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บทคัดย่อ 

โครงงานนีนํ้าเสนอเว็บแอปพลิเคชนัสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 โดย

ออกมาเพ่ือความสะดวกในการวางแผนการลงทะเบียนทัง้ของนกัศกึษา และการจดัการภายใน

ระบบการลงทะเบียนโดยอาจารย์ โดยท่ีโครงงานนีเ้ป็นการพฒันาตอ่ในรุ่นท่ี 2 ซึ่งได้ทําการเพิ่ม

ฟังก์ชนัการทํางานและปรับปรุงฟังก์ชนัเดมิ ฟังก์ชนัใหม่ท่ีได้เพิ่มเข้าไปคือ ฟังก์ชนัจดัตารางเรียน

และฟังก์ชนักําหนดวิชาสหกิจของอาจารย์ หรือในด้านของนกัศกึษาคือ ฟังก์ชนัส่งคําร้องขอเปิด

วิชาเรียน และฟังก์ชนัเลือกค้นหาวิชาลงทะเบียนเป็นต้น ซึง่ฟังก์ชนัตา่งๆท่ีได้ทําการเพิ่มเข้าไปนัน้

ถกูออกแบบให้สนบัสนนุการใช้งานของผู้ ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้อยา่งสะดวกสบายและ

มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเว็บแอปพลิเคชนัระบบลงทะเบียนอย่างครบ

วงจรท่ีมาทดแทนระบบงานเดมิให้ดีและเหมาะสมกบัผู้ใช้งานในระบบมากย่ิงขึน้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาของโครงงาน 

เน่ืองจากระบบเว็บแอปพลิเคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนออกแบบมาเพ่ือทํา

หน้าท่ีเป็นตวัช่วยให้การลงทะเบียนเรียนของนกัษามีความสะดวกสบาย รวดเร็วและเข้าใจง่าย ซึ่ง

ในรุ่นแรกนัน้ยังมีข้อจํากัดท่ียังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงยังไม่มีความคล่องตวัมากกว่า

ระบบงานเดมิท่ีมีอยู ่จงึนํามาวิเคราะห์และเล็งเห็นว่าหากมีการพฒันาตอ่ยอดให้สมบรูณ์มากขึน้

จะทําให้ระบบสามารถนําไปใช้งานได้จริง ในส่วนของระบบฟังก์ชนัท่ีมีอยู่แล้วจากงานเดิมก็ยัง

คงไว้ หากส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ อีกทัง้ยงัได้เพิ่มฟังก์ชนัใหม่เข้าไปเพ่ือ

เพิ่มความสะดวกสบายตอ่การใช้งานของผู้ใช้  

 ดังนัน้โครงงานนีจ้ึงมีแนวคิดแก้ไขปัญหา โดยการจัดทําและพัฒนา เพิ่มเติมฟังก์ชัน

ให้กับระบบงานท่ีทําขึน้ตวัอย่างฟังก์ชนัท่ีจะมีการเพิ่มเติมลงไป เช่น การเพิ่มฟังก์ชนัการค้นหา

รายวิชาเรียน ก่อนการลงทะเบียนเพ่ือให้สะดวกต่อการละทะเบียนและค้นหาข้อมูลในรายวิชาท่ี

สนใจ อีกทัง้ยังเพิ่มฟังก์ชันให้เม่ือลงทะเบียนรายวิชาสามารถกรอกข้อมูลรายวิชาท่ีต้องการ

ลงทะเบียนได้หลายวิชาพร้อมกันก่อนกดยืนยนัลงทะเบียน นอกจากนีย้งัมีฟังก์ชนัแสดงตาราง

เรียนตามชว่งเวลาท่ีเลือก ท่ีจะเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหารายวิชาท่ีสนใจในกรอบเวลาท่ี

ต้องการจะลงทะเบียนเป็นต้น 

1.2 คาํสาํคัญ ( keyword ) สาํหรับโครงงาน 

เว็บแอปพลิเคชนั / ฐานข้อมลู / การวางแผนการลงทะเบียน 

Web Application / Database / Registration Planning 

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.3.1   เพ่ือเก็บสถิติข้อมูลนักศึกษาของคณะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาว่ามีนักศึกษาเข้าใหม่ก่ีคน จบการศึกษาตามหลักสูตรก่ีคน และไม่จบตาม

หลกัสตูรก่ีคน 
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1.3.2   เพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบถึงผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนกัศึกษาในแตล่ะ

ภาคการศกึษาได้ 

1.3.3   พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบสนับสนุนการลงทะเบียนจากระบบงานเดิมให้มี

ฟังก์ชนัการทํางานเพิ่มมากขึน้ 

1.3.4   เพ่ือให้อาจารย์ในภาควิชาสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลประวตัิของนักศึกษา และ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั 

1.3.5  เพ่ือศึกษาการพัฒ นาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เช่ือมต่อกับระบบ

ฐานข้อมลู  MySQL 

 

1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน 

 เน่ืองจากเป็นการพฒันา ปรับปรุงตอ่ยอดจากระบบเว็บแอปพลิเคชนัจากรุ่นแรก จงึแบง่

ออกเป็น 

1.4.1 ฟังก์ชนัเพิ่มเตมิ (นกัศกึษา) 

1.4.1.1 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบรายวิชาบงัคบัท่ีต้องเรียนให้ผา่นก่อนไปสหกิจศกึษา

ได้ 

1.4.1.2 นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนโดยมีรายวิชาแสดงของเทอมนัน้ๆ 

1.4.1.3 นกัศกึษาสามารถแจ้งขออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือเปิดรายวิชาท่ีต้องการเรียนใน

เทอมนัน้ 

1.4.2 ฟังก์ชนัเพิ่มเตมิ (อาจารย์) 

1.4.2.1 หน้าจอสําหรับจดัตารางเวลาสอน 

1.4.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนในรายวิชาของนกัศกึษาตามภาค

การศกึษา 

1.4.2.3 หน้าจอแสดงข้อมลูรายวิชาตามรายช่ือ และสถานะการออกสหกิจของนกัศกึษา

วา่ผา่นหรือไม ่

1.4.2.4 หน้าจอสําหรับกําหนดรายวิชาบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการออกสหกิจ พร้อมแสดง

รายละเอียด หนว่ยกิต ภาคเรียน และชัน้ปี 

1.4.2.5 หน้าจอสําหรับตรวจสอบข้อมลูการย่ืนขอเปิดรายวิชาของนกัศกึษา 

1.4.3 ฟังก์ชนัเพิ่มเตมิ (ผู้ดแูลระบบ) 

1.4.3.1 ผู้ดแูลระบบสามารถ Import File (.csv) 

1.4.3.2 ผู้ดแูลระบบสามารถ Export File (.xls) 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 นกัศกึษาสามารถนําเว็บไซต์มาใช้งานในการวางแผนการเรียนได้ 

1.5.2 ได้ความรู้จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เช่ือมต่อกับระบบ

ฐานข้อมลู  MySQL 

1.5.3 อาจารย์สามารถติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาได้สะดวกย่ิงขึน้รวมถึงจดัเวลา

แผนการสอนในแตล่ะเทอม 

1.5.4 สามารถตรวจสอบข้อมลูและเง่ือนไขก่อนการออกสหกิจ 

1.5.5 สามารถเข้าถึงข้อมลูของนกัศกึษาได้ง่ายมากย่ิงขึน้ 

 

1.6 เคร่ืองมือ เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ท่ีใช้ 

 

ฮาร์ดแวร์ 

1.6.1  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    2  เคร่ือง 

ซอฟต์แวร์ 

1.6.2  Dreamweaver                            1  โปรแกรม 

1.6.3  MySQL V.5.7.11     1  โปรแกรม 

1.6.4  Apache V.2.2     1  โปรแกรม 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 การจัดทาํแผนการเรียนรู้หรือแผนการสอน 

 

แผนการสอน[1] คือ การนําวิชาหรือกลุม่ประสบการณ์ท่ีต้องทําการสอน ตลอดภาคเรียน

มาสร้างเป็นแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือ อปุกรณ์การสอน การวดัและการ

ประเมินผล สําหรับเนือ้หาสาระและจดุประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ ให้สอดคล้องกบัวตัถ ุ

จดุประสงค์หรือจดุเน้นของหลกัสตูร สภาพผู้ เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวสัดุ

อปุกรณ์ และตรงกบัชีวิตจริงในท้องถ่ิน ซึง่ถ้ากลา่วอีกนยัหนึง่ แผนการสอนคือ การเตรียมการ

สอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ลว่งหน้า หรือ คือการบนัทกึการสอนตามปกตนิัน่เอง (กรมวิชาการ. 

2545 : 3) 

 

2.2 ดรีมวีฟเวอร์  (Dreamweaver)   

 

Dreamweaver[2] คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของคา่ย Adobe ซึง่ชว่ยให้

ผู้ ท่ีต้องการสร้างเว็บเพจไมต้่องเขียนภาษา HTML หรือโค๊ดโปรแกรม เอง หรือท่ีศพัท์เทคนิค

เรียกวา่ "WYSIWYG " โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชนัท่ีทําให้ผู้ใช้สามารถจดัวางข้อความ 

รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ภายในเว็บเพจได้อยา่งสวยงามตามท่ีผู้ใช้

ต้องการโดยไมต้่องใช้ภาษาสคริปต์ท่ียุง่ยากซบัซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทัง้ใน

ระบบปฏิบตักิาร แมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ Dreamweaver ยงัสามารถทํางานบน

ระบบปฏิบตักิารแบบยนิูกซ์ผ่านโปรแกรมจําลองอย่างWINEได้เวอร์ชัน่ลา่สดุของโปรแกรมตวันี ้

คือ Adobe Dreamweaver CS5.5 

Dreamweaver คืออะไร ดรีมวีฟเวอร์ คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบง่าย โดยไม่ต้องเขียน

โค๊ดโปรแกรม 
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2.3 พีเอชพี (PHP) 

 

พีเอชพี [3] ยอ่มาจากคําวา่ "Personal Home Page" เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์  

(Server-Side Script) ท่ีมีการทํางานท่ีฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึง่รูปแบบในการเขียน

คําสัง่การทํางานนัน้จะมีลกัษณะคล้ายกบัภาษาเพิร์ล(Perl) หรือภาษาซีและสามารถท่ีจะใช้

ร่วมกบัภาษาเอชทีเอ็มแอลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่จะทําให้รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถ

เพิ่มขึน้ในด้านของการเขียนโปรแกรมในการสร้างเว็บจะใช้สคริปต์อยู ่2 แบบด้วยกนัคือ 

- เซิร์ฟเวอร์ไซต์สคริปต์ เป็นลกัษณะของภาษาท่ีทํางานบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เชน่ เอเอสพี 

(ASP : Active Server Page) 

- ไคเอนต์ไซต์สคริปต์ เป็นลกัษณะของภาษาท่ีทํางานบนเคร่ืองผู้ใช้เชน่ จาวาสคริปต์ 

(JavaScript)ความสามารถของพีเอชพี   สามารถท่ีจะทํางานเก่ียวกบัไดนามิคเว็บ  (Dynamic 

Web)   ได้ทกุรูปแบบเหมือนกบัพีเอสพีทัง้เร่ืองของการดแูลจดัการระบบฐานข้อมลูระบบรักษา

ความปลอดภยัของเว็บเพจ การรับและสง่คุ๊กกี ้(Cookies) เป็นต้น โดยมีตวัอยา่งของโค้ดพีเอชพี  

พีเอชพีเป็นภาษาสคริปต์ท่ีมีความสามารถสงูสําหรับการพฒันาเว็บไซต์และ

ความสามารถท่ีโดดเดน่อีกอยา่งหนึง่ของพีเอชพีคือ ทําหน้าท่ีเปิดใช้งานฐานข้อมลู (Database 

enabled web page) ทําให้เอกสารของเอชทีเอ็มแอลสามารถท่ีจะเช่ือมตอ่กบัระบบฐานข้อมลู 

(Database) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจงึทําให้ความต้องการในเร่ืองการจดัเก็บข้อมลู

ตา่งๆท่ีสําคญัผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

 

2.4 มายเอสคิวแอล(MySQL) 

 

                   มายเอสควิแอล[4] คือโปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมลูซึง่ทํางานร่วมกบั

เคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) โดยให้บริการแก่ภาษาสคริปต์เชน่ ภาษาพีเอชพี(PHP)ภาษาเอ

เอสพีดอทเน็ต(asp.net)หรือภาษาเจเอสพี(JSP)หรือทํางานร่วมกบัโปรแกรมประยกุต์ 

(Application Program) เชน่ ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ตภาษาจาวา(JAVA)หรือภาษาซีชาร์ป(C#) 
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2.5 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 

 

                   พีเอชพีมายแอดมิน[5]คือโปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมลูมาย

เอสควิแอลแทนการพิมพ์คําสัง่เน่ืองจากการพิมพ์คําสัง่จะมีความลําบากและยุง่ยากในการใช้งาน

โดยเป็นสว่นตอ่ประสานท่ีใช้จดัการฐานข้อมลูมายเอสควิแอลผา่นเว็บเบราว์เซอร์

(WebBrowser)ความสามารถของพีเอชพีมายแอดมิน ประกอบด้วย 

• สร้างและลบฐานข้อมลู(Database) 

• สร้าง ลบ และแก้ไข โครงสร้างของตาราง(Table) 

• เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมลูในตาราง  

• นําเข้าข้อมลูในตารางในลกัษณะของเท็กซ์ไฟล์ได้  

• ประมวลผลคําสัง่เอสคิวแอลได้ 
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บทที่ 3 
การวเิคราะห์และออกแบบ 

 
บทนีเ้ป็นส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสําหรับสนับสนุนการวาง

แผนการลงทะเบียนโดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์และออกแบบดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 ภาพรวมการทาํงานของโปรแกรม 
 

ระบบพืน้ฐานของเว็บแอปพลิเคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 นัน้ประกอบ
ไปด้วยสว่นหลกั ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1.1 ระบบกําหนดสทิธ์ิสมาชิก  
3.1.2 ระบบจดัการข้อมลูสมาชิก  
3.1.3 ระบบลงทะเบียนสมาชิก 
3.1.4 ระบบตรวจสอบข้อมลูสมาชิก 
3.1.5 ระบบบนัทกึสถิตนิกัศกึษา 
3.1.6 ระบบลงทะเบียนเรียน 
3.1.7 ระบบจดัการหลกัสตูรการศกึษา 
3.1.8 ระบบสหกิจศกึษา 
3.1.9 ระบบบนัทกึผลการเรียน 
3.1.10 ระบบตรวจสอบผลการเรียน 
เร่ิมต้นการใช้งานโดยระบบลงทะเบียนสมาชิกเพ่ือเข้าใช้งานเป็นอนัดบัแรก โดยท่ีมีระบบ

กําหนดสิทธ์ิสมาชิก และระบบจัดการข้อมูลสมาชิกท่ีควบคุมการใช้งาน หลงัจากเข้าใช้งานโดยมี
ระบบท่ีเก่ียวข้องหลงัจากสมคัรคือ ระบบตรวจสอบข้อมลูสมาชิก และระบบบนัทึกสถิตินกัศกึษาใน
ลําดบัต่อมาหลงัจากสมาชิกสามารถใช้งานระบบได้จะสามารถใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนได้ โดย
ท่ีมีระบบท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถใช้งานอ่ืนได้ เช่น ระบบจดัการหลกัสตูรการศกึษา, ระบบสหกิจศกึษา, 
ระบบบนัทกึผลการเรียน และระบบตรวจสอบผลการเรียน 
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เว็บแแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 นัน้จะแบง่ออกเป็นผู้ใช้งาน 3 
สว่น คือ 

 ผู้ดแูลระบบ 

 อาจารย์ 

 นกัศกึษา 
รายละเอียดการใช้งานของแตล่ะประเภทผู้ใช้งาน 

ผู้ดแูลระบบ(Admin) 
      -เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมลูสมาชิกในระบบ (อาจารย์, นกัศกึษา) 
      -เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมลูรายวิชาในระบบ 
อาจารย์(Teacher) 
      -ตดิตามผลการเรียนของนกัศกึษา 
      -ดําเนินการและตรวจสอบข้อมลูการขอไปสหกิจของนกัศกึษา  
      -เพิ่ม ลบ แก้ไขรายวิชาบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัสหกิจ 
      -จดัตารางสอน 
นกัศกึษา(Student) 
      -ตรวจสอบ สง่คําร้องการออกสหกิจ 
      -แจ้งขอเปิดวิชาเรียน 
      -ลงทะเบยีนเรียน
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3.2.3 คาํอธิบายการประมวลผลข้อมูล(Process Description) 
ตารางท่ี 3.1 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 1 :ลงทะเบียนสมาชิก 

process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 1 
Process name ลงทะเบียนสมาชิก 
Input  data flows นกัศกึษา(รหสัประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,รหสัผา่น) 
Output data flows member(รหสัประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,รหสัผา่น) 
Description (นกัศกึษา,อาจารย์,ผู้ดแูลระบบ) 

กรณีมีรหสัเข้าใช้งานแล้ว 

 กดปุ่ มเข้าสูร่ะบบในหน้าแรก 

 กรอก Username และ Password 

 กดปุ่ มเข้าสูร่ะบบ 
  กรณียงัไมมี่รหสัการใช้งาน 

 กดปุ่ มสมคัรสมาชิก 

 ระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นตามช่อง 

 ลงทะเบียน 

ตารางท่ี 3.2 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 2 :นําข้อมลูเข้า 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 2 
Process name นําข้อมลูเข้า 
Input  data flows ผู้ดแูลระบบ(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,รหสัผา่น,เบอร์โทรศพัท์,อีเมลล์) 
Output data flows member(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,รหสัผา่น,เบอร์โทรศพัท์,อีเมลล์) 
Description เป็นโปรเซสการนําข้อมลูสมาชิกเข้าสูร่ะบบ (ผู้ดแูลระบบ) 

 กดปุ่ ม Choose File ในหน้าตา่งนํานกัศกึษาเข้า  

 เลือกไฟล์ excel ท่ีต้องการนําข้อมลูนกัศกึษาเข้า 

 กด อพัโหลด เพ่ือยืนยนัการนําข้อมลูเข้าระบบ 
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ตารางท่ี 3.3 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 3 :นําข้อมลูออก 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 3 
Process name นําข้อมลูออก 
Input  data flows member(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ) 
Output data flows ผู้ดแูลระบบ(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ) 
Description เป็นโปรเซสการนําข้อมลูนกัศกึษาออกมาเป็นไฟล์ excel (ผู้ดแูลระบบ) 

 เลือกปีการศกึษาท่ีต้องการนําข้อมลูออกมา จากปุ่ ม dropdown 

 กดนําข้อมลูออก 
 
 

ตารางท่ี 3.4 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 4 :ลงทะเบียนเรียน 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 4 
Process name ลงทะเบียนเรียน 
Input  data flows นกัศกึษา(เลขประจําตวั,รหสัวิชา,เทอม,เกรด,ปี,สถานะ) 

member(เลขประจําตวั) 
schedule(รหสัวิชา) 

Output data flows register(เลขประจําตวั,รหสัวิชา,เทอม,เกรด,ปี,สถานะ) 
Description เป็นโปรเซสการลงทะเบียนเรียน (นกัศกึษา) 

 ระบภุาคเรียน และปีการศกึษาท่ีจะลงทะเบียน 

 กดปุ่ ม ตอ่ไป ซึง่ระบบจะแสดงรายวชิาในภาคเรียน และปี
การศกึษาท่ีได้ระบไุว้ตอนแรก 

 เลือกวิชาท่ีสนใจลงทะเบียนโดย กดปุ่ มด้านหน้ารหสัวิชา 

 กดปุ่ ม ลงทะเบียน ด้านลา่งเพ่ือยืนยนัการลงทะเบียน 
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ตารางท่ี 3.5 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 5 :ตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัสหกิจ 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 5 
Process name ตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัสหกิจ 
Input  data flows course(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,เกรด,หนว่ยกิตรวม,ชัน้ปี,เทอม

,สถานะ) 
Output data flows นกัศกึษา(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,เกรด,หนว่ยกิตรวม,ชัน้ปี,เทอม

,สถานะ) 
Description เป็นโปรเซสการตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัสหกิจ (นกัศกึษา) 

 เลือกฟังก์ชนัสหกิจ 

 หน้าตา่งจะแสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการออกสหกิจ 

 ถ้าผา่นเง่ือนไข จะสามารถกดปุ่ ม สง่คําร้องได้ 

 ถ้ายงัไมผ่า่นเง่ือนไข ปุ่ มจะแสดงวา่ ยงัไมผ่า่นเง่ือนไข 

ตารางท่ี 3.6 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 6 :สง่คําร้องขอเปิดวิชาเรียน 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 6 
Process name สง่คําร้องขอเปิดวิชาเรียน 
Input  data flows นกัศกึษา(ช่ือ,นามสกลุ,เกรด,รหสัวิชา,ภาคเรียน,ปีการศกึษา) 
Output data flows requestopen(ช่ือ,นามสกลุ,เกรด,รหสัวิชา,ภาคเรียน,ปีการศกึษา) 
Description เป็นโปรเซสการสง่คําร้องขอเปิดรายวิชาเรียน (นกัศกึษา) 

 ระบรุหสัวิชา ภาคเรียน และปีการศกึษาท่ีต้องการขอเปิดวิชา
เรียน 

 กดปุ่ ทขอเปิดวิชาเรียน เพ่ือยืนยนัข้อมลู 

 หน้าตา่งด้านลา่งจะแสดงคําขอเปิดวิชาท่ีสง่ไปถึงอาจารย์ 
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ตารางท่ี 3.7 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 7 :ตดิตามผลการเรียน 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 7 
Process name ตดิตามผลการเรียน 
Input  data flows register(รหสัวิชา,ช่ือวิชา,เลขประจําตวั,เกรด) 
Output data flows อาจารย์(รหสัวิชา,ช่ือวิชา,เลขประจําตวั,เกรด) 
Description เป็นโปรเซสการตรวจสอบข้อมลูนกัศกึษา (อาจารย์) 

 หน้าตา่งผลการเรียนนกัศกึษา กดปุ่ ม ตดิตามผลการเรียน 

 เลือกหมวดการค้นหาท่ีใช้กรองการค้นหา 

 ระบคํุาค้นหา แล้วกดปุ่ มค้นหา 

 หน้าตา่งด้านลา่งจะแสดงข้อมลูนกัศกึษาท่ีสนใจออกมา 

ตารางท่ี 3.8 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 8 :สง่คําร้องขอไปสหกิจศกึษา 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 8 
Process name สง่คําร้องขอไปสหกิจ 
Input  data flows นกัศกึษา(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,เกรดเฉล่ีย,หน่วยกิตรวม,ชัน้ปี,

เทอม,สถานะ) 
member(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ) 

Output data flows requestcpr(เลขประจําตวั,ช่ือ,นามสกลุ,เกรด,หน่วยกิตรวม,ชัน้ปี,เทอม
,สถานะ) 

Description เป็นโปรเซสการสง่คําร้องขอไปสหกิจของนกัศกึษา (นกัศกึษา)  

 หลกัจากผา่นเง่ือนไขการออกสหกิจปุ่ มจะขึน้ให้กดสง่คําร้อง 

 กดสง่ปุ่ มสง่คําร้องขอไปสหกิจ 

 เม่ือ อาจารย์ กดอนมุตัแิล้ว จะขึน้วา่ สถานะสหกิจฯ อนมุตัแิล้ว 

 เม่ือ อาจารย์ ยงัไมก่ดอนมุตัจิะขึน้วา่ รอการตรวจสอบ 

 เม่ือ อาจารย์ ปฏิเสธการขอจะขึน้วา่ ไมผ่า่นการอนมุตั ิ
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ตารางท่ี 3.9 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 9 :กําหนดรายวิชาสหกิจ 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 9 
Process name กําหนดรายวิชาสหกิจ 
Input  data flows อาจารย์(ปีการศกึษา,รหสัวชิา,ช่ือวิชา,หนว่ยกิต) 
Output data flows course(ปีการศกึษา,รหสัวิชา,ช่ือวิชา,หน่วยกิต) 
Description เป็นโปรเซสการกําหนดวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัสหกิจ (อาจารย์) 

 เลือกปีการศกึษาท่ีต้องการกําหนดวิชาสหกิจ 

 เม่ือกดเข้ามา จะมีหน้าตา่งแสดงข้อมลูรายวิชาท่ีถกูกําหนดให้
เป็นวิชาสหกิจ 

 ระบรุหสัวิชา แล้วกดปุ่ มเพิม่รายวิชาเพ่ือยืนยนั 

 

ตารางท่ี 3.10 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 10 :จดัตารางสอน 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 10 
Process name จดัตารางสอน 
Input  data flows อาจารย์(วนัท่ี,รหสัวิชา,เวลา) 
Output data flows schedule(วนัท่ี,รหสัวิชา,เวลา) 
Description เป็นโปรเซสการจดัตารางสอนของอาจารย์ (อาจารย์) 

 ระบรุหสัวิชา เลือกวนั เวลา แล้วกดบนัทกึ 

 ตารางด้านลา่งจะแสดงข้อมลูการจดัตารางสอนท่ีเกิดขึน้ 
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ตารางท่ี 3.11 อธิบายการประมวลผลของกระบวนการท่ี 11 :ตรวจสอบคําร้องสหกิจของนกัศกึษา 
process Description 
System เว็บแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 
DFD number 11 
Process name ตรวจสอบคําร้องสหกิจของนกัศกึษา 
Input  data flows requestcpr(ช่ือ,นามสกลุ,เกรดเฉล่ีย,หน่วยกิตรวม,ชัน้ปี) 
Output data flows อาจารย์(ช่ือ,นามสกลุ,เลขประจําตวั,เกรดเฉล่ีย,หนว่ยกิตรวม,สถานะ,

ผลการเรียน) 
Description เป็นโปรเซสการตรวจสอบคําร้องสหกิจของนกัศกึษา (อาจารย์) 

 เลือกหมวดเพ่ือตรวจสอบ รายช่ือท่ีรอการยืนยนั/รายช่ือท่ีผา่น
การยืนยนั/รายช่ือท่ีไมผ่า่นการยืนยนั  
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3.4 พจนานุกรมคาํศัพท์(Data Dictionary) 

พจนานกุรมท่ีแสดงรายละเอียดตารางข้อมลูตา่งๆในฐานข้อมลู ท่ีเก็บบนัทกึรายละเอียด
ตา่งๆ เก่ียวกบัข้อมลูท่ีจดัเก็บอยูภ่ายในฐานข้อมลู ช่วยในการจดัเก็บข้อมลูให้เป็นหมวกหมู ่ทําให้
สามารถค้นหารายละเอียดท่ีต้องการได้โดยสะดวกซึง่มีลายระเอียดดงันี ้

 

ตารางท่ี 3.12 ข้อมลู course 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
subject_id รหสัวิชา PK varchar(30) 100-102 
subject_name ช่ือวิชา  varchar(100) Math_I 
subject_credit หนว่ยกิจ  int(3) 3 
year ปีการศกึษา  int(4) 2555 
note หมายเหต ุ  varchar(200) คําอธิบาย 
subject_type ประเภทของวชิา  varchar(15) cpr 
term เทอม  int(11) 1 
subjectfor คา่เพ่ือกําหนด  varchar(15) - 
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ตารางท่ี 3.13 ข้อมลู member 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
member_id เลขประจําตวั PK bigint(10) 5704000021 
username ช่ือ  varchar(30) พีระพฒัน์ 
lastname นามสกลุ  varchar(30) ทรงสรุวทิย์ 
password รหสั  varchar(15) 1234 
phone เบอร์โทรศพัท์  varchar(15) 0802594442 
email อีเมลล์  varchar(100) p@dot.com 
line_id ไลน์ไอดี  varchar(20) my 
facebook เฟสบุ๊ค  varchar(30) peeraput 
idcard รหสัประชาชน  varchar(13) 11008008 
birthday วนัเกิด  datetime 29/07/2535 
address ท่ีอยุ ่  varchar(150) bangkok 
image ไฟล์รูปประจําตวั  varchar(100)  
user_type ประเภทผู้ใช้งาน  varchar(10) student 
room ห้องประจํา  varchar(10) 14-202 
oldschool โรงเรียนเก่า  varchar(100) กหุลายวทิยาลยั 
leveledu ระดบัการศกึษา  varchar(30) ม.6 
branch สาขา  varchar(20) วิทย์ คณิต 
province จงัหวดั  varchar(20) กทม. 
oldgpa เกรดเฉล่ีย  decimal(1,2) 4.00 
pr_name ช่ือผู้ปกครอง  varchar(30) A 
pr_lastname นามสกลุผู้ปกครอง  varchar(30) B 
pr_status สถานะ  varchar(10) พอ่ 
pr_phone เบอร์โทรผู้ปกครอง  varchar(15) 080255555 
pr_address ท่ีอยู ่  varchar(150)  
gpa เกรดปัจจบุนั  decimal(1,2) 3.99 
status สถานะการศกึษา  varchar(15) Graduation 
contact ตดิตอ่  varchar(15)  
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ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
checkin เข้าศกึษาปี  int(4) 2555 
checkout จบการศกึษา  int(4) 2559 
education ปีปัจจบุนั  int(4) 2559 
RolesID ประเภทผู้ใช้งาน  int(3) 8 
somecredit หนว่ยกิตรวม  int(3) 149 
resign ลาออกปี  int(5) 2560 
 

ตารางท่ี 3.14 ข้อมลู register 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
member_id เลขประจําตวั PK bigint(10) 5604000001 
subject_id รหสัวิชา FK(course) varchar(10) 200-102 
semester เทอม  int(1) 2 
grade เกรด  varchar(3) A 
year ปี  int(5) 2555 
status สถานะ  varchar(10) ผา่น 
 

ตารางท่ี 3.15 ข้อมลู requestcpr 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
member_id เลขประจําตวั PK bigint(10) 5604000019 
Firstname ช่ือ  varchar(30) D 
Lastname สกลุ  varchar(30) E 
Gpa เกรด  decimal(1,2) 2.50 
somecredit หนว่ยกิตรวม  int(3) 90 
Leveledu ชัน้ปี  varchar(1) 4 
Semester เทอม  varchar(6) 1/2558 
Status สถานะ  varchar(10) pass 
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ตารางท่ี 3.16 ข้อมลู requestopen 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
Id ลําดบั  int(11)  
subject_id รหสัวิชา PK varchar(45) 100-101 
member_id เลขประจําตวั FK(member) bigint(10) 5704000021 
Semester เทอม  int(1) 1 
year ปีการศกึษา  int(4) 2561 
RequestStatus สถานะคําร้อง  varchar(45) สง่คําร้อง 
RequestDate วนัท่ีของคําร้อง  datetime 29/07/2535 
 

ตารางท่ี 3.17 ข้อมลู schedule 

ช่ือฟิลล์ คําอธิบาย คณุสมบตั ิ ชนิดข้อมลู ตวัอยา่งข้อมลู 
id ปี  int(5) 2556 
member_id เลขประจําตวั  bigint(15) 30 
Subject_id รหสัวิชา PK varchar(15) 15 
Day วนั  varchar(15) Mon,Tue 
Time ช่วงเวลา  varchar(15) 08.00,11.00 
 

หมายเหต ุPK – Primary Key, FK - Foreign key 
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บทที่ 4 
การทดลอง 

 
4.1 หน้าแรกของระบบ 

 
หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชนัจะเร่ิมจากขัน้ตอนการเข้าสู่ระบบ หรือสมคัรสมาชิก เพ่ือ

เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชนั โดยท่ีผู้ ใช้งานเร่ิมต้นจําเป็นท่ีจะต้องสมคัรสมาชิกและให้ผู้ดแูลระบบ
กําหนดสทิธิในการเข้าใช้งาน 

 
การใช้งาน 

ปุ่ ม เข้าสูร่ะบบ = ใช้เข้าสูร่ะบบการใช้งาน 
ปุ่ ม สมคัรสมาชิก = ใช้สมคัรสมาชิกเพ่ือเข้าใช้งาน 
 

 
รูปท่ี 4.1 เข้าสูร่ะบบ 
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4.2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
 

หน้าตา่งเข้าสูร่ะบบของผู้ใช้งานโดยการใช้ username และ password ท่ีได้จากการ
สมคัรสมาชิก เพ่ือเข้าใช้งาน 

 
การใช้งาน 
 ช่อง Enter Username  = ระบ ุusername  
 ช่อง Enter Password = ระบ ุpassword 

 

 
รูปท่ี 4.2 หน้าตา่งเข้าสูร่ะบบของผู้งาน 
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4.3 หน้าต่างสมัครสมาชิก 
หน้าต่างท่ีใช้ทําการสมัครสมาชิก โดยเร่ิมต้นจะต้องถูกกําหนดจากผู้ ดูแลระบบว่า

ผู้ใช้งานนี ้มีลกัษณะประเภทการใช้งานเป็นแบบ อาจารย์ หรือนกัศกึษา 
 
การใช้งาน 

ระบุข้อมูลให้ถูกต้องตามแต่ละช่องข้อมูลท่ีจําเป็นในการสมัครสมาชิก จากนัน้กด
ลงทะเบียนเพ่ือใช้งาน 

 

 
รูปท่ี 4.3 หน้าตา่งสมคัรสมาชิก 
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4.4 ฟังก์ชันนําข้อมูลเข้า - ผู้ดแูลระบบ(Admin) 
 

หน้าต่างนีเ้ป็นการนําเข้าข้อมลู member เข้าสู่ระบบ โดยการอพัโหลดไฟล์  excel เข้าสู่
ฐานข้อมลูแล้วนําข้อมลูในเบือ้งต้นมาแสดงในหน้าตา่งการทํางาน  

 

 
รูปท่ี 4.4 หน้าตา่งการนําข้อมลูเข้า 

 

การใช้งาน 
 นําข้อมลูเข้าหลงัจากกด Choose File เพ่ือทําการอพัโหลดเข้าสูฐ่านข้อมลู 

 

 
รูปท่ี 4.5 หน้าตา่งการนําข้อมลูเข้าหลงัจากกดเลือกไฟล์ 
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4.5 ฟังก์ชันนําข้อมูลออก- ผู้ดแูลระบบ(Admin) 
  
หน้าตา่งนําข้อมลูออก จะมีให้เลือกปีการศกึษา แล้วทําการดงึข้อมลูของนกัศกึษาในช่วง

นัน้ออกมา โดยข้อมลูท่ีถกูนําออกมาได้แก่ ลําดบัท่ี, รหสันกัศกึษา และช่ือ-สกุล 
 

 
รูปท่ี 4.6 หน้าตา่งการนําข้อมลูออก 

 

การใช้งาน 
หลงัจากกดปุ่ มนําข้อมลูออก เวบ็แอปพลเิคชนัจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ excel 
 

 
รูปท่ี 4.7 หน้าตา่งการนําข้อมลูออก หลงัจากกดนําข้อมลูออก 
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4.6 ฟังก์ชันแสดงรายวิชาสาํหรับลงทะเบียนเรียน- นักศกึษา(Student) 
 

หน้าต่างลงทะเบียนวิชาเรียน โดยระบุภาคเรียน และปีการศึกษาท่ีสนใจ หลงัจากนัน้
ระบบจะแสดงรายวิชาท่ีเปิดในภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีระบุออกมาในหน้าต่างการใช้งาน

เพ่ือให้เลือกและลงทะเบียนเรียน 
 

การใช้งาน 
ระบภุาคเรียนและหลกัสตูรปีการศกึษา เพ่ือเข้าสูก่ารค้นหา 

 
รูปท่ี 4.8 หน้าตา่งการลงทะเบียนของนกัศกึษา 

 
หลังจากนัน้จะแสดงหน้าต่างแสดงรายละเอียดและค้นหารายวิชาท่ีเปิดสอน โดยจะ

แสดงรายละเอียด ได้แก่ ปุ่ มเลือก, รหสัวิชา, ช่ือวิชา, หน่วยกิตและหมายเหต ุโดยการลงทะเบียน
ทําโดยการกดท่ีปุ่ มเลือกตามรายวิชาท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ มลงทะเบียนเพ่ือยืนยนั 

 
รูปท่ี 4.9 หน้าตา่งการลงทะเบียนของนกัศกึษา 
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4.7 ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับสหกิจ- นักศกึษา(Student) 
 

หน้าตา่งสําหรับตรวจสอบข้อมลูการออกสหกิจของนกัศกึษา โดยรวบรวมข้อมลูท่ีจําเป็น 
อนัได้แก่ ข้อมลูรายวิชาท่ีจําเป็นต้องผา่น ข้อมลูสถานการณ์ผ่านไปสหกิจและข้อมลูการติดตอ่กบั
อาจารย์ท่ีเก่ียวข้องให้กบันกัศกึษา 

 
การใช้งาน 

โดยจะมีปุ่ มแสดงสถานะ ยังไม่ผ่านเง่ือนไข ในกรณีท่ียังไม่ผ่านเง่ือนไขในรายวิชาท่ี

กําหนด และ สง่คําร้องในกรณีท่ีผา่นเง่ือนไขสหกิจแล้ว 
 

 
รูปท่ี 4.10 หน้าตา่งตรวจสอบข้อมลูสหกิจของนกัศกึษา(กรณียงัไมผ่า่นสหกิจ) 

 

 
รูปท่ี 4.11 หน้าตา่งตรวจสอบข้อมลูสหกิจของนกัศกึษา(กรณีผา่นสหกิจ) 
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หลงัจากกดสง่คําร้องไปสหกิจจะแสดงหน้าตา่งรายละเอียดให้ระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การ

ข้อไปสหกิจ 
 

 
รูปท่ี 4.12 หน้าตา่งสง่คําร้องขอไปสหกิจ 

 
 
4.8 ฟังก์ชันแจ้งขอเปิดรายวิชาเรียน- นักศกึษา(Student)  

  
หน้าต่างฟังก์ชนัขอเปิดรายวิชาเรียน โดยระบุรหัสวิชา ภาคเรียนท่ี และปีการศึกษา ใน

การขอเปิดวิชาเรียน 
 

 
รูปท่ี 4.13 หน้าตา่งขอเปิดวชิาเรียน 
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การใช้งาน 
ระบุ รหัสวิชา ภาคเรียนท่ี และปีการศึกษา แล้วกดปุ่ มแจ้งขอเปิดวิชาเรีย หลงัจากระบุ

ข้อมูลขอเปิดวิชาเรียนแล้ว จะแสดงหน้าต่างข้อมูลท่ีเราขอเปิดวิชาเรียนออกมา และขึน้เป็น
สถานะไว้ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบ 

 

 
รูปท่ี 4.14 หน้าตา่งขอเปิดวชิาเรียนหลงัจากระบขุ้อมลูขอเปิดวิชาเรียน 

 
 
4.9 ฟังก์ชันจดัตารางสอน- อาจารย์(Teacher) 
 
การใช้งาน 

หน้าต่างจะมีให้ระบรุหสัวิชาหรือช่ือ วนัท่ี และเวลาสอน เพ่ือทําการกําหนดเวลาสอนลง
ในตาราง หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลก็จะปรากฏในหน้าต่างท่ีเป็นตารางเพ่ือเป็นการ
กําหนดระบวุิชาท่ีจะสอนในวนัเวลานัน้ โดยท่ีจะสามารถลบแก้ไขได้ ดงัภาพ 
 

 
รูปท่ี 4.15 หน้าตา่งจดัตารางสอน 
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4.10 ฟังก์ชันตดิตามผลการเรียน- อาจารย์(Teacher) 
 

หน้าตา่งแสดงผลการเรียนของนกัศกึษา ประกอบไปด้วย การค้นหานกัศกึษาท่ีสนใจเพื่อ
ดรูายระเอียด  
 

 
รูปท่ี 4.16 หน้าตา่งแสดงผลการเรียนของนกัศกึษา 

 

การใช้งาน 
โดยฟังก์ชนั ติดตามผลการเรียน  จะแบ่งแยกตามหมวดการค้นหา ดงันี ้เทอม, รหสัวิชา 

และปีการศกึษา โดยจะดงึข้อมลูมาแสดงตามหมวดท่ีค้นหา และกรองข้อมลูตามคําท่ีใช้ค้นหา 
 

 
รูปท่ี 4.17 หน้าตา่งตดิตามผลการเรียน 
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ตวัอยา่ง เลือกหมวดการค้นหาเป็น ‘เทอม’ ระบคํุาค้นหา ‘1’ แล้วกดค้นหา จะได้ผลดงันี ้
 

 
รูปท่ี 4.18 หน้าตา่งตดิตามผลการเรียน หลงัการค้นหา 

 

4.11 แสดงข้อมูลสถานะนักศกึษาที่ขอไปสหกจิ- อาจารย์(Teacher) 
 

หน้าต่างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ รายช่ือท่ีรอการยืนยัน, รายช่ือท่ีผ่านการยืนยัน และ
รายช่ือท่ียงัไมผ่า่น 

 
การใช้งาน 

โดยในส่วน รายช่ือท่ีรอการยืนยนั อาจารย์ จะเห็นข้อมลูของนกัศึกษาท่ีได้ส่งคําร้องขอ
ไปสหกิจโดยสามารถดูข้อมูลนักศึกษา และสามารถท่ีจะยืนยันผล ผ่านหรือไม่ผ่าน ให้กับ
นกัศกึษาได้ โดยมีสถานะการตรวจสอบแสดงประกอบวา่ ได้ตรวจสอบแล้ว หรือไม ่

 
รูปท่ี 4.19 หน้าตา่งรายช่ือนกัศกึษาขอไปสหกิจ 
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ในสว่นท่ีสองและสามจะเป็นสว่นแสดงรายช่ือนกัศกึษาท่ีผา่น และไม่ผา่นการยืนยนั โดย
จะแสดงลําดบัท่ี ช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษา เกรดเฉล่ีย หน่วยกิตรวม ผลการเรียน และสถานะ ดงั
ภาพ เหมือนกนั 
 

 
รูปท่ี 4.20 หน้าตา่งรายช่ือนกัศกึษาท่ีผา่นการขอไปสหกิจ 

 
4.12 กาํหนดวิชาสหกจิ- อาจารย์(Teacher) 
 

หน้าตา่งกําหนดวิชาบงัคบัสหกิจ โดยเลือกปีการศกึษา 
 

การใช้งาน 
 เลือกปีการศกึษาท่ีต้องการกําหนดวิชาท่ีเก่ียวกบัสหกิจ 
 

 
รูปท่ี 4.21 หน้าตา่งกําหนดวิชาบงัคบัสหกิจ 
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หลงัจากเลือกปีการศึกษาแล้วจะแสดงหน้าต่างขึน้มาให้ระบุรหัสวิชาท่ีต้องการให้เป็น

วิชาบงัคบัสหกิจตามหลกัสตูรการศกึษานัน้ 

 
รูปท่ี 4.22 หน้าตา่งกําหนดวิชาบงัคบัสหกิจหลงัจากเลือกหลกัสตูร 

 
 
4.13 แสดงข้อมูลที่นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน- อาจารย์(Teacher) 
  

หน้าต่างแสดงข้อมูลการขอเปิดวิชาเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์สามารถกรองการ
ค้นหาจาก รหสัวิชา ภาคเรียน และปีการศกึษา เพ่ือตรวจสอบได้ 

 
การใช้งาน 

ระบคํุาเพ่ือค้นหาตามหมวด คือ รหสัวิชา ภาคเรียน และ ปีการศกึษา และสามารถกดลบ
ได้เม่ือรับคําร้องเสร็จสิน้ 

 
รูปท่ี 4.23 หน้าตา่งแสดงรายการขอเปิดวชิาเรียน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดาํเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 

การจดัทําโครงงานเว็บแอปพลิเคชนัสนบัสนนุการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 ทัง้นีไ้ด้
สรุปผลการดําเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะได้ในการทํางานดงัตอ่ไปนี ้

 
5.1 สรุปผลการดาํเนินโครงงาน 
 

การดําเนินงานในโครงงานนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วนหลกัคือ ฟังก์ชนัของนกัศึกษา ฟังก์ชนัของ
อาจารย์ และฟังก์ชนัของผู้ดแูลระบบ โดยได้ทําการทดสอบการทํางานของระบบในสว่นตา่งๆแล้ว 
วา่สามารถทํางานได้ ดงันี ้

5.1.1 ในส่วนฟังก์ชนัของอาจารย์ท่ีติดตามผลการเรียนของนกัศกึษา โดยสามารถเลือก
หมวดการค้นหาได้จาก เทอม รหัสวิชา หรือปีการศึกษา โดยข้อมูลท่ีแสดงนัน้ออกมาถูกต้อง
ตามท่ีเลือกค้นหา อีกทัง้ยงัมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ และพฒันาเพิ่มขึน้ต่อจาก
ฟังก์ชนัในรุ่นแรก 

5.1.2  ในส่วนฟังก์ชนัของนกัศึกษา โดยฟังก์ชนัการลงทะเบียนนัน้สามารถแสดงข้อมลู
รายวิชาท่ีมีเปิดให้ลงทะเบียนในเทอมและปีการศึกษาท่ีค้นหานัน้ โดยมีประสิทธิภาพครบถ้วน
ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ และพฒันาเพิ่มขึน้จากฟังก์ชนัในรุ่นแรก 

5.1.3 ในสว่นฟังก์ชนัของผู้ดแูลระบบ  โดยผู้ดแูลระบบสามารถ Import File และ Export 
File ได้มีประสทิธิภาพครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ 
 
5.2 ปัญหาการดาํเนินโครงงาน 

การกําหนดรูปแบบการทํางานของฟังก์ชนัให้ออกมาเตม็ประสทิธิภาพและตรงตามการใช้

งานตามวตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ โดยตวัอย่างฟังก์ชนัจดัตารางสอนของอาจารย์ โดยฟังก์ชนันัน้มี
หน้าตา่งการใช้งาน ท่ีฟังก์ชนันัน้มีความยากในการออกแบบหน้าตา่งการใช้งานและในทางระบบ 
โดยท่ีฟังก์ชนันัน้สามารถท่ีจะสร้างออกมาให้เกิดขึน้ได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ ใช้งานระบบ
อาจจะมองวา่รูปแบบการทํางานอาจจะมีความยากง่ายท่ีตา่งกนัถ้าหน้าตา่งเป็นอีกรูปแบบ ซึง่ทํา
ให้การออกแบบระบบท่ีออกมานัน้มองจดุท่ีฟังก์ชนัจะมีรูปแบบการทํางานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์

การใช้งานท่ีกําหนดไว้ให้มากท่ีสดุ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการดําเนินการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัสนบัสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นท่ี 2 

นัน้เรียบร้อยมีข้อเสนอแนะตอ่โครงการ ดงันี ้
5.3.1 รูปแบบหน้าต่างของโปรแกรมมีการกําหนดหน้าต่างท่ีเสมือนจริง ท่ีพร้อมจะ

นําไปใช้งานในระบบลงทะเบียนของมหาลยัจริง 
5.3.2 เพิ่มเติมฟังก์ชันหน้าต่างแสดงข้อมูลข่าวของอาจารย์ท่ีนักศึกษาสามารถเข้ามา

ตรวจสอบได้ 
5.3.3 การพัฒนาเพิ่มเติมระบบการจัดตารางสอนท่ีผู้ ใช้จะสามารถนําไปพัฒนาให้

ออกมาใช้งานได้สะดวกตอ่ผู้ใช้งานได้มากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

ขัน้ตอนการตดิตัง้ Appserv 
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ขัน้ตอนการตดิตัง้ 
 
 1.ดบัเบิล้คลกิไฟล์  AppServ เพ่ือทําการตดิตัง้ดงัรูปท่ี ก.1 
 

 
รูปท่ี ก.1 ขัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรม AppServ 
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2.เข้าสูข่ัน้ตอนเง่ือนไขการใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ หากผู้ติดตัง้อ่านเง่ือนไข
ต่างๆ เสร็จสิน้แล้ว หากยอมรับเง่ือนไขให้กด Next เพ่ือเข้าสู่การติดตัง้ในขัน้ต่อไป แต่หากว่าไม่
ยอมรับเง่ือนไข ให้กด Cancel เพ่ือออกจากการตดิตัง้โปรแกรม AppServ ดงัรูปท่ี ก.2 

 

 
รูปท่ี ก.2 แสดงรายละเอียดเง่ือนไขการ GNU License 
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3. เข้าสู่ขัน้ตอนการเลือกปลายทางท่ีต้องการติดตัง้ โดยค่าเร่ิมต้นปลายทางท่ีติดตัง้จะเป็น 
C:AppServ หากต้องการเปล่ียนปลายทางท่ีติดตัง้ให้กด Browse แล้วเลือกปลายทางท่ีต้องการตาม 
รูปท่ี ก.3 เม่ือเลือกปลายทางเสร็จสิน้ให้กดปุ่ ม Next เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการตดิตัง้ขัน้ตอ่ไป 

 

 
รูปท่ี ก.3 เลือกปลายทางการตดิตัง้โปรแกรม AppServ 
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4.เลือก  Package Components ท่ี ต้องการติดตัง้โดยค่าเร่ิมต้นนัน้จะให้ เลือกลงทุก 
Package แต่หากว่าผู้ ใช้งานต้องการเลือกลงเฉพาะบาง Packkage ก็สามารถเลือกตามข้อท่ี
ต้องการออก โดยรายละเอียดแตล่ะ Package มีดงันี ้
 - Apache HTTP Server คือ โปรแกรมท่ีทําหน้าท่ีเป็น Web Server 
 - MySQL Database คือ โปรแกรมท่ีทําหน้าท่ีเป็น Database Server 
 -PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมท่ีทําหน้าท่ีประมวลผลการทํางานของภาษา 
PHP 
 -phpMyAdmin คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารจดัการฐานข้อมลู MySQL ผ่านเว็บไซต์เม่ือ
ทําการเลือก Package ตามรูปท่ี ก.4 เรียบร้อยแล้ว ให้กด Next เพ่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการตดิตัง้ตอ่ไป 
 

 
รูปท่ี ก.4 เลือก  Package Components ท่ีต้องการตดิตัง้ 
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5. กําหนดค่าคอนฟิกของ Apache Web Server มีอยู่ด้วยกนัทัง้หมด 3 ส่วน ตามรูปท่ี ก.5 
คือ ServerName คือช่องสําหรับป้อนข้อมลูช่ือ WebServer เช่น www.appserv.com 
 - Admin Email คื อ ช่ อ ง สํ า ห รั บ ป้ อ น ข้ อ มู ล  อี เ ม ล์ ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ  เ ช่ น 
root@appsevnetwork.com  
 - HTTP Port คือช่องสําหรับระบ ุPort ท่ีจะเรียกใช้งาน Apache Web Server โดยทัว่ไปแล้ว 
 - Protocol HTTP คือจะมีค่าหลักคือ 80 หากว่าท่านต้องการหลีกเล่ียงการใช้ Port 80 ก็
สามารถแก้ไขได้หากมีการเปล่ียนแปลง Port การเข้าใช้งาน Web Server แล้ว ทกุครัง้ท่ีเรียกใช้งาน
เว็บไซต์จําเป็นท่ีต้องระบหุมายเลข Port ด้วย 
 

 
รูปท่ี ก.5 แสดงการกําหนดตัง้คา่ Apache Web Server 
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6. กําหนดคา่คอนฟิกของ MySQL Database มีอยู่ด้วยกนัทัง้หมด 3 ส่วน ตามรูปท่ี ก.6 คือ 
Root Password คือช่องสําหรับป้อนรหสัผ่านการเข้าใช้งานฐานข้อมลูของ Root หรือผู้ดแูลระบบทกุ
ครัง้ท่ีเข้าใช้งานฐานข้อมลูในลกัษณะท่ีเป็นผู้ดแูลระบบ ให้ระบ ุuser คือ root 
 - Character Sets ใช้ในการกําหนดค่าระบบภาษาท่ีใช้ในการจดัเก็บฐานข้อมลูเรียงลําดบั
ฐานข้อมลู Import ฐานข้อมลู, Export ฐานข้อมลู, ตดิตอ่ฐานข้อมลู 
 

 
รูปท่ี ก.6 แสดงการกําหนดคา่ root password 

 
7. สิน้สุดขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม AppServ สําหรับขัน้ตอนสุดท้ายนีจ้ะมีให้เลือกว่า

ต้องการสัง่ให้มีการรัน Apache และ MySQL ทันทีหรือไม่ จากนัน้กดปุ่ ม Finish เพ่ือเสร็จสิน้การ
ตดิตัง้โปรแกรม AppServ 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดในส่วนของ Code ต่างของระบบ 
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Code ฟังก์ชันนําข้อมูลเข้า - ผู้ดแูลระบบ(Admin) 
 

1. <?php   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $strSQL = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '".$_SESSION['member_id']."'  ";   
6. $objQuery = mysqli_query($con,$strSQL);   
7. $show = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);   
8. if (isset($_POST["import"])) {   
9.        
10.     $fileName = $_FILES["file"]["tmp_name"];   
11.        
12.     if ($_FILES["file"]["size"] > 0) {   
13.            
14.         $file = fopen($fileName, "r");   
15.            
16.         while (($column = fgetcsv($file, 10000, ",")) !== FALSE) {   
17.             $sqlInsert = "INSERT into member (member_id,username,lastname,password,p

hone,email)   
18.                    values ('" . $column[0] . "','" . $column[1] . "','" . $column[2]

 . "','" . $column[3] . "','" . $column[4] . "','" . $column[5] . "')";   
19.             $result = mysqli_query($conn, $sqlInsert);   
20.                
21.             if (! empty($result)) {   
22.                 $type = "success";   
23.                 $message = "CSV Data Imported into the Database";   
24.             } else {   
25.                 $type = "error";   
26.                 $message = "Problem in Importing CSV Data";   
27.             }   
28.         }   
29.     }   
30. }   
31.    
32. ?>   
33. <html>   
34.   <head>   
35.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
36.     <title>ลงทะเบียน</title>   
37.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
38.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
39.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
40.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
41.     
42.   <script type="text/javascript">   
43. $(document).ready(function() {   
44.     $("#frmCSVImport").on("submit", function () {   
45.    
46.         $("#response").attr("class", "");   
47.         $("#response").html("");   
48.         var fileType = ".csv";   
49.         var regex = new RegExp("([a‐zA‐Z0‐9\s_\\.\‐:])+(" + fileType + ")$");   
50.         if (!regex.test($("#file").val().toLowerCase())) {   
51.                 $("#response").addClass("error");   
52.                 $("#response").addClass("display‐block");   
53.             $("#response").html("Invalid File. Upload : <b>" + fileType + "</b> File

s.");   
54.             return false;   
55.         }   
56.         return true;   
57.     });   
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58. });   
59. </script>   
60.  </head>   
61.   <body >   
62.   <?php require("navbar.php");?>   
63. <div class="col‐md‐1">   
64. </div>   
65.    
66. <legend>นาํนกัศึกษาเขา้</legend>   
67.  <div class="container col‐md‐12">   
68.          
69.  <div id="response" class="<?php if(!empty($type)) { echo $type . " display‐

block"; } ?>"><?php if(!empty($message)) { echo $message; } ?></div>   
70.            
71.         <form class="form‐horizontal" action="" method="post"   
72.                     name="frmCSVImport" id="frmCSVImport" enctype="multipart/form‐

data">   
73.                     <div class="input‐row">   
74.                         <label class="control‐label">เลือกไฟล์

</label> <input type="file" name="file"   
75.                             id="file" accept=".csv">   
76.                         <button type="submit" id="submit" name="import"   
77.                             class="btn‐submit">อพัโหลด</button>    
78.                     </div>   
79.                 </form>      
80.        <div class="panel">   
81.        <div class="panel‐body">   
82.        <?php   
83.             $sqlSelect = "SELECT * FROM member";   
84.             $result = mysqli_query($con, $sqlSelect);   
85.                
86.             if (mysqli_num_rows($result) > 0) {   
87.                 ?>   
88.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
89.         <thead>   
90.                 <tr class="success">   
91.                     <th>Member ID</th>   
92.                     <th>User Name</th>   
93.                     <th>Last Name</th>   
94.                     <th>Phone</th>   
95.                     <th>Email</th>   
96.                 </tr>   
97.             </thead>   
98.             </thead>   
99.         <tbody>   
100.         <?php   
101.                    
102.                 while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {   
103.                     ?>   
104.                        
105.                 <tbody>   
106.                 <tr>   
107.                     <td><?php  echo $row['member_id']; ?></td>   
108.                     <td><?php  echo $row['username']; ?></td>   
109.                     <td><?php  echo $row['lastName']; ?></td>   
110.                     <td><?php  echo $row['phone']; ?></td>   
111.                     <td><?php  echo $row['email']; ?></td>   
112.                 </tr>   
113.                     <?php   
114.                 }   
115.                 ?>   
116.                 </tbody>   
117.         </table>   
118.         <?php } ?>   
119.        
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120.         </table>   
121.       </div>   
122.       </div>   
123.     </div>   
124.       <!‐‐ <div class="container col‐md‐12">   
125.         <?php   
126.         $year = 1;   
127.         while ($year <= 5) {   
128.         $sql = "SELECT register.grade,register.semester,register.year,member.

member_id,   
129.         member.username,member.lastname,course.subject_id,   
130.         course.subject_name,course.subject_credit,course.note   
131.         FROM ((register   
132.         LEFT JOIN member ON register.member_id = member.member_id)   
133.         LEFT JOIN course ON register.subject_id = course.subject_id)   
134.         WHERE register.member_id = '$MemberID' AND register.semester = '$year

'";   
135.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
136.         ?>   
137.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
138.         <tbody>   
139.           <?php   
140.           $i = 1;   
141.           while($row = mysqli_fetch_array($query))   
142.           {   
143.             if ($i==1) {echo '<thead>   
144.               <tr>   
145.               <th colspan="4">ปีการศึกษา : '.$row['year'].'</th>   
146.               </tr>   
147.               <tr>   
148.                 <th class="success col‐md‐3">รหสัวิชา</th>   
149.                 <th class="success col‐md‐4">ช่ือวชิา</th>   
150.                 <th class="success col‐md‐2">หน่วยกิต</th>   
151.                 <th class="success col‐md‐2">‐</th>   
152.                 <th class="success col‐md‐1"></th>   
153.               </tr>   
154.             </thead>';   
155.             $i++;   
156.             }   
157.           ?>   
158.            <td><?echo $row["subject_id"];?></td>   
159.            <td><?echo $row["subject_name"];?></td>   
160.            <td><?echo $row["subject_credit"];?></td>   
161.            <td><?echo $row["note"];?></td>   
162.            <td><a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัการลบ

รายวชิา ?')==true){window.location=   
163.                   'del‐

planregister.php?subject_id=<?php echo $row["subject_id"]?>&semester=<?= $row[semest
er]?>';}" class="btn btn‐danger btn‐sm">X ลบ</a></td>   

164.         </tbody>   
165.         <?}?>   
166.         <?php $year++ ?>   
167.       <?php } ?>   
168.         </table>   
169.       </div> ‐‐>   
170.     </div>   
171. </div>   
172.   <?php   
173. mysqli_close($con);   
174. ?>   
175. </body>   
176. </html>   
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Code ฟังก์ชันนําข้อมูลออก- ผู้ดแูลระบบ(Admin) 
 

1. <?php   
2. $con=mysqli_connect("localhost","root","mysql","project");   
3. mysqli_set_charset($con,"utf8");   
4.  ?>   
5. <html>   
6.   <head>   
7.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
8.     <title>หนา้หลกั</title>   
9.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap3.css">   
10.     <link rel="stylesheet" href="../css/index2.css">   
11.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
12.     <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>   
13.   </head>   
14.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
15.   <?   
16.   require("navbar.html");   
17.     ini_set('display_errors', 1);   
18.     error_reporting(~0);   
19.    
20.     $strKeyword = null;   
21.    
22.     if(isset($_POST["txtKeyword"]))   
23.     {   
24.         $strKeyword = $_POST["txtKeyword"];   
25.     }   
26. ?>   
27. <div class="container col‐md‐10 col‐md‐offset‐1">   
28.   <legend>นาํขอ้มูลนกัศึกษาออก</legend>   
29. <form class="navbar‐form navbar‐left" name="frmSearch" method="post" action="Export‐

Student‐toExcel.php">   
30. <div class="form‐group">   
31. เลือกปีการศึกษา    
32.   <select name="Year" >   
33.         <?php   
34.             $year = date('Y');   
35.             if($year <2500){   
36.                     $year = $year+543;   
37.             }   
38.                
39.             $lastyear = $year‐10;   
40.                
41.             for ($x = $year; $x >= $lastyear; $x‐‐) {   
42.                 echo '<option value="'.$x.'">'.$x.'</option>';   
43.             }    
44.                
45.                
46.         ?>   
47.   </select>   
48. </div>   
49. <input type="submit" value="นาํขอ้มูลออก" class="btn btn‐default"></input>   
50. </form>   
51. <br><br>   
52.    
53.   </body>   
54. </html>   
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Code ฟังก์ชันแสดงรายวชิาสาํหรับลงทะเบียนเรียน- นักศกึษา(Student) 
 

1. <?php   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $strSQL = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '".$_SESSION['member_id']."'  ";   
6. $objQuery = mysqli_query($con,$strSQL);   
7. $show = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);   
8.    
9.  $year = $_REQUEST["Year"];   
10.        $semester = $_REQUEST["Semester"];   
11.    
12. ?>   
13. <html>   
14.   <head>   
15.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
16.     <title>ลงทะเบียน</title>   
17.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
18.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
19.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
20.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
21.   </head>   
22.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
23.   <?php require("navbar.php");?>   
24. <div class="col‐md‐1">   
25. </div>   
26. </div>   
27.  <div class="container col‐md‐12">   
28.    <div class="container col‐md‐12">   
29.     <div class="container col‐md‐12">   
30.       <div class="well well‐sm col‐md‐5">   
31.          ช่ือ : <?php echo $show["username"]." ".$show["lastname"]; ?>   
32.       </div>   
33.       <div class="col‐md‐4">   
34.    
35.       </div>   
36.       <div class="well well‐sm col‐md‐3">   
37.          เกรดเฉล่ีย : <?php echo $show["gpa"]; ?>   
38.       </div>   
39.       <div class="container col‐md‐12">   
40.           
41.       <div class="container col‐md‐10">   
42.        <form id="frmSearch" action="planregisterbysearch.php" method="get">   
43.         ภาคเรียน

ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Semester" value="<?php
 echo $semester;?>"  required="required">   

44.          ปีการศึกษา
ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Year" value="<?php ech
o $year;?>" required>   

45.          <input type="hidden" name="MemberID" value="<?php echo $show["member_id"];?
>">   

46.         <button>ต่อไป</button>   
47.         </form>   
48.       </div><br><br>   
49.        
50.        <form class="" action="planregisterbysearch.php" method="get">   
51.        <input type="hidden" name="MemberID" value="<?php echo $show["member_id"];?>"

>   
52.        <table class="table table‐striped table‐hover ">   
53.        <thead>   
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54.          <tr>   
55.            <th class="warning col‐md‐2">รหสัวชิา</th>   
56.            <th class="warning col‐md‐5">ช่ือวชิา</th>   
57.              
58.          </tr>   
59.        </thead>   
60.        <tbody>   
61.           
62.          <tr>   
63.            <td><input type="text" class="form‐control" name="SubjectID" ></td>   
64.            <td><input type="text" class="form‐control" name="SubjectName"></td>   
65.             
66.        
67.          </tr>   
68.        </tbody>   
69.        </table>   
70.        <div class="container col‐md‐12">   
71.          <input type="submit" name="submit" class="btn btn‐info col‐lg‐offset‐

11" value="คน้หา">   
72.          <input type="hidden" style="width:100px; border:none;"name="Semester" value

="<?php echo $semester;?>"  required="required">   
73.              <input type="hidden" style="width:100px; border:none;"name="Year" value

="<?php echo $year;?>" required>   
74.          <br><br><br>   
75.        </div>   
76.         </form>   
77.        <?php   
78.           
79.      $SubjectID = $_REQUEST["SubjectID"];   
80.      $subject_name = $_REQUEST["SubjectName"];   
81.         
82.         $sql = "SELECT * FROM `course`    
83.         WHERE Year = $year and Term = $semester ";    
84.         if($SubjectID!='' || $subject_name!='')   
85.         {   
86.           $sql = $sql." and subject_id like  '%".$SubjectID."%' ";   
87.         }   
88.         else{   
89.           $sql = $sql." and subjectfor is null ";   
90.         }   
91.    
92.    
93.          
94.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
95.           
96.        ?>   
97.         <form class="" action="saveregister.php" method="post">   
98.        <input type="hidden" name="MemberID" value="<?php echo $show["member_id"];?>"

>   
99.        <input type="hidden" name="Semester" value="<?php echo $semester;?>" >   
100.          <input type="hidden" name="Year" value="<?php echo $year;?>" >   
101.       
102.        <table class="table table‐border">   
103.        <thead>   
104.          <tr>   
105.            <th class="warning col‐md‐1">เลือก</th>   
106.            <th class="warning col‐md‐2">รหสัวชิา</th>   
107.            <th class="warning col‐md‐4">ช่ือวชิา</th>   
108.            <th class="warning col‐md‐2">หน่วยกิต</th>   
109.            <th class="warning col‐md‐3">หมายเหตุ</th>   
110.          </tr>   
111.        </thead>   
112.        <tbody>   
113.        <?php   
114.         while($row = mysqli_fetch_array($query)) {   
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115.        ?>   
116.          <tr>   
117.            <td>   
118.          
119.        <input type="checkbox" name="regis[]" value="<?echo $row["subject_id"]

?>" <?echo $row["subjectfor"]=='gen'?"checked":"" ?>> </td>   
120.            <td><input type="text" class="form‐

control" name="SubjectID[]" value="<?echo $row["subject_id"]?>" readonly></td>   
121.            <td><input type="text" class="form‐

control" name="SubjectName[]" value="<?echo $row["subject_name"]?>" readonly></td>   
122.            <td><input type="text" class="form‐

control" name="SubjectCredit[]" value="<?echo $row["subject_credit"]?>" readonly></t
d>   

123.            <td><input type="text" class="form‐
control" name="Note[]" value="<?echo $row["note"]?>" readonly></td>   

124.          </tr>   
125.           <?php   
126.         }   
127.        ?>   
128.        </tbody>   
129.        </table>   
130.        <div class="container col‐md‐12">   
131.          <input type="submit" name="submit" class="btn btn‐info col‐lg‐

offset‐11" value="ลงทะเบียน">   
132.          <br><br><br>   
133.        </div>   
134.         </form>   
135.        </div>   
136.          
137.     </div>   
138.   <?php   
139. mysqli_close($con);   
140. ?>   
141. </body>   
142. </html>   
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Code ฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับสหกจิ- นักศึกษา(Student) 
 

1. <?   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $sql = "SELECT * FROM member WHERE member_id = $MemberID";   
6. $query = mysqli_query($con,$sql);   
7. $r = mysqli_fetch_array($query);   
8. $Education = $r[education];   
9. $totalrequirecredit = 0;   
10. $requirecredit = 0;   
11. $totalcredit = 0;   
12. ?>   
13. <html>   
14.   <head>   
15.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
16.     <title>ส่งคาํร้องออกสหกิจ</title>   
17.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
18.     <link rel="stylesheet" href="../css/indexx.css">   
19.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
20.     <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>   
21.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
22.   </head>   
23.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
24.     <?include ("navbar.php");?>   
25.     <div class="col‐md‐1">   
26. </div>   
27. </div>   
28.  <div class="container col‐md‐12">   
29.        <div class="container col‐md‐7">   
30.        <?   
31.         $sqltotalcredit = "select sum(subject_credit) as sumcredit from    
32.         register r inner join course c on r.subject_id = c.subject_id where grade !=

 ''  and member_id = '$MemberID'";   
33.            
34.         $querytotalcredit = mysqli_query($con,$sqltotalcredit);   
35.         $resulttotalcredit = mysqli_fetch_array($querytotalcredit);   
36.         echo "หน่วยกิจทั้งหมด : ".$resulttotalcredit["sumcredit"];   
37.          $sql = "SELECT * FROM course WHERE Subject_type = 'cpr' ";   
38.          $query = mysqli_query($con,$sql);   
39.          ?>   
40.          <legend>รายวชิาบงัคบั</legend>   
41.          <table class="table table‐striped table‐hover ">   
42.          <thead>   
43.            <tr>   
44.              <th class="active">รหสัวชิา</th>   
45.              <th class="active">ช่ือวชิา</th>   
46.              <th class="active">หน่วยกิต</th>   
47.              <th class="active">เกรด</th>   
48.            </tr>   
49.          </thead>   
50.            
51.          <?   
52.    
53.          $sumcredit = 0;   
54.          while($row = mysqli_fetch_array($query))   
55.          {   
56.            $checkgrade = "select grade from register where member_id = '$MemberID' a

nd subject_id = '".$row["subject_id"]."' ";   
57.            $result=mysqli_query($con,$checkgrade);   
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58.            $grade = mysqli_fetch_array($result);   
59.          ?>   
60.          <tbody>   
61.             <td><?echo $row["subject_id"];?></td>   
62.             <td><?echo $row["subject_name"];?></td>   
63.             <td><?echo $row["subject_credit"];?></td>   
64.             <td><?echo $grade["grade"];?>   
65.          </tbody>   
66.          <?   
67.          $totalrequirecredit += 1;   
68.          $gradelist = array("A", "B+", "B", "C+","C","D+","D");   
69.    
70.         if(in_array($grade["grade"],$gradelist))   
71.         {   
72.           $requirecredit += 1;   
73.         }   
74.    
75.    
76.         }    
77.         ?>   
78.          </table>   
79.          <?   
80.          $checkrequirecpr = ($totalrequirecredit >= $requirecredit)?true:false;    
81.          $checkrequirecredit = ($resulttotalcredit["sumcredit"] >= 5)?true:false;    
82.            
83.          ?>   
84.    
85. <!‐‐ ปุ่มคาํขอ & สถานะ-->   
86. <div class="row">   
87.         <div class="col‐md‐6">   
88.         <?   
89.          $sql = "SELECT * FROM requestcpr WHERE member_id =  $MemberID";   
90.          $query = mysqli_query($con,$sql);   
91.          $re = mysqli_fetch_array($query);          
92.          ?>   
93.          <?   
94.          //check สหกิจตรงน้ี   
95.          if ($checkrequirecpr == true && $checkrequirecredit == true){   
96.            if($re["Status"]=='')   
97.            {   
98.             echo "<a href='requestcpr.php' class='btn btn‐primary'>ส่งคาํร้องขอไปสหกิจ

</a>";   
99.            }   
100.            else{   
101.             echo "<span class='btn btn‐primary disabled'>ส่งคาํร้องขอไปสหกิจแลว้

</span>";   
102.            }   
103.          }   
104.          else {   
105.          echo "<span class='btn btn‐primary disabled'>ยงัไม่ผา่นเง่ือนไข</span>";   
106.          }   
107.          //check สหกิจตรงน้ี   
108.          ?>   
109.         </div>   
110.            
111.    
112.    
113.          <div class="col‐md‐6 text‐right">   
114.          <?   
115.          if($re[Status] == "pass"){   
116.          ?>   
117.          <a href="" class="btn btn‐success"> สถานะสหกิจฯ : อนุมติัแลว้</a><br><br>   
118.          <?}?>   
119.          <?   
120.          if($re[Status] == "wait"){   
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121.          ?>   
122.          <a href="" class="btn btn‐primary disabled "> <b>สถานะสหกิจฯ :</b> รอการ

ตรวจสอบ</a><br><br>   
123.          <?}?>   
124.          <?   
125.          if($re[Status] == "fail"){   
126.          ?>   
127.          <a href="" class="btn btn‐warning disabled "> <b>สถานะสหกิจฯ :</b> ไม่ผา่น

การอนุมติั</a><br><br>   
128.          <?}?>   
129.          <?   
130.          if($re[Status]==""){   
131.          ?>   
132.          <a href="" class="btn btn‐default disabled "> <b>สถานะสหกิจฯ :</b> ยงัไม่ส่ง

คาํร้อง</a><br><br>   
133.          <?}?>   
134.          </div>   
135.          </div>   
136. <!‐‐ ปุ่มคาํขอ & สถานะ-->          
137.        </div>   
138.        <div class="container col‐md‐5">   
139.          <legend>อาจารยส์หกิจ</legend>   
140.          <?php   
141.          $showstd="select * from member where user_type = '".'teachercpr'."'"

;   
142.          $result=mysqli_query($con,$showstd);   
143.           ?>   
144.           <?php   
145.          while($row = mysqli_fetch_array($result))   
146.          {   
147.          ?>   
148.       <div class="panel panel‐success">   
149.       <div class="panel‐body">   
150.       <div class="col‐md‐5">   
151.         <img src="../img/user.jpg" alt="" class="teacher‐cpr">   
152.       </div>   
153.       <h4>อ. <?php echo $row['username']." ".$row['lastname'];?></h4><br>   
154.       <div class="">   
155.         <a href="detailteacher.php?member_id=<?php echo $row["member_id"];?>"

class="btn btn‐primary">ขอ้มูลการติดต่อ</a>   
156.       </div><br><br>   
157.      </div>   
158.      </div>   
159.      <?php } ?>   
160.        </div>   
161.    
162.    </div><br><br><br>   
163.   <?php   
164. mysqli_close($con);   
165. ?>   
166. </body>   
167. </html>   
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Code ฟังก์ชันแจ้งขอเปิดรายวชิาเรียน- นักศกึษา(Student) 
 

1. <?php   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $strSQL = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '".$_SESSION['member_id']."'  ";   
6. $objQuery = mysqli_query($con,$strSQL);   
7. $show = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);   
8.    
9.    
10. ?>   
11. <html>   
12.   <head>   
13.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
14.     <title>ลงทะเบียน</title>   
15.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
16.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
17.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
18.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
19.   </head>   
20.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
21.   <?php require("navbar.php");?>   
22. <div class="col‐md‐1">   
23. </div>   
24. </div>   
25. <legend>ขอเปิดวชิาเรียน</legend>   
26.  <div class="container col‐md‐12">   
27.    <div class="container col‐md‐12">   
28.     <div class="container col‐md‐12">   
29.       <div class="well well‐sm col‐md‐5">   
30.          ช่ือ : <?php echo $show["username"]." ".$show["lastname"]; ?>   
31.       </div>   
32.       <div class="col‐md‐4">   
33.    
34.       </div>   
35.       <div class="well well‐sm col‐md‐3">   
36.          เกรดเฉล่ีย : <?php echo $show["gpa"]; ?>   
37.       </div>   
38.       <div class="container col‐md‐12">   
39.           
40.       <div class="container col‐md‐10">   
41.       <form id="frmSearch" action="requestopensave.php" method="post">   
42.     รหสั

วชิา : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="subject_id" required>
   

43.         ภาคเรียน
ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Semester" required>   

44.          ปีการศึกษา
ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Year" required>   

45.          <input type="hidden" name="MemberID" value="<?php echo $show["member_id"];?
>">   

46.         <button>ขอเปิดวชิาเรียน</button>   
47.         </form>   
48.       </div><br><br>   
49.         
50.        </div>   
51.        <div class="container col‐md‐12">   
52.         <?php   
53.           
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54.          
55.         $sql = "SELECT * FROM project.requestopen r   
56.         inner join project.Member m on r.Member_id = m.Member_id ";   
57.         if($show["RolesID"]==8)   
58.         {   
59.           $sql = $sql."where r.Member_id = '$MemberID'";   
60.         }   
61.           
62.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
63.         ?>   
64.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
65.         <thead>   
66.                  
67.               <tr>   
68.               <?   
69.                 if($show["RolesID"]==7){   
70.                   echo '<th class="success col‐md‐5">นกัศึกษา</th>';   
71.                 }   
72.               ?>   
73.               <th class="success col‐md‐2">ปีการศึกษา</th>   
74.                 <th class="success col‐md‐3">รหสัวิชา</th>   
75.                 <th class="success col‐md‐1">ภาคเรียน</th>   
76.                 <th class="success col‐md‐1"></th>   
77.               </tr>   
78.             </thead>   
79.         <tbody>   
80.           <?php   
81.           while($row = mysqli_fetch_array($query))   
82.           {   
83.    
84.           ?>   
85.           <?   
86.                 if($show["RolesID"]==7){   
87.                   echo '<td>'.$row["Member_id"].' '.$row["username"].' '. $row["last

name"].'</th>';   
88.                 }   
89.               ?>   
90.            <td><?echo $row["year"];?></td>   
91.            <td><?echo $row["Subject_id"];?></td>   
92.            <td><?echo $row["Semeter"];?></td>   
93.              
94.            <td><a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัการลบ

รายวชิา ?')==true){window.location=   
95.                   'requestopendelete.php?id=<?php echo $row["id"]?>';}" class="btn b

tn‐danger btn‐sm">X ลบ</a></td>   
96.         </tbody>   
97.         <?}?>   
98.       
99.        
100.         </table>   
101.       </div>   
102.     </div>   
103.       <!‐‐ <div class="container col‐md‐12">   
104.         <?php   
105.         $year = 1;   
106.         while ($year <= 5) {   
107.            
108.    
109.         $sql = "SELECT register.grade,register.semester,register.year,member.

member_id,   
110.         member.username,member.lastname,course.subject_id,   
111.         course.subject_name,course.subject_credit,course.note   
112.         FROM ((register   
113.         LEFT JOIN member ON register.member_id = member.member_id)   
114.         LEFT JOIN course ON register.subject_id = course.subject_id)   
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115.         WHERE register.member_id = '$MemberID' AND register.semester = '$year
'";   

116.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
117.         ?>   
118.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
119.         <tbody>   
120.           <?php   
121.           $i = 1;   
122.           while($row = mysqli_fetch_array($query))   
123.           {   
124.             if ($i==1) {echo '<thead>   
125.               <tr>   
126.               <th colspan="4">ปีการศึกษา : '.$row['year'].'</th>   
127.               </tr>   
128.               <tr>   
129.                 <th class="success col‐md‐3">รหสัวิชา</th>   
130.                 <th class="success col‐md‐4">ช่ือวชิา</th>   
131.                 <th class="success col‐md‐2">หน่วยกิต</th>   
132.                 <th class="success col‐md‐2">‐</th>   
133.                 <th class="success col‐md‐1"></th>   
134.               </tr>   
135.             </thead>';   
136.             $i++;   
137.             }   
138.           ?>   
139.            <td><?echo $row["subject_id"];?></td>   
140.            <td><?echo $row["subject_name"];?></td>   
141.            <td><?echo $row["subject_credit"];?></td>   
142.            <td><?echo $row["note"];?></td>   
143.            <td><a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัการลบ

รายวชิา ?')==true){window.location=   
144.                   'del‐

planregister.php?subject_id=<?php echo $row["subject_id"]?>&semester=<?= $row[semest
er]?>';}" class="btn btn‐danger btn‐sm">X ลบ</a></td>   

145.         </tbody>   
146.         <?}?>   
147.         <?php $year++ ?>   
148.       <?php } ?>   
149.         </table>   
150.       </div> ‐‐>   
151.     </div>   
152.   <?php   
153. mysqli_close($con);   
154. ?>   
155. </body>   
156. </html>   
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Code ฟังก์ชันจัดตารางสอน- อาจารย์(Teacher) 

 

1. <?php   
2. session_start();   
3. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
4. $con = mysqli_connect("localhost","root","mysql","project")or die("Error");   
5. mysqli_set_charset($con,"utf8");   
6. ?>   
7. <html>   
8.   <head>   
9.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
10.     <title>จดัตารางสอน</title>   
11.      
12.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
13.     <link rel='stylesheet' href='../../js/fullcalendar/fullcalendar.css' />   
14.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
15.     <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>   
16.    
17.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
18.   </head>   
19.   <body style="background‐color:#dcdcdc">   
20.     <?php require("navbar.php");?>   
21. <div class="container col‐md‐12">   
22.   <?php   
23.   $teaCher1 = "teacher";   
24.   $teaCher2 = "teachercpr";   
25.   $showContact = "SELECT * FROM member WHERE member_id='$MemberID' ";   
26.   $reSult=mysqli_query($con,$showContact);   
27.   $row = mysqli_fetch_array($reSult)   
28.    ?>   
29.   <legend>จดัตารางสอน</legend>   
30.   <div class="row">   
31.     <div class="col‐md‐2">   
32.     <div class="panel panel‐success">   
33.         <div class="panel‐heading">   
34.             <center>   
35.             <h3 class="panel‐title">

อ. <?php echo $row['username']." ".$row['lastname'];?></h3>   
36.             </center>   
37.         </div>   
38.         <div class="panel‐body">   
39.             <center>   
40.             <img src="../img/user.jpg" alt="" class="img‐responsive">   
41.                
42.             </center>   
43.         </div>   
44.     </div>   
45.     </div>   
46.     <div class="col‐md‐10">   
47.       <div class="panel">   
48.       <div class="panel‐body">   
49.         <form action="schedulesave.php" method="post">   
50.         <div class="row">   
51.           <div class="col‐md‐3">   
52.             <label class="control‐label">วชิา</label>   
53.             <input type="text" name="subject_id" class="form‐control" required>   
54.           </div>   
55.           <div class="col‐md‐3">   
56.           <label class="control‐label">วนั</label>   
57.             <select name="day" class="form‐control">   
58.               <option value="Sun">อาทิตย<์/option>   
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59.               <option value="Mon">จนัทร์</option>   
60.               <option value="Tue">องัคาร</option>   
61.               <option value="Wed">พุธ</option>   
62.               <option value="Thu">พฤหสั</option>   
63.               <option value="Fri">ศุกร์</option>   
64.               <option value="Sat">เสาร์</option>   
65.             </select>   
66.                
67.             </div>   
68.           <div class="col‐md‐3"> <label class="control‐label">เวลาสอน</label>   
69.             <select name="time" class="form‐control">   
70.               <?   
71.               for($i=8;$i<15;$i++)   
72.               {   
73.                 echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';   
74.               }   
75.               ?>   
76.             </select>   
77.             </div>   
78.           <div class="col‐md‐3">   
79.           <br>   
80.           <button class="btn btn‐success">บนัทึก</button>   
81.           <input type="hidden" name="member_id" value="<?=$MemberID?>">   
82.           </div>   
83.         </div>   
84.         </form>   
85.       </div>   
86.       </div>   
87.    
88.       <div class="panel">   
89.         <div class="panel‐body">   
90.           <table class="table table‐bordered">   
91.             <tr>   
92.               <th>เวลา</th>   
93.               <th>อาทิตย<์/th>   
94.               <th>จนัทร์</th>   
95.               <th>องัคาร</th>   
96.               <th>พุธ</th>   
97.               <th>พฤหสั</th>   
98.               <th>ศุกร์</th>   
99.               <th>เสาร์</th>   
100.             </tr>   
101.             <?   
102.             for($i=8;$i<18;$i++)   
103.             {   
104.               echo '<tr>   
105.                 <td>'.$i.'</td>   
106.                 <td>';   
107.                 $sql = "select * from schedule where day='Sun' and time = '$i

'";   
108.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
109.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
110.                 echo $re["Subject_id"];   
111.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
112.                 echo '</td>   
113.                 <td>';   
114.                 $sql = "select * from schedule where day='Mon' and time = '$i

'";   
115.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
116.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
117.                 echo $re["Subject_id"];   
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118.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id
='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   

119.                 echo '</td>   
120.                 <td>';   
121.                 $sql = "select * from schedule where day='Tue' and time = '$i

'";   
122.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
123.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
124.                 echo $re["Subject_id"];   
125.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
126.                 echo '</td>   
127.                 <td>';   
128.                 $sql = "select * from schedule where day='Wed' and time = '$i

'";   
129.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
130.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
131.                 echo $re["Subject_id"];   
132.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
133.                 echo '</td>   
134.                 <td>';   
135.                 $sql = "select * from schedule where day='Thu' and time = '$i

'";     
136.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
137.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
138.                 echo $re["Subject_id"];   
139.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
140.                 echo '</td>   
141.                 <td>';   
142.                 $sql = "select * from schedule where day='Fri' and time = '$i

'";   
143.                    
144.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
145.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
146.                 echo $re["Subject_id"];   
147.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
148.                 echo '</td>   
149.                 <td>';   
150.                 $sql = "select * from schedule where day='Sat' and time = '$i

'";   
151.                    
152.                 $q = mysqli_query($con,$sql);   
153.                 $re = mysqli_fetch_array($q);   
154.                 echo $re["Subject_id"];   
155.                 echo $re["Subject_id"]!=null?' <a href="scheduledelete.php?id

='.$re["id"].'">ลบ</a>':'';   
156.                 echo '</td>      
157.               </tr>';   
158.             };   
159.             ?>   
160.           </table>   
161.           </div>   
162.   </div>   
163.     </div>   
164.   </div>   
165. </div>   
166. <?php   
167. mysqli_close($con);   
168. ?>   
169. </body>   
170. </html>   
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Code ฟังก์ชันตดิตามผลการเรียน- อาจารย์(Teacher) 
 

1. <?php   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $strSQL = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '".$_SESSION['member_id']."'  ";   
6. $objQuery = mysqli_query($con,$strSQL);   
7. $show = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);   
8.    
9.    
10. ?>   
11. <html>   
12.   <head>   
13.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
14.     <title>ลงทะเบียน</title>   
15.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
16.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
17.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
18.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
19.   </head>   
20.      
21.      
22.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
23.   <?php require("navbar.php");?>   
24. <div class="col‐md‐1">   
25. </div>   
26. </div>   
27.  <div class="container col‐md‐12">   
28.     
29.  <div class="container col‐md‐12">   
30.     <legend>ติดตามผลการเรียนนกัศึกษา</legend>   
31.         
32.        </div>   
33.           
34.           
35.         <?php   
36.         $con=mysqli_connect("localhost","root","mysql","project");   
37.         mysqli_set_charset($con,"utf8");   
38.         ?>   
39.            
40.       
41.     
42.         
43. <div class="container col‐md‐12">   
44. <form class="navbar‐form navbar‐right" name="frmSearch" method="post"   
45. action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">   
46.    
47.         <select name="register" id="register" style="width:200px;height:40px">   
48.           <option >‐ เลือกหมวดในการคน้หา ‐</option>   
49.           <option value="semester" <?if($_POST["register"]=="semester"){echo"selecte

d";}?>>เทอม</option>   
50.           <option value="year" <?if($_POST["register"]=="year"){echo"selected";}?>>ปี

การศึกษา</option>   
51.           <option value="subject_id" <?if($_POST["register"]=="subject_id"){echo"sel

ected";}?>>รหสัวชิา</option>   
52.         </select>   
53.    



65 
 

54. <div class="form‐group">   
55.   <input type="text" name="txtKeyword" id="txtKeyword" class="form‐

control" value="<?php echo $strKeyword;?>" placeholder="ระบุคาํคน้หา">   
56. </div>   
57. <input type="submit" value="คน้หา" class="btn btn‐default"></input>   
58. </form>   
59. <br><br>   
60. <?php   
61.    $sql = "SELECT * FROM register WHERE 1  ";   
62.     if($_POST["register"] != "" and  $_POST["txtKeyword"]  != '')   
63.     {   
64.       $sql.= " AND (".$_POST["register"]." LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' ) ";   
65.     };   
66.    $query = mysqli_query($con,$sql);   
67.     
68.       
69. ?>   
70.    
71.    
72.    
73. <br>   
74.    
75.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
76.       <thead>   
77.     <tr>   
78.       <th class="active col‐md‐1">เลขประจาํตวั</th>   
79.    
80.       <th class="active col‐md‐2">รหสัวชิา</th>   
81.       <th class="active col‐md‐2">เทอม</th>   
82.       <th class="active col‐md‐1">เกรดท่ีได<้/th>   
83.       <th class="active col‐md‐1">ปีการศึกษา</th>   
84.     </tr>   
85.   </thead>   
86.   <tbody>   
87.   <?php   
88.   while($row = mysqli_fetch_array($query))   
89.   {   
90.   ?>   
91.     <tr>   
92.     <td><?php echo $row['member_id'];?></td>   
93.    
94.       <td><?php echo $row['subject_id'];?></td>   
95.       <td><?php echo $row['semester'];?></td>   
96.       <td><?php echo $row['grade'];?></td>   
97.       <td><?php echo $row['year']?></a></td>   
98.     </tr>   
99. <?php } ?>   
100. </tbody>   
101. </table>   
102.        
103.        
104.        
105.   <?php   
106. mysqli_close($con);   
107. ?>   
108. </body>   
109. </html>   
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Code แสดงข้อมูลสถานะนักศกึษาที่ขอไปสหกิจ- อาจารย์(Teacher) 

 

1. <?   
2. session_start();   
3. include("connect.php");   
4.  ?>   
5. <html>   
6.   <head>   
7.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
8.     <title>อาจารย<์/title>   
9.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap5.css">   
10.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
11.     <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>   
12.   </head>   
13.   <body>   
14.     <?include("navbar.php");?>   
15.     <div class="container col‐md‐12">   
16.     <div class="tab">   
17.   <button class="tablinks" onClick="openCity(event, '1')" id="defaultOpen">รายช่ือรอการยนืยนั

</button>   
18.   <button class="tablinks" onClick="openCity(event, '2')">รายช่ือท่ีผา่นการยนืยนั</button>   
19.   <button class="tablinks" onClick="openCity(event, '3')">รายช่ือท่ีไม่ผา่นการยนืยนั</button>   
20.     </div>   
21.     <div id="1" class="tabcontent">   
22.     <div class="container col‐md‐12 ">   
23.         <legend>รายช่ือนกัศึกษาขอไปสหกิจ</legend>   
24.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
25.         <?   
26.         $pass = "pass";   
27.         $fail = "fail";   
28.         $showstd="SELECT * FROM requestcpr WHERE Status != '$pass' AND Status != '$f

ail' ";   
29.         $result=mysqli_query($con,$showstd);   
30.         ?>   
31.           <table class="table table‐striped table‐hover ">   
32.             <thead>   
33.               <tr class="success">   
34.                 <th class="col‐md‐1">ลาํดบัท่ี</th>   
35.                 <th class="col‐md‐2">ช่ือ ‐ นามสกลุ</th>   
36.                 <th class="col‐md‐2">รหสันกัศึกษา</th>   
37.                 <th class="col‐md‐1">เกรดเฉล่ีย</th>   
38.                 <th class="col‐md‐1">หน่วยกิตรวม</th>   
39.                 <th class="col‐md‐2">ผลการเรียน</th>   
40.                 <th class="col‐md‐2">ยนืยนั</th>   
41.                 <th class="col‐md‐1">สถานะ</th>   
42.               </tr>   
43.             </thead>   
44.           <form action="update.php" method="post">   
45.           <?   
46.             $i=1;   
47.            while($row = mysqli_fetch_array($result))   
48.            {   
49.            ?>   
50.             <tbody>   
51.               <tr>   
52.                 <td> <?= $i;?></td>   
53.                 <td> <?= $row['Firstname']." ".$row['Lastname'];?></td>   
54.                 <td> <?= $row['member_id'];?></td>   
55.                 <td> <?= $row['Gpa'];?></td>   
56.                 <td><?= $row['Somecredit'];?></td>   
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57.                 <td><a href="detailgpa‐
std.php?member_id=<? echo $row["member_id"];?>" class="btn btn‐info btn‐sm col‐md‐
12"> ผลการเรียน</a>   

58.                 <td>   
59.                 <?   
60.                 $Pass = "pass";   
61.                 $Fail = "fail";   
62.                 ?>   
63.                 <a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัขอ้มูล ?')==true){window.location=   
64.                   'update.php?member_id=<?= $row[member_id]?>&name=<?= $Pass?>';} " 

 class="btn btn‐success btn‐sm col‐md‐6">ผา่น</a>   
65.                 <a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัขอ้มูล ?')==true){window.location=   
66.                   'update.php?member_id=<?= $row[member_id]?>&name=<?= $Fail?>';} " 

 class="btn btn‐danger btn‐sm col‐md‐6">ไม่ผา่น</a>   
67.                 </td>   
68.                 </td>                 
69.                <td> <a href="" class="btn btn‐info btn‐sm disabled">รอการตรวจสอบ

</a> </td>   
70.               </tr>   
71.             </tbody>   
72.             <? $i++; } ?>   
73.           </form>   
74.           </table>   
75.       </div>   
76. </div>   
77.    
78. <div id="2" class="tabcontent">   
79. <div class="container col‐md‐12 ">   
80.         <legend>รายช่ือนกัศึกษาขอไปสหกิจ</legend>   
81.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
82.         <?   
83.         $show_pass="SELECT * FROM requestcpr WHERE Status = '".'pass'."' ";   
84.         $result_pass=mysqli_query($con,$show_pass);   
85.         ?>   
86.           <table class="table table‐striped table‐hover ">   
87.             <thead>   
88.               <tr class="success">   
89.                 <th class="col‐md‐1">ลาํดบัท่ี</th>   
90.                 <th class="col‐md‐2">ช่ือ ‐ นามสกลุ</th>   
91.                 <th class="col‐md‐2">รหสันกัศึกษา</th>   
92.                 <th class="col‐md‐1">เกรดเฉล่ีย</th>   
93.                 <th class="col‐md‐1">หน่วยกิตรวม</th>   
94.                 <th class="col‐md‐2">ผลการเรียน</th>   
95.                 <th class="col‐md‐1">สถานะ</th>   
96.               </tr>   
97.             </thead>   
98.             <?   
99.             $i=1;   
100.            while($row = mysqli_fetch_array($result_pass))   
101.            {   
102.            ?>   
103.             <tbody>   
104.               <tr>   
105.                 <td> <?= $i;?></td>   
106.                 <td> <?= $row['Firstname']." ".$row['Lastname'];?></td>   
107.                 <td> <?= $row['member_id'];?></td>   
108.                 <td> <?= $row['Gpa'];?></td>   
109.                 <td><?= $row['Somecredit'];?></td>   
110.                 <td><a href="detailgpa‐

std.php?member_id=<? echo $row["member_id"];?>" class="btn btn‐info btn‐sm col‐md‐
12"> ผลการเรียน</a>   

111.                 <td><a href="" class="btn btn‐success btn‐sm col‐md‐
11 disabled">อนุมติั</a></td>   
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112.               </tr>   
113.             </tbody>   
114.             <? $i++; } ?>   
115.           </table>   
116.       </table>   
117.       </div>   
118. </div>   
119.    
120. <div id="3" class="tabcontent">   
121. <div class="container col‐md‐12 ">   
122.         <legend>รายช่ือนกัศึกษาขอไปสหกิจ</legend>   
123.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
124.         <?   
125.         $show_pass="SELECT * FROM requestcpr WHERE Status = '".'fail'."' ";   
126.         $result_pass=mysqli_query($con,$show_pass);   
127.         ?>   
128.           <table class="table table‐striped table‐hover ">   
129.             <thead>   
130.               <tr class="success">   
131.                 <th class="col‐md‐1">ลาํดบัท่ี</th>   
132.                 <th class="col‐md‐2">ช่ือ ‐ นามสกลุ</th>   
133.                 <th class="col‐md‐2">รหสันกัศึกษา</th>   
134.                 <th class="col‐md‐1">เกรดเฉล่ีย</th>   
135.                 <th class="col‐md‐1">หน่วยกิตรวม</th>   
136.                 <th class="col‐md‐2">ผลการเรียน</th>   
137.                 <th class="col‐md‐1">สถานะ</th>   
138.               </tr>   
139.             </thead>   
140.             <?   
141.             $i=1;   
142.            while($row = mysqli_fetch_array($result_pass))   
143.            {   
144.            ?>   
145.             <tbody>   
146.               <tr>   
147.                 <td> <?= $i;?></td>   
148.                 <td> <?= $row['Firstname']." ".$row['Lastname'];?></td>   
149.                 <td> <?= $row['member_id'];?></td>   
150.                 <td> <?= $row['Gpa'];?></td>   
151.                 <td><?= $row['Somecredit'];?></td>   
152.                 <td><a href="detailgpa‐

std.php?member_id=<? echo $row["member_id"];?>" class="btn btn‐info btn‐sm col‐md‐
12"> ผลการเรียน</a>   

153.                 <td> <a href="" class="btn btn‐danger btn‐sm disabled col‐md‐
11">ไม่อนุมติั</a> </td>          

154.               </tr>   
155.             </tbody>   
156.             <? $i++; } ?>   
157.           </table>   
158.       </table>   
159.       </div>   
160. </div>   
161.       <div class="container col‐md‐12 ">   
162.           
163.     </div>   
164.     <script>   
165. function openCity(evt, cityName) {   
166.     var i, tabcontent, tablinks;   
167.     tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");   
168.     for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {   
169.         tabcontent[i].style.display = "none";   
170.     }   
171.     tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");   
172.     for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {   
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173.         tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
   

174.     }   
175.     document.getElementById(cityName).style.display = "block";   
176.     evt.currentTarget.className += " active";   
177. }   
178.    
179. // Get the element with id="defaultOpen" and click on it   
180. document.getElementById("defaultOpen").click();   
181. </script>   
182. </body>   
183. </html>   
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Code กาํหนดวิชาสหกจิ- อาจารย์(Teacher) 
 

1. <?php session_start();?>   
2. <?php require("checksession.php");?>   
3. <?php   
4. $con = mysqli_connect("localhost","root","mysql","project");   
5. mysqli_set_charset($con,"utf8");   
6. $sql = "SELECT * FROM member WHERE user_id = '".$_SESSION['user_id']."' ";   
7. $query = mysqli_query($con,$sql);   
8. ?>   
9.    
10. <html>   
11.   <head>   
12.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
13.     <title>อาจารย<์/title>   
14.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap5.css">   
15.     <link rel="stylesheet" href="../css/teacherr.css">   
16.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
17.     <script src="../js/bootstrap.min.js"></script>   
18.   </head>   
19.   <body>   
20.     <?include("navbar.php");?>   
21.     <div class="container col‐md‐10 col‐md‐offset‐1">   
22.     <legend>เลือกปีการศึกษา</legend>   
23.     <?   
24.     $sql = "SELECT * FROM education";   
25.     $result = mysqli_query($con,$sql);   
26.      ?>   
27.      <div class="container col‐md‐10">   
28.        <?php   
29.        while($row = mysqli_fetch_array($result))   
30.        {   
31.        ?>   
32.            <a href="passing‐course.php?year=<? echo $row["year"];?>" class="btn btn‐

primary">   
33.              ปีการศึกษา <?php echo $row["year"];?></a>   
34.        <?php   
35.        }   
36.        ?>   
37.        </div>   
38.        </div>   
39. </body>   
40. </html>   
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Code แสดงข้อมูลที่นักศกึษาขอเปิดวชิาเรียน- อาจารย์(Teacher) 

 

1. <?php   
2. session_start();   
3. include "connect.php";   
4. $MemberID = $_SESSION['member_id'];   
5. $strSQL = "SELECT * FROM member WHERE member_id = '".$_SESSION['member_id']."'  ";   
6. $objQuery = mysqli_query($con,$strSQL);   
7. $show = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);   
8.    
9.    
10. ?>   
11. <html>   
12.   <head>   
13.     <meta http‐equiv=Content‐Type content="text/html; charset=utf‐8">   
14.     <title>ลงทะเบียน</title>   
15.     <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap7.css">   
16.     <link rel="stylesheet" href="../css/index.css">   
17.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit" rel="stylesheet">   
18.     <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css

/bootstrap.min.css">   
19.   </head>   
20.   <body style="background‐color: #dcdcdc">   
21.   <?php require("navbar.php");?>   
22. <div class="col‐md‐1">   
23. </div>   
24. </div>   
25. <legend>ขอเปิดวชิาเรียน</legend>   
26.  <div class="container col‐md‐12">   
27.    <div class="container col‐md‐12">   
28.     <div class="container col‐md‐12">   
29.       <div class="well well‐sm col‐md‐5">   
30.          ช่ือ : <?php echo $show["username"]." ".$show["lastname"]; ?>   
31.       </div>   
32.       <div class="col‐md‐4">   
33.    
34.       </div>   
35.       <div class="well well‐sm col‐md‐3">   
36.          เกรดเฉล่ีย : <?php echo $show["gpa"]; ?>   
37.       </div>   
38.       <div class="container col‐md‐12">   
39.           
40.       <div class="container col‐md‐10">   
41.       <form id="frmSearch" action="requestopensave.php" method="post">   
42.     รหสั

วชิา : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="subject_id" required>
   

43.         ภาคเรียน
ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Semester" required>   

44.          ปีการศึกษา
ท่ี : <input type="text" style="width:100px; border:none;"name="Year" required>   

45.          <input type="hidden" name="MemberID" value="<?php echo $show["member_id"];?
>">   

46.         <button>ขอเปิดวชิาเรียน</button>   
47.         </form>   
48.       </div><br><br>   
49.         
50.        </div>   
51.        <div class="container col‐md‐12">   
52.         <?php   
53.           
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54.          
55.         $sql = "SELECT * FROM project.requestopen r   
56.         inner join project.Member m on r.Member_id = m.Member_id ";   
57.         if($show["RolesID"]==8)   
58.         {   
59.           $sql = $sql."where r.Member_id = '$MemberID'";   
60.         }   
61.           
62.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
63.         ?>   
64.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
65.         <thead>   
66.                  
67.               <tr>   
68.               <?   
69.                 if($show["RolesID"]==7){   
70.                   echo '<th class="success col‐md‐5">นกัศึกษา</th>';   
71.                 }   
72.               ?>   
73.               <th class="success col‐md‐2">ปีการศึกษา</th>   
74.                 <th class="success col‐md‐3">รหสัวิชา</th>   
75.                 <th class="success col‐md‐1">ภาคเรียน</th>   
76.                 <th class="success col‐md‐1"></th>   
77.               </tr>   
78.             </thead>   
79.         <tbody>   
80.           <?php   
81.           while($row = mysqli_fetch_array($query))   
82.           {   
83.    
84.           ?>   
85.           <?   
86.                 if($show["RolesID"]==7){   
87.                   echo '<td>'.$row["Member_id"].' '.$row["username"].' '. $row["last

name"].'</th>';   
88.                 }   
89.               ?>   
90.            <td><?echo $row["year"];?></td>   
91.            <td><?echo $row["Subject_id"];?></td>   
92.            <td><?echo $row["Semeter"];?></td>   
93.              
94.            <td><a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัการลบ

รายวชิา ?')==true){window.location=   
95.                   'requestopendelete.php?id=<?php echo $row["id"]?>';}" class="btn b

tn‐danger btn‐sm">X ลบ</a></td>   
96.         </tbody>   
97.         <?}?>   
98.       
99.        
100.         </table>   
101.       </div>   
102.     </div>   
103.       <!‐‐ <div class="container col‐md‐12">   
104.         <?php   
105.         $year = 1;   
106.         while ($year <= 5) {   
107.            
108.    
109.         $sql = "SELECT register.grade,register.semester,register.year,member.

member_id,   
110.         member.username,member.lastname,course.subject_id,   
111.         course.subject_name,course.subject_credit,course.note   
112.         FROM ((register   
113.         LEFT JOIN member ON register.member_id = member.member_id)   
114.         LEFT JOIN course ON register.subject_id = course.subject_id)   
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115.         WHERE register.member_id = '$MemberID' AND register.semester = '$year
'";   

116.         $query = mysqli_query($con,$sql);   
117.         ?>   
118.         <table class="table table‐striped table‐hover ">   
119.         <tbody>   
120.           <?php   
121.           $i = 1;   
122.           while($row = mysqli_fetch_array($query))   
123.           {   
124.             if ($i==1) {echo '<thead>   
125.               <tr>   
126.               <th colspan="4">ปีการศึกษา : '.$row['year'].'</th>   
127.               </tr>   
128.               <tr>   
129.                 <th class="success col‐md‐3">รหสัวิชา</th>   
130.                 <th class="success col‐md‐4">ช่ือวชิา</th>   
131.                 <th class="success col‐md‐2">หน่วยกิต</th>   
132.                 <th class="success col‐md‐2">‐</th>   
133.                 <th class="success col‐md‐1"></th>   
134.               </tr>   
135.             </thead>';   
136.             $i++;   
137.             }   
138.           ?>   
139.            <td><?echo $row["subject_id"];?></td>   
140.            <td><?echo $row["subject_name"];?></td>   
141.            <td><?echo $row["subject_credit"];?></td>   
142.            <td><?echo $row["note"];?></td>   
143.            <td><a href="JavaScript:if(confirm('ยนืยนัการลบ

รายวชิา ?')==true){window.location=   
144.                   'del‐

planregister.php?subject_id=<?php echo $row["subject_id"]?>&semester=<?= $row[semest
er]?>';}" class="btn btn‐danger btn‐sm">X ลบ</a></td>   

145.         </tbody>   
146.         <?}?>   
147.         <?php $year++ ?>   
148.       <?php } ?>   
149.         </table>   
150.       </div> ‐‐>   
151.     </div>   
152.   <?php   
153. mysqli_close($con);   
154. ?>   
155. </body>   
156. </html>   
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ประวัตผู้ิจัดทาํ  

ช่ือ : นายรเณศณฏัฐ์  กนัตาบณุยวทัน์ 
วนัเดือนปีเกิด : 28 กนัยายน พ.ศ. 2536 
ท่ีอยู ่: 16 ซอยตากสนิ 9 ถนนกรุงธนบรีุ แขวงสําเหร่ 

เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 
เบอร์โทรศพัท์ 0646533336 

 
ประวตักิารศกึษา 

 ปีพทุธศกัราช 2555 ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั   
โรงเรียนวดัราชบพิธ 

 ปีพทุธศกัราช 2562 วิศวกรรมศาสตร์บญัฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยั
สยาม 

 
ช่ือ : นายพีระพฒัน์ ทรงสรุวทิย์ 
วนัเดือนปีเกิด : 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 
ท่ีอยู ่: 77/118 ซอยบรมราชชนนี 68 ข.ศาลาธรรมศพ    

เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
เบอร์โทรศพัท์ 0802594442 

 
ประวตักิารศกึษา 

 ปีพทุธศกัราช 2554 ประกาศนียบตัร
มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั  โรงเรียน
เบญ็จะมะมหาราช 

 ปีพทุธศกัราช 2562 วิศวกรรมศาสตร์บญัฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยั
สยาม 
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