟล์  
ชัว่โมงจิตอาสา, Email, Facebook และ Line ID  
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รูปท่ี 4.5 หนา้หลกัในส่วนแสดงกิจกรรมล่าสุด 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงรูปกิจกรรมล่าสุด โดยจะสามารถแสดงได ้3 รูปกิจกรรมล่าสุดท่ีจดัข้ึน  
 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้แรกในส่วนของข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงลายละเอียดโดยยอ่ยของกิจกรรมนั้น ๆ สามารถคลิกเขา้ไปดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดโ้ดยคลิกท่ีค าวา่ “ดูขอ้มูลต่อ” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
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รูปท่ี 4.7 หนา้ข่าวประชาสัมพนัธ์ยอ่ยแต่ละข่าว 

 จากรูปท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดของกิจกรรม 
 

 
รูปท่ี 4.8 เมนูตวัเลือกไปหนา้กิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.8 เม่ือคลิกเมนูเลือกกิจกรรมทั้งหมดจะแสดงหน้ากิจกรรมทั้งหมดจะแสดง
กิจกรรมทั้งหมดข้ึนมา โดยมีระยะเวลา วนัเร่ิมกิจกรรม และวนัส้ินสุดในการเขา้ร่วมกิจกรรมแสดง
ไว ้ 



52 
 

 
รูปท่ี 4.9 หนา้กิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินการ 

 จากรูปท่ี 4.9 เม่ือคลิกเมนูเลือกกิจกรรมท่ีก าลังด าเนินการ จะแสดงหน้ากิจกรรมท่ี
ด าเนินการอยู ่โดยจะแสดงเฉพาะตารางท่ีกิจกรรมก าลงัด าเนินการ และแสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ี
ก าลงัด าเนินการเท่านั้น 
 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้กิจกรรมท่ีปิดการด าเนินการ 

 จากรูปท่ี 4.10 เม่ือคลิกเมนูเลือกกิจกรรมท่ีปิดด าเนินการ จะแสดงหนา้กิจกรรมท่ีปิด
ด าเนินการแลว้เท่านั้น 
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รูปท่ี 4.11  หนา้สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดของกิจกรรมโดยละเอียดของแต่ละกิจกรรม โดยจะมีปุ่ม
ให้คลิกสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม ถา้นกัศึกษายงัไม่เขา้ร่วมกิจกรรมจะสามารถกดเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
ถา้เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไปแลว้จะไม่สามารถคลิกเขา้ร่วมไดอี้ก 
 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรม แสดงสถานะท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ 
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รูปท่ี 4.13 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรม สถานะท่ีชั้นปีอ่ืนไม่สามารถเขา้ร่วมได ้

 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรม สถานะปิดรับสมคัรเน่ืองจากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมเตม็แลว้ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรม สถานะปิดรับสมคัรเน่ืองจากหมดเวลาในการสมคัร 

 

 
รูปท่ี 4.16 หนา้แบบประเมินกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.16 แสดงเม่ือคลิกท่ีเมนูเลือกประเมินกิจกรรม จะแสดงกิจกรรมท่ีก าลัง
ด าเนินการอยู่ กบักิจกรรมท่ีส้ินสุดแลว้ ทั้งสองแบบจะมีสถานะแตกต่างกนั กิจกรรมท่ีส้ินสุดการ
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ด าเนินงานแลว้เท่านั้นถึงจะประเมินได ้ส่วนกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินอยู่จะไม่สามารถเขา้ไปท าการ
ประเมินได ้
 

 
รูปท่ี 4.17 หนา้ประเมินความพึงพอใจ  

 จากรูปท่ี 4.17 แสดงหนา้ท่ีคลิกจากลิงคป์ระเมินกิจกรรมเพื่อท่ีนกัศึกษาสามารถท าการ
ประเมินกิจกรรมนั้นๆ ได ้
 

 
รูปท่ี 4.18 หนา้แสกนคิวอาร์โคด้ 

จากรูปท่ี 4.18 เม่ือคลิกตวัเลือกแสกนคิวอาโคด้จากเมนู จะแสดงหน้าแสกนคิวอาร์โคด้ 
โดยหนา้น้ีมีไวส้ าหรับแสกนคิวอาร์โคด้ในการเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ณ วนัท่ีมีการ
จดักิจกรรมเกิดข้ึน โดบจะมีลิงก์ยืนยนัให้ไปหน้าร่วมเข้ากิจกรรม โดยคิวอาร์โค้ดอาจารย์ผูจ้ดั
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กิจกรรมจะท าการพิมพ ์หรือเปิดผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์เพื่อให้นกัศึกษาถ่ายรูปแลว้สแกนคิวอาร์
โคด้ เพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้แสดงสถานะการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.19 แสดงหนา้ท่ีต่อจากการแสกนคิวอาร์โคด้ ถา้แสดงคิวอาโคด้แลว้คลิกลิงก์จะ
เขา้มาท่ีหนา้กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมจะแสดงช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และช่ือกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมจะมี
สถานะเขา้ร่วมกิจกรรม กบัไม่เขา้ร่วม  ถ้าท าการยืนยนัด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วถึงจะข้ึน
สถานะวา่เขา้ร่วมแลว้เท่านั้น  ส่วนหวัขอ้กิจกรรมท่ีไม่เขา้ร่วม ก็แสดงกิจกรรมท่ีนกัศึกษาคนนั้นยงั
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมวา่มีกิจกรรมอะไรบา้ง 
 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้อลับั้มกิจกรรม 
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     จากรูปท่ี 4.20 แสดงอลับั้มกิจกรรมทั้งหมด สามารถแกไ้ขรูปได ้ ลบรูปได ้เม่ือเราน าเมา้ส์
ไปช้ีท่ีรูปจะโชว ์ช่ือของอลับั้มกิจกรรม แล้วมีตวัเลือก ให้กดแก้ไข หรือลบได้  โดยท่ีนักศึกษา  
อาจารย ์ ผูดู้แล จะสามารถจดัการหนา้น้ีได ้

รูปท่ี 4.21 หนา้แกไ้ขอลับั้มกิจกรรม 
 จากรูปท่ี 4.21 แสดงรายละเอียดของอลับั้ม สามารถแกไ้ขช่ือ และรูปภาพของอลับั้มได ้
 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้สร้างอลับั้มกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.22 เม่ือคลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพจะข้ึนหนา้ต่างป็อปอพัข้ึนมา ใหส้ามารถพิมพช่ื์อ
อลับั้ม โดยเลือกรูปในโฟลเดอร์ของเราเอง   
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รูปท่ี 4.23 หนา้แกลเลอร่ี 

 จากรูปท่ี 4.23 แสดงหน้าหลังจากคลิกรูปอลับั้มเข้ามา ข้างในจะเป็นรูปภาพในอลับั้ม
กิจกรรมนั้น ๆ สามารถพิมพค์วามคิดเห็นลงไปได ้และคลิกไลคไ์ดผ้า่น Facebook 
 

 
                                           รูปท่ี 4.24 หนา้เพิ่มรูปภาพ 

จากรูปท่ี 4.24 แสดงหนา้หลงัจากท่ีคลิกปุ่มเพิ่มรูปภาพจะข้ึนเป็นป็อปอพั ข้ึนมาใหส้ามารถ
เพิ่มรูป โดยสามารถเพิ่มไดที้ละหลายรูป แต่จะข้ึนช่ือตามช่ือรูปท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์เราเอง 
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รูปท่ี 4.25 หนา้ดาวน์โหลดเอกสาร 

 จากรูปท่ี 4.25 แสดงเอกสารท่ีผูดู้แลระบบนั้นเพิ่มเขา้มาเพื่อให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ 
ประกอบดว้ยไฟล ์PDF Word  Excel  
 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้ตวัอยา่งเอกสาร PDF  

 จากรูปท่ี 4.26 แสดงหนา้หลงัจากท่ีคลิกไฟลง์าน PDF จะแสดงหนา้ตวัอยา่งก่อนการดาวน์
โหลด 
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รูปท่ี 4.27 หนา้รายงาน 

 จากรูปท่ี 4.27 เม่ือนกัศึกษาคลิกเมนูขา้งบนค าวา่รายงาน จะแสดงหนา้รายงานน้ี โดยแสดง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม ของนกัศึกษา แลว้สามารถ ดาวน์โหลดไฟลไ์ดห้ลายรูปแบบ 
 

4.3.2 ส่วนของอาจารย์ 

 

รูปท่ี 4.28 หนา้ลงช่ือเขา้ใชข้องอาจารย ์
 จากรูปท่ี 4.28 แสดงหนา้ Login ของอาจารยโ์ดยอาจารยส์ามารถกรอก Username คือ รหัส
ประจ ำตัวอำจำรย์ และรหสัผา่นเป็น วัน/เดือน/ปี เกิด 
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รูปท่ี 4.29 หนา้รายละเอียดขอ้มูลของอาจารย ์

 จากรูปท่ี 4.29  แสดงส่วนของขอ้มูลอาจารย ์ท่ีสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ โดยอาจารยส์ามารถ
แกไ้ข รหสัของอาจารย ์ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ชั้นปีท่ีดูแล รูปโปรไฟล ์ 
 

 
รูปท่ี 4.30 หนา้เพิ่มกิจกรรม 
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 จากรูปท่ี 4.30 เม่ือคลิกท่ีเมนูเลือกค าว่าเพิ่มกิจกรรม จะสามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
ของกิจกรรมได ้และใส่ลิงกป์ระเมินกิจกรรมลงในน้ีได ้
 

 
รูปท่ี 4.31 หนา้แกไ้ขกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.31 แสดงหน้าหลังจากท่ีท าการคลิกท่ีเมนูเลือกค าว่าแก้ไขเมนู ซ่ึงอาจารย์
สามารถแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดของกิจกรรมนั้น ๆ ได ้หรือลบได ้แต่ถา้เป็นกิจกรรมท่ีอาจารยค์นอ่ืน
สร้าง จะไม่สามารถแกไ้ข หรือลบได ้
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รูปท่ี 4.32 หนา้รายช่ือนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.32 เม่ือคลิกตวัเลือกรายช่ือนกัศึกษาตรงเมนู จะแสดงหน้าน้ี โดยแสดงรายช่ือ
นกัศึกษาท่ีมีอาจารยท์่านน้ีเป็นท่ีปรึกษา 
 

 
รูปท่ี 4.33 หนา้ประวติันกัศึกษา 
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 จากรูปท่ี 4.33 หลงัจากคลิกไอคอน ตรงประวติันกัศึกษาเขา้มา อาจารยส์ามารถดูประวติั
นกัศึกษาได ้แต่ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลของนกัศึกษาท่ีตวัเองเป็นท่ีปรึกษาได ้แต่สามารถคลิกดาวน์
โหลดประวติันกัศึกษาเป็นเอกสารได ้
 

 
รูปท่ี 4.34 หนา้คิวอาร์โคด้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.34 เม่ืออาจารยค์ลิกปุ่มตวัเลือกท่ีเมนูด้านบน จะแสดงหน้าน้ี โดยอาจารยจ์ะ
สามารถ ดาวน์โหลดคิวอาร์โคด้ของรายช่ือนกัศึกษาท่ีลงช่ือกิจกรรมนั้น ๆ ออกมา แลว้ใหน้กัศึกษา
ถ่ายรูปแลว้เอาไปสแกนเช็คช่ือเขา้กิจกรรมได ้หรือน าไปเปิดผา่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ท
โฟน แทบ็เล็ต เป็นตน้ 
 

  

รูปท่ี 4.35 หนา้ออกรายงาน 
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 จากรูปท่ี 4.35 เม่ืออาจารย์คลิกปุ่มตวัเลือกท่ีเมนูด้านบน อาจารย์สามารถดาวน์โหลด
เอกสารท่ีนกัศึกษาลงช่ือเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆได ้
 

 

รูปท่ี 4.36 หนา้สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม 
จากรูปท่ี 4.36 แสดงหนา้กิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจารยจ์ะไม่สามารถคลิกสมคัรไดเ้พราะอยู่ใน

สถานะท่ีอาจารยไ์ม่สามารถเขา้ร่วมได ้
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 4.3.3 ส่วนผู้ดูแล 

 
รูปท่ี 4.37 หนา้เขา้สู่ระบบของผูดู้แล 

 จากรูปท่ี 4.37  แสดงหนา้ส าหรับผูดู้แลระบบในการเขา้สู่ระบบ โดยสามารถเขา้ผา่นลิงก ์ 
https://www.student-activities/admin/login/ 
 

 
รูปท่ี 4.38 หนา้โชวร์ายละเอียดของเวบ็ไซต ์

 จากรูปท่ี 4.38   แสดงเม่ือผู ้ดูแลลงช่ือเข้าใช้งานส าเร็จ ระบบจะแสดงรายละเอียด  
ACTIVITY HISTORY แสดงจ านวนของกิจกรรม  JOIN ACTIVITY แสดงจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม PUBLIC RELATIONS แสดงจ านวนข่าวประชาสัมพนัธ์ DOWNLOAD แสดงจ านวน
เอกสารท่ีดาวน์โหลดได้  STUDENT HISTORY แสดงจ านวนรายช่ือนักศึกษาในชั้ นปีนั้ น ๆ  
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TEACHER HISTORY แสดงจ านวนรายช่ืออาจารย ์IMAGE ALBUM แสดงจ านวนรูปภาพอลับั้ม  
IMAGE GALLERY  แสดงจ านวนภาพท่ีอยูใ่นอลับั้ม 
 

 
รูปท่ี 4.39 หนา้เน้ือหา Content 

 จากรูปท่ี 4.39  แสดงหนา้ในการแกเ้น้ือหา Content บนเวบ็ไซตแ์ต่ละหนา้ได ้
 

 

รูปท่ี 4.40 แสดงปกบนหนา้เวบ็ไซต ์
 จากรูปท่ี 4.40 สามารถเพิ่มรูปภาพหน้าปก และแก้ไขได้ โดยแสดงอยู่ท่ีหน้าแรกของ
เวบ็ไซต ์
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รูปท่ี 4.41 หนา้เพิ่มกิจกรรมส าหรับนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.41 สามารถเพิ่มกิจกรรมใหม่โดยผูดู้แลระบบ และแกไ้ข หรือลบกิจกรรมท่ี
ตอ้งการได ้
 

 
 รูปท่ี 4.42 หนา้บอกจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม 

 จากรูปท่ี 4.42 แสดงรายละเอียดแต่ละกิจกรรม วา่มีนกัศึกษาเขา้ร่วมก่ีคน หรือ ไม่เขา้ร่วมก่ี
คน 
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รูปท่ี 4.43 หนา้บอกรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

 จากรูปท่ี 4.43 แสดงรายช่ือนักศึกษาว่าแต่ละคนเขา้ร่วมกิจกรรม อะไรบา้ง กิจกรรมท่ี
นกัศึกษาเขา้ร่วมมีการเช็คช่ือแลว้ หรือ ยงัไม่ไดเ้ช็คช่ือ 
 

 
รูปท่ี 4.44 หนา้ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 จากรูปท่ี 4.44 สามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพนัธ์ใหม่ๆ ได ้และสามารถแกไ้ข หรือ ลบได ้
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รูปท่ี 4.45 หนา้อลับั้มส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.45 สามารถเพิ่มอลับั้มรูป โดยผูดู้แลระบบได ้
 

 
รูปท่ี 4.46 หนา้แกลเลอร่ีส าหรับผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 4.46 สามารถเพิ่มรูปภาพในอลับั้มได ้โดยผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.47 หนา้เพิ่มเอกสาร 

 จากรูปท่ี 4.47 สามารถเพิ่มเอกสารใหน้กัศึกษาดาวน์โหลดไดผ้า่นเวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 4.48 หนา้ออกรายงาน 

 จากรูปท่ี 4.48 สามารถออกรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจารยเ์ป็นคนสร้าง หรือ เลือกเฉพาะ
บางกิจกรรมท่ีตอ้งการออกรายงานได ้
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รูปท่ี 4.49 หนา้ออกรายงานคิวอาร์โคด้ส าหรับนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.49 สารถออกรายงานคิวอาร์โคด้ ตามกิจกรรมท่ีตอ้งการได ้
 

 
รูปท่ี 4.50 หนา้เพิ่มรายช่ือนกัศึกษา 

 จากรูปท่ี 4.50 สารถเพิ่มรายช่ือนกัศึกษาท่ีตอ้งการได ้โดยเพิ่มทีละคน หรือ เพิ่มหลายคน
โดยใชไ้ฟล ์Excel ในการเพิ่มขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.51 หนา้เพิ่มรายช่ืออาจารย ์

 จากรูปท่ี 4.51 สามารถเพิ่มรายช่ืออาจารยท่ี์ตอ้งการได ้ 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจดัการกิจกรรมนักศึกษา ได้พฒันาเสร็จส้ินลงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยในส่วนของนกัศึกษาสามารถสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม และเช็ค
ช่ือผา่นทางการแสกนคิวอาร์ สามารถประเมินกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมไปแลว้โดย ก าหนดจากระยะเวลา
กิจกรรมท่ีจบไปแล้ว และยงัสามารถออกรายงาน เพื่อดูว่านักศึกษาแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
อะไรบา้ง แต่ละกิจกรรมมีการเช็คช่ือแลว้หรือยงัไม่ไดเ้ช็ค เป็นตน้    ฝ่ังอาจารยจ์ะเป็นเพิ่มกิจกรรม
ข้ึนมาให้ให้นกัศึกษาเขา้ร่วม แลว้แปะลิงกป์ระเมินกิจกรรมให้นกัศึกษาเขา้ไปประเมินกิจกรรมเม่ือ
ส้ินสุดกิจกรรม   อาจารยจ์ะปล้ิน QR Code ให้นกัศึกษาเอาไวย้ืนยนัตวัตนว่าเขา้ร่วมกิจกรรมจริง   
อาจารยส์ามารถดูรายช่ือนกัศึกษาท่ีตวัเองเป็นท่ีปรึกษาได ้อาจารยแ์ต่ละคนจะไม่สามารถเขา้ไปดู
หรือแกไ้ขกิ้จกรรมท่ีตวัเองไม่ไดเ้ป็นคนสร้าง จะสามารถแกเ้ฉพาะกิจกรรมท่ีตวัเองสร้างไดเ้ท่านั้น     
ฝ่ังผูดู้แลจะมี Dashboard เอาไวดู้รายละเอียดจ านวน อาจารย ์และ นกัศึกษา และจ านวนกิจกรรมท่ี
สร้างต่าง ๆได ้ก าหนดหวัขอ้รายละเอียดของแต่ละหน้าวา่ควรจะมีอะไรบา้ง  สามารถแกไ้ขไดทุ้ก
อยา่งภายในเวบ็ 

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถสร้างกิจกรรม และใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมได ้  
5.2.2 สามารถเช็คช่ือโดยใชก้ารแกนคิวอาร์ได ้ 
5.2.3 สามารถสร้างอลับั้มรูปได ้และเพิ่มรูปภาพกิจกรรมในอลับั้มได ้

5.2.3.1 สร้างโดยนกัศึกษา 
5.2.3.2 สร้างโดยอาจารย ์
5.2.3.3 สร้างโดยผูดู้แลระบบ 

5.2.4 สามารถออกรายงานโดย นกัศึกษา อาจารย ์หรือ ผูดู้แลระบบได ้
5.2.5 อาจารยแ์ละผูดู้แลระบบ สามารถออกคิวอาร์เพื่อให้นกัศึกษาแสกนแลว้เช็คช่ือได ้
5.2.6 อาจารยแ์ละผูดู้แลระบบ สามารถดูประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาแต่ละคน

          ได ้
5.2.7 นกัศึกษาสามารถดูประวติักิจกรรมวา่ เขา้ร่วมกิจกรรมไปแลว้ก่ีกิจกรรม และยงัไม่ได้

           เขา้ร่วมกิจกรรมอะไรบา้ง  
5.2.8 นกัศึกษาสามารถดูจ านวนชัว่โมงจิตอาสาท่ีเหลืออยูไ่ด ้
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 5.2.8.1 เม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีชัว่โมงจิตอาสา และนกัศึกษาท าการเช็คช่ือแลว้ 
               ระบบจะแสดงจ านวนชัว่โมงจิตอาสา ท่ีเหลืออยูข่องนกัศึกษาคนนั้น ๆ 

 5.2.8.2 กิจกรรมท่ีไม่มีชัว่โมงจิตอาสา จะไม่ถูกคิดในระบบในการค านวณชัว่โมง
              จิตอาสา ของนกัศึกษาแต่ละคน 

5.2.9 ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่ม รายช่ือนกัศึกษา และรายช่ืออาจารยไ์ด ้
5.2.10 เม่ือกิจกรรมหมดระยะเวลาท่ีก าหนด ระบจะแสดงแบบประเมินให้นกัศึกษาท าการ    
           ประเมินกิจกรรมได ้
 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
 5.3.1 ระบบยงัไม่เป็นแบบเรียลไทม ์ในการเพิ่มขอ้มูล หรืออพัเดทขอ้มูล 

5.3.2 เน่ืองจากตวัเวบ็มีขอ้มูลเยอะ เม่ือเราท าใหค้ลิกปุ่มไปหนา้ต่อไปในบางเวลาตอ้งรอ   
         โหลดขอ้มูลหนา้ต่อไปเป็นเวลาล่าชา้ 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบควรพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 สามารถอพัเดทขอ้มูลแบบเรียลไทม ์โดยไม่ตอ้งท าการคลิกปุ่ม หรือ รีเฟรช   
         หนา้ 
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