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บทคัดย่อ 

 ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึน้เนื่องจาก

ขัน้ตอนในการเสนอหวัข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบระบบเดิม มีขัน้ตอนที่

ซบัซ้อน มีความยุ่งยากในการจัดส่งเอกสาร QF-17 และการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่

ค่อนข้างยากล าบาก ใช้ระยะเวลาด าเนินการและการเสนอหัวโครงงานค่อนข้างนานจึงท าให้

เสียเวลา 

 คณะผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและจัดท าระบบใหม่ขึน้มาแทนการใช้งานระบบเดิม 

เพื่อการน าเสนอหวัข้อโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึน้ ช่วย

ร่นระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้งานระบบและเข้าไปดูหัวข้อ

โครงงานของแต่ละกลุ่มงานได้ ท าการเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจและอาจารย์สามารถเข้าไป

ตรวจสอบหวัข้อโครงงานและรายชื่อนักศึกษา อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับ

นกัศกึษาในแต่ละกลุม่ผ่านระบบโดยตรง และเพื่อให้ตรงตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคญั : ระบบจดัการข้อมลู / การเสนอหวัข้อโครงงาน / ระบบบริหารงาน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์สรายุทธ อินทรเสมา อาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จน

โครงงานเลม่นีเ้สร็จสมบรูณ์ คณะผู้จดัท าจึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู  

 ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม่ และผู้ปกครอง ที่ให้ค าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ รวมทัง้

เป็นก าลงัใจที่ดีเสมอมา 
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  บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำของโครงงำน 

 

 การลงทะเบียนวิชาโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม มี 
ความจ าเป็นต้องน าเสนอหวัข้อโครงงานให้ผ่านเป็นอนัดบัแรก จึงสามารถลงทะเบียนวิชาโครงงาน
ได้ เนื่องจากการน าเสนอหวัข้อโครงงานต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอาจารย์ ว่าเนือ้หาหัวข้อ
โครงงานที่น ามาเสนอมีความเหมาะสมต่อการน าเสนอหวัข้อหรือไม่ มีความน่าสนใจและประโยชน์
ต่อการศึกษามากน้อยเพียงใดหากเหมาะสมต่อการน าเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนวิชาโครงงานได้ หากไม่เหมาะสมหัวข้อโครงงานจะไม่ผ่านการพิจารณานักศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนวิชาโครงงานได้และมีผลกระทบต่อการศึกษา จะไม่เป็นไปตามก าหนดเกณฑ์
ในการศึกษาและไม่สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในการน าเสนอหัวข้อ
โครงงานมีขัน้ตอนหลกั คือ ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจศึกษาและค้นคว้า
ความเป็นไปได้ในการน ามาท าก าหนดขอบเขตและน าเสนอรายละเอียดหวัข้อโครงงานแบบฟอร์ม
เสนอหัวข้อโครงงาน QF-17-01 การน าเสนอหัวข้อโครงงานพบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงาน ทัง้
อาจารย์ที่ดูแลการน าเสนอหัวข้อโครงงานและนักศึกษา เช่น นักศึกษาไม่ทราบความถนัดของ
อาจารย์แต่ละบคุคล การสื่อสารระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานไม่ดีเท่าที่ควรจึงท า
ให้เกิดความล่าช้าหรือไม่ทราบก าหนดการการสอบหัวข้อโครงงาน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
บริหารวิชาโครงงานระบบนีข้ึน้มา เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยพัฒนาระบบโปรแกรมด้วยภาษา PHP และใช้ โปรแกรม MySQL ส าหรับ
จดัเก็บข้อมลู 
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1.2 ค ำส ำคัญ (Keyword) ส ำหรับโครงงำน 

 

ระบบจดัการข้อมลู / การเสนอหวัข้อโครงงาน / ระบบบริหารงาน 

Management System / Project Proposal / Information Management 

 

1.3 วัตถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

 

1.3.1 เพื่อการศึกษาการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้ภาษาพีเอชพีเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมลูเอชคิวแอล 

1.3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นคว้าหวัข้อโครงงานให้นกัศกึษา 

1.3.3 เพื่อเพิ่มช่องทางในการหาที่ปรึกษาหวัข้อโครงงาน 

1.3.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถก าหนดหัวข้อโครงงานที่สนใจมาน าเสนอและ
ลงทะเบียนได้ตรงตามหลกัสตูรของการศกึษา 

1.3.5 เพื่อเพิ่มช่องทางในการดวูนัและเวลาสอบหวัข้อโครงงานได้สะดวกมากขึน้ 

1.3.6 เพื่อออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับติดตามความคืบหน้าของวิชา
โครงงาน 

 

1.4 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 

1.4.1 ผู้ดแูลระบบ 

• สามารถจดัการ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ) ข้อมลูนกัศกึษา 

• สามารถจดัการ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ) ข้อมลูอาจารย์ 

• สามารถจดัการหวัข้อโครงงาน (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ) และจดัประเภทของ
โครงงาน  (ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เน็ตเวิร์ค) 
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• ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่เสนอหัวข้อโครงงานไม่
ผ่านได้ 

• ระบบสามารถก าหนดรอบการเสนอหวัข้อโครงงานได้ 

• ระบบสามารถออกหมายเลขรหสัโครงงานให้กบัโครงงานที่ผ่านได้ 

• ระบบสามารถแสดงข้อมลูโครงงานที่เสนอทัง้หมดในแต่ละรอบได้ 

• ระบบสามารถส่งสถานะความคืบหน้าของการเสนอหัวข้อโครงงาน
และสถานการณ์โต้ตอบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกับ
นกัศกึษาได้ 

• สามารถจดัการแนบไฟล์ต่าง ๆ ในการเสนอหวัข้อโครงงานได้ 

• สามารถจัดการแสดงประวัติของอาจารย์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แยกตามโครงงานได้ 

1.4.2 อาจารย์ 

• สามารถจัดการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อโครงงานของ
นกัศกึษาได้ 

• สามารถจัดการเพิ่มหัวข้อโครงงานและรายละเอียดโครงงานเพื่อให้
นกัศกึษาเข้ามาดหูวัข้อที่ตนเองสนใจได้ 

• มีฟังก์ชัน่ส าหรับการยืนยนัการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1.4.3 นกัศกึษา 

• สามารถจดัการเพิ่มหวัข้อโครงงานและรายละเอียดโครงงานที่ตนเอง
สนใจเพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่สนใจได้ 

• สามารถจดัการเสนอหวัข้อโครงงานผ่านระบบได้ 

• สามารถจดัการก าหนดสมาชิกหวัข้อโครงงานผ่านระบบได้ 

• สามารถจดัการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกบัอาจารย์ได้ 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1.5.1 มีความรวดเร็วในการเสนอหวัข้อวิชาโครงงาน 

1.5.2 ติดต่อกบัอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึน้ 

 

1.6 เคร่ืองมือ เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ที่ใช้ 

 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 

• Notebook CPU: Intel Corei5 / RAM: 4 GB / HDD: 1TB    จ านวน 3 เคร่ือง 

1.6.2 ซอฟต์แวร์ 

• Windows 7             จ านวน 1 ชดุ 

• Windows 10            จ านวน 2 ชดุ 

• MySQL             จ านวน 1 ชดุ 

• XAMPP             จ านวน 1 ชดุ 

• Visual Studio Code            จ านวน 1 ชดุ
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 Visual Studio Code 

 

  

 

 

 

  

 เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ส าหรับ Windows, Linux และ 
macOS มีการสนับสนุนส าหรับการดีบัก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ 
การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตวัอย่าง และ code refactoring มนัสามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง ให้ผู้ ใช้
สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลดั การตัง้ค่า และติดตัง้ส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชนัการท างานเพิ่มเติม 
ซอร์สโค้ดนัน้ฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธ์ิการใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็น
ฟรีแวร์และฟรีส าหรับการใช้สว่นตวัหรือเพื่อการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ตราสญัลกัษณ์ของโปรแกรม Visual Studio Code 
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2.2 พีเอชพี (PHP) 

 

 

 

 

 

 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลักษณะโอเพน
ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจดัท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสร้างค าสัง่มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นัน้ง่ายต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลกัของภาษานี ้คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการ
ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

 

2.3 ฐานข้อมูล (Database) 

 

 กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บงัคับว่า
ข้อมลูทัง้หมดนีจ้ะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมลูเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมลู 

 

2.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

 

 ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมลูต่าง ๆ ที่ชดัเจน ในระบบฐานข้อมลูจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมลูหลายแฟ้มที่มีข้อมูล 
เก่ียวข้องสมัพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานและดูแล
รักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลาง
ระหว่างผู้ ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ระบบฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการ
ฐานข้อมลู

รูปที่ 2. 2 ตราสญัลกัษณ์ของพีเอชพี (PHP) 
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หรือ DBMS (data base management system)มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมลูของผู้ ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมลู การแก้ไขฐานข้อมลู หรือ
การตัง้ค าถามเพื่อให้ได้ข้อมลูมา โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้าง
ของฐานข้อมลู 

 

 

2.5 มายเอสคิวแอล  

 

 

 

. 

 

 

  

 โปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมลู ที่พฒันาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเคร่ืองมือหรือ
โปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ ใช้ เช่นท างาน
ร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ 
(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา 
หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมลูโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถกูน าไปใช้งานมากท่ีสดุ 

 

 

รูปที่ 2.3 ตราสญัลกัษณ์มายเอสคิวแอล 
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2.6 ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เดิม 

• นกัศกึษาต้องเสนอหวัข้อโครงงานให้ผ่าน ก่อนลงทะเบียนวิชาโครงงานโดยระบบ
เดิม 

• นกัศกึษาเสนอหวัข้อโครงงานและน าเอกสาร QF-17 ยื่นในการสอบ 

• นกัศกึษาท าการสอบหวัข้อโครงงาน 

• คณะกรรมการท าการพิจารณาผลการสอบและแจ้งผลกบันกัศกึษา 

• นกัศกึษาน าเอกสาร QF-17 สง่ครัง้สดุท้ายหลงัจากการสอบ  

• นกัศกึษาท าการสอบหวัข้อโครงงาน 

• คณะกรรมการท าการพิจารณาผลการสอบและแจ้งผลกบันกัศกึษา 

• นกัศกึษาน าเอกสาร QF-17 สง่ครัง้สดุท้ายหลงัจากการสอบ  

• นักศึกษาท าการขอค่าอนุมัติค่าใช้จ่ายและรอผลพิจารณาค่าใช้จ่ายจาก
มหาวิทยาลยั 

• นกัศกึษาท าการสอบวิชาโครงงาน 1 

• คณะกรรมการท าการพิจารณาผลการสอบและแจ้งผลกบันกัศกึษา 

• นกัศกึษาลงทะเบียนวิชาโครงงาน 2 

• นกัศกึษาท าการสอบวิชาโครงงาน 2 

• นกัศกึษาท าเอกสารขอค่าตอบแทนกรรมการสอบ 

• คณะกรรมการท าการพิจารณาผลการสอบและแจ้งผล 

• นกัศกึษาขออนมุติัผลเอกสารทัง้หมด และท าตามกระบวนการจนเสร็จสิน้ 

ดงัรูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.4 ขัน้ตอนการท างานของการเสนอหวัข้อโครงงานในระบบบริหารงานวิชาโครงงาน 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์เดิม 

 
รูปที่ 2.5 ขัน้ตอนการท างานของระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาคอมพิวเตอร์เดิม 

 

 

 

  

 



 
 

บทท่ี 3 

การวิเคราะห์และการออกแบบ 

 บทนีจ้ะกล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยภาพรวมการท างาน
ของระบบงาน แผนภาพโดยรวมของระบบ 

3.1 การวิเคราะห์ระบบงาน 

3.1.1 ระบบวิชาโครงงานใหม่ 

พัฒนาระบบเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการน าเสนอหัวข้อโครงงานและมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนลงทะเบียนวิชาโครงงานได้ก่อนถึงเวลาลงทะเบียน 

• นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงานจากแนวคิดของนึกศึกษาเองหรือแนวคิด
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

• นกัศกึษาน าเสอนหวัข้อโครงงานและสง่เอกสาร QF-17 และผ่านระบบ 

• นกัศกึษาสอบหวัข้อโครงงาน 

• คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบและส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบให้สามารถลงทะเบียนวิชาโครงงานได้ 

• นกัศกึษาลงทะเบียนวิชาโครงงาน 1 

• อาจารย์แจ้งตางรางสอบและรายชื่อคณะกรรมการภายในและภายนอก  

• นกัศกึษาท าการเบิกค่าสอบคณะกรรมการภายนอก 

• นกัศกึษาสง่ใบขอสอบและท าการสอบวิชาโครงงาน 1  

• นกัศกึษาท าการเบิกค่าสอบคณะกรรมการภายใน  

• นกัศกึษาลงทะเบียนวิชาโครงงาน 2 

• อาจารย์แจ้งตางรางสอบและรายชื่อคณะกรรมการภายในและภายนอก 
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• นกัศกึษาท าการเบิกค่าสอบคณะกรรมการภายนอก 

• นกัศกึษาสง่ใบขอสอบและท าการสอบวิชาโครงงาน 2 

• นกัศกึษาสง่ไฟล์เลม่แดง  

• อาจารย์ท าการสง่เกรด  

• นกัศกึษาท าการเบิกค่าสอบคณะกรรมการภายในและค่าที่ปรึกษา 

   ดงัรูปที่ 3.1 และ 3.2 

 
รูปที่ 3.1 ขัน้ตอนการท างานของการเสนอหวัข้อโครงงานในระบบริหารงานวิชาโครงงาน 

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 

 

รูปที่ 3.2 ขัน้ตอนการท างานของระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่ 
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3.2 ภาพรวมเมนูของระบบบริหารงานวิชาโครงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
การเสนอหัวข้อโครงงาน 

 ภาพรวมเมนขูองระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ในการเสนอหวัข้อโครงงาน ดงัรูปที่ 3.3 

 
รูปที่ 3.3 เมนขูองระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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3.3 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Context Diagram)  

  แผนภาพการไหลของข้อมูลระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ดงัรูปที่ 3.4 

 

รูปที่ 3.4 Context Diagram 

- อาจารย์ ข้อมลูที่อาจารย์ต้องกรอกในการเข้าใช้งานระบบ คือ ข้อมลูรหสัระจ าตวั สว่นข้อมลูที่
อาจารย์สามารถเพิ่มเข้าไปในระบบ คือ ข้อมลูการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหวัข้อโครงงาน 
และโครงงานของนักศึกษา และส่วนของข้อมูลที่อาจารย์จะได้รับจากระบบ คือ ข้อมูล
นกัศึกษา รายละเอียดโครงงานของนกัศึกษา ตารางสอบวิชาโครงงาน และข้อความการแสดง
ความคิดเห็นของนกัศกึษา 

- นักศึกษา ข้อมูลที่นักศึกษาต้องกรอกในการเข้าใช้งานระบบ คือ ข้อมูลรหัสประจ าตัว 
สว่นข้อมลูที่นกัศกึษาสามารถเพิ่มเข้าในระบบ คือ ข้อมลูการเสนอหวัข้อโครงงาน รายละเอียด
ของโครงงาน และสว่นข้อมลูที่นกัศกึษาจะได้รับจากระบบ คือ ข้อมลูของอาจารย์ที่ปรึกษา 



15 
 

- แบบฟอร์ม QF-17 ตารางสอบวิชาโครงงาน รายชื่อนกัศกึษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการเสนอหวัข้อ
โครงงาน และข้อความการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลที่ผู้ ดูแลระบบต้องกรอกในการเข้าใช้งานระบบ คือ ข้อมูลรหัสประจ าตัว 
สว่นข้อมลูที่ผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่มเข้าไปในระบบ คือ แบบฟอร์ม QF-17 การจดัการผู้ใช้งาน 
การก าหนดตารางสอบวิชาโครงาน และการก าหนดรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการ
เสนอหัวข้อโครงงาน และส่วนของข้อมูลที่ผู้ ดูแลระบบจะได้รับจากระบบ คือ ข้อมูลของ
อาจารย์ และนกัศึกษา รายะเอียดของโครงงาน ข้อมลูการจดัการผู้ ใช้งาน และข้อความแสดง
ความคิดเห็นของอาจารย์ และนกัศกึษา 

 

3.4 Data Flow Diagram (DFD) 

 
รูปที่ 3.5 Data Flow Diagram (DFD) 
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3.5 Process Description 

ตารางที่ 3.1 ค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 1 : จดัการผู้ใช้งาน 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 1 

Process Name จดัการผู้ใช้งาน 
Input data flow Admin 

- admin_management 

Output data flow - ตารางรายชื่อการจดัการผู้ใช้งาน 
Description - ผู้ดแูลระบบเป็นผู้จดัการผู้ใช้งาน 

- ผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่ม , ลบ จดัการผู้ใช้งาน 
- อาจารย์ นกัศกึษา และผู้ดแูลระบบสามารถเข้าถึงระบบได้ 

 

ตารางที่ 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 2 : สิทธ์ิการเข้าถึง 

Process Description 

System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

DFD Number 2 

Process Name สิทธ์ิการเข้าถึง 

Input data flow Roles 
- roles_id, roles_name 

Output data flow - สิทธ์ิการเข้าถึง 

Description - ผู้ดแูลระบบสามารถเลือกนกัศกึษา และอาจารย์ที่ต้องการให้สิทธ์ิ 
เข้าถึงระบบ 
- ผู้ดแูลระบบสามารถแก้ไขข้อมลู 
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ตารางที่ 3. 3 ค าอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3 : แบบฟอร์ม QF-17 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 3 

Process Name แบบฟอร์ม QF -17 
Input data flow Admin 

- admin_form 
Student 
- student_project, student_details 

Output data flow - แบบฟอร์ม QF -17  
Description - ผู้ดแูลระบบสามารถเพิ่มแบบฟอร์ม QF -17 

- นกัศกึษาสามารถกรอกแบบฟอร์ม QF -17 
- อาจารย์สามารถมองเห็นแบบฟอร์ม QF -17 ของนกัศกึษา 

 

ตารางที่ 3.4 ค าอธิบายการประมวลผลกระบวนการท่ี 4 : ก าหนดตารางสอบ 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 4 

Process Name ก าหนดตารางสอบ 
Input data flow Admin 

- admin_list 

Output data flow - รายละเอียดของตารางสอบวิชาโครงงาน 
Description - ผู้ดแูลระบบสามารถก าหนดตารางสอบ 

- นกัศกึษาสามารถมองเห็นตารางสอบวิชาโครงงาน 
- อาจารย์สามารถมองเห็นตารางสอบวิชาโครงงาน 
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ตารางที่ 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลกระบวนการท่ี 5 : ก าหนดรายชื่อ 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 5 

Process Name ก าหนดรายชื่อ 
Input data flow Admin 

- admin_list 

Output data flow - รายละเอียดข้อูลรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

Description - ผู้ดแูลระบบสามารถก าหนดรายชื่อนกัศกึษาที่ผ่านและไม่ผ่านการเสนอ
หวัข้อโครงงาน 
- นกัศึกษาสามารถมองเห็นรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการเสนอ
หวัข้อโครงงาน 
- อาจารย์สามารถมองเห็นรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่านการเสนอ
หวัข้อโครงงาน 
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ตารางที่ 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลกระบวนการท่ี 6 : รายละเอียดโครงงาน 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 6 

Process Name รายละเอียดโครงงาน 
Input data flow Student 

- student_details 

Output data flow - รายละเอียดข้อมลูรายละเอียดของโครงงาน 
Description - ผู้ดแูลระบบสามารถมองเห็นรายละเอียดของโครงงานนกัศกึษา 

- นกัศกึษาสามารถเพิ่ม, ลบ รายละเอียดของโครงงาน 
- อาจารย์และนกัศกึษาสามารถมองเห็นรายละเอียดโครงงาน 

 

ตารางที่ 3.7 ค าอธิบายการประมวลผลกระบวนการท่ี 7 : แสดงความคิดเห็น 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 7 

Process Name แสดงความคิดเห็น 
Input data flow Teacher 

- teacher_comment 
Student 
- student_comment 

Output data flow - รายละเอียดข้อมลูการแสดงความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนกัศกึษา 
Description - ผู้ ดูแลระบบสามารถมองเห็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นระหว่าง

อาจารย์และนกัศกึษา 
- นักศึกษาสามารถมองเห็นเห็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของ
อาจารย์ 
- อาจารย์สามารถมองเห็นเห็นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของ
นกัศกึษา 
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ตารางที่ 3.8 ค าอธิบายการประมวลผลกระบวนการท่ี 8 : ข้อมลูอาจารย์ และนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process Description 
System ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
DFD Number 8 

Process Name ข้อมลูอาจารย์ และนกัศกึษา 
Input data flow Teacher 

- teacher_id, teacher_name, teacher_lastname, teacher_apititude, 
teacher_email, teacher_tel,  
Student 
- student_id, student_name, student_lastname, student_apititude, 
student_email, student_tel 

Output data flow - รายละเอียดข้อมลูประวติัอาจารย์ และนกัศกึษา 
Description - รายละเอียดข้อมลูของอาจารย์ และนกัศกึษา 

- ผู้ดแูลระบบ และอาจารย์สามารถเรียกดรูายชื่อของนกัศกึษา 
- ผู้ดแูลระบบ และนกัศีกษาสามารถเรียกดรูายชื่อของอาจารย์ 
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3.6 แผนภาพความสัมพันธ์ (ER - Diagram) 

 ระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีแผนภาพ
ความสมัพนัธ์ ดงัรูปที่ 3.6 

 
รูปที่ 3.5 แผนภาพความสมัพนัธ์ (E-R Diagram) 
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3.7 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

  พจนานกุรมข้อมลูของระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มีดงัตารางที่ 3.9 ,3.10 ,3.11 ,3.12 และ 3.13 

ตารางที่ 3.9 นกัศึกษา 

ชื่อตาราง : student ความหมาย นกัศกึษา 
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

student_id รหสัประจ าตวั PK,FK  varchar (10) 
student_name ชื่อนกัศกึษา   varchar (30) 
student_lastname นามสกลุนกัศกึษา   varchar (30) 
student_aptitude ความถนดัเฉพาะทาง   varchar (10) 
Roled_id รหสัการเข้าถึง FK roles int (4) 
student_email อีเมล์   varchar (50) 
student_tel เบอร์โทรศพัท์   varchar (15) 
student_comment แสดงความคิดเห็นกบั

อาจารยที่ปรึกษา 
  varchar (350) 

student_project ชื่อโครงงาน   varchar (350) 

student_details รายละเอียดของโครงงาน   varchar (500) 
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ตารางที่ 3.10 โครงงาน 

ชื่อตาราง : project ความหมาย โครงงาน 
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

project_id รหสัประจ าตวั PK  varchar (10) 
project_name ชื่อโครงงาน   varchar (30) 
project_exam ประกาศตารางสอบ   varchar (30) 
publish_name ประกาศรายชื่อนกัศกึษา   varchar (50) 
project_form แบบฟอร์ม QF-17   varchar (100) 
project_comment แสดงความคิดเห็นระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นกัศกึษา 

  varchar (500) 

 

ตารางที่ 3.11 อาจารย์ 

ชื่อตาราง : teacher ความหมาย อาจารย์ 
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

teacher_id รหสัประจ าตวั PK.FK  varchar (10) 
teacher_name ชื่ออาจารย์   varchar (30) 
teacher_lastname นามสกลุอาจารย์   varchar (30) 
teacher_aptitude ความถนดัเฉพาะทาง   varchar (10) 
teacher_email อีเมล์   varchar (50) 
teacher_tel เบอร์โทรศพัท์   varchar (15) 
teacher_comment แสดงความคิดเห็นกนั

นกัศกึษา 
  varchar (500) 

teacher_details รายละเอียดของโครงงาน
นกัศกึษา 

  varchar (500) 

roles_id รหสัการเข้าถึง FK roles int (4) 
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ตารางที่ 3.12 ผู้ดแูลระบบ 

ชื่อตาราง : admin ความหมาย ผู้ดแูลระบบ 
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

admin_id รหสัประจ าตวั PK,FK  varchar (10) 
admin_form แบบฟอร์ม QF-17   varchar (100) 
admin_list รายชื่ออาจารย์ และ

นกัศกึษา 
  varchar (500) 

admin_management จดัการผู้ใช้งาน   varchar (100) 
roles_id รหสัการเข้าถึง FK roles int (4) 

 

ตารางที่ 3.13 การเข้าถึง 

ชื่อตาราง : roles ความหมาย การเข้าถึง 
ชื่อฟิลด์ ค าอธิบาย คีย์ อ้างอิง ชนิดข้อมลู 

roles_id รหสัการเข้าถึง PK,FK  int (4) 
roles_name ชื่อ - นามสกลุ   varchar (100) 
roles_email อีเมล์   varchar (50) 

 



 

บทท่ี 4 

การทดลอง 

 

4.1 ผลการท างานของระบบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

 การทดลองการท างานของระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาคอมพิวเตอร์  
จะแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของอาจารย์, ส่วนของนักศึกษา และส่วนของผู้ดูแล
ระบบ 

4.1.1 การทดลองของสว่นอาจารย์ 

การท างานของสว่นอาจารย์นัน้ต้องกดที่เข้าสูร่ะบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

• เข้าสูร่ะบบ 

• กรอกรหสัประจ าตวัและรหสัผ่าน 

• ออกจากระบบ 

  ในส่วนหน้าหลักของอาจารย์สามารถมองเห็นได้คือ หน้าแรก , หัวข้อและ
รายละเอียดของโครงงาน, เพิ่มหวัข้อโครงงาน, ตารางหวัข้อโครงงาน, ประกาศรายชื่อนกัศึกษาที่
ผ่านและไม่ผ่าน, ตารางสอบวิชาโครงงาน, เก่ียวกบั และติดต่อ ดงัรูปที่ 4.1 
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รูปที่ 4.1 หน้าหลกัสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 

 

เมื่ออาจารย์ได้ท าการเข้าไปดใูนหวัข้อและรายละเอียดของโครงงาน จะสามารถเห็นหวัข้อ
และรายละเอียดโครงงาน และการแสดงความคิดเห็นและตอบคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากบั
นกัศกึษา การเพิ่มหวัข้อโครงงาน และตารางหวัข้อโครงงาน ดงัรูปที่ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 และ 4.6 

 
รูปที ่4.2 หน้าหวัข้อและรายละเอียดของโครงงานในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 
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รูปที่ 4.3 หน้าการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 

 

 

 
รูปที่ 4.4 หน้าการตอบความคิดเห็นของนกัศกึษาในส่วนของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 
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รูปที่ 4.5 หน้าการเพิ่มหวัข้อโครงงานในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 

 

 

 
รูปที่ 4.6 หน้าตารางหวัข้อโครงงานในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 
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 เมื่ออาจารย์ได้ท าการเข้าไปดใูนประกาศรายชื่อนกัศกึษา จะสามารถเห็นรายชื่อนกัศึกษา
ที่ผ่าน และรายชื่อนกัศกึษาที่ไม่ผ่าน ดงัรูปที่ 4.7 และรูปที่ 4.8 

 
รูปที่ 4.7 หน้าประกาศรายชื่อนกัศกึษาที่ผ่านในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 

 

 
รูปที่ 4.8 หน้าประกาศรายชื่อนกัศกึษาที่ไม่ผ่านในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 
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เมื่ออาจารย์ได้ท าการเข้าไปดใูนตารางสอบวิชาโครงงาน จะสามารถเห็นตารางสอบของ
วิชาโครงงาน ดงัรูปที่ 4.9 

 
รูปที่ 4.9 หน้าตารางสอบวิชาโครงงานในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 

 

เมื่ออาจารย์ได้ท าการเข้าไปดใูนเก่ียวกบั จะสามารถเห็นข้อมลูเก่ียวกบัประกาศต่าง ๆ ดงั
รูปที่ 4.10 

 
รูปที่ 4.10 หน้าข้อมลูเก่ียวกบัประกาศต่าง ๆ ในสว่นของอาจารย์ที่สามารถมองเห็น 
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 เมื่ออาจารย์ได้ท าการเข้าไปดใูนติดต่อกบัอาจารย์ประจ าวิชาโครงงาน 1 และวิชาโครงงาน 
2 ดงัรูปที่ 4.11 

 
รูปที่ 4.11 หน้าติดต่อกบัอาจารย์ประจ าวิชาโครงงาน 1 และวิชาโครงงาน 2 ในสว่นของอาจารย์ 

 

4.1.2 การทดลองสว่นของนกัศกึษา 

การท างานของสว่นอาจารย์นัน้ต้องกดที่เข้าสูร่ะบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

• เข้าสูร่ะบบ 

• กรอกรหสัประจ าตวัและรหสัผ่าน 

• ออกจากระบบ 

 ในสว่นหน้าหลกัของนกัศกึษาสามารถมองเห็นได้คือ หน้าแรก, หวัข้อและรายละเอียดของ
โครงงาน, เพิ่มหวัข้อโครงงาน, ตารางหวัข้อโครงงาน, ประกาศรายชื่อนกัศึกษาที่ผ่านและไม่ผ่าน, 
ตารางสอบวิชาโครงงาน, เก่ียวกบั และติดต่อ ดงัรูปที่ 4.12 

 

 

 

 

 



32 

 

รูปที่ 4.12 หน้าหลกัสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 

 เมื่อนักศึกษาได้ท าการเข้าไปดูในหัวข้อและรายละเอียดของโครงงาน  จะสามารถเห็น
หัวข้อและรายละเอียดโครงงาน และการแสดงความคิดเห็นและตอบคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากบันกัศึกษา การเพิ่มหวัข้อโครงงาน และตารางหวัข้อโครงงาน ดงัรูปที่ 4.13, 4.14, 4.15, 
4.16 และรูปที่ 4.17 

 

รูปที่ 4.13 หน้าหวัข้อและรายละเอียดของโครงงานในส่วนของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 
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รูปที่ 4.14 หน้าการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาในสว่นของนกัศกึษา 

 

 

 
รูปที่ 4.15 หน้าการตอบความคิดเห็นของนกัศกึษาในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 
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รูปที่ 4.16 หน้าการเพิ่มหวัข้อโครงงานในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 

 

 

 
รูปที่ 4.17 หน้าตารางหวัข้อโครงงานในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 

 

 

 

 



35 

เมื่อนกัศึกษาได้ท าการเข้าไปดใูนประกาศรายชื่อนกัศกึษา จะสามารถเห็นรายชื่อ
นกัศกึษาที่ผ่าน และรายชื่อนกัศกึษาที่ไม่ผ่าน ดงัรูปที่ 4.18 และรูปที่ 4.19 

 
รูปที่ 4.18 หน้าประกาศรายชื่อนกัศกึษาที่ผ่านในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 

 

 

 
รูปที่ 4.19 หน้าประกาศรายชื่อนกัศกึษาที่ไม่ผ่านในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 
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 เมื่อนกัศึกษาได้ท าการเข้าไปดใูนตารางสอบวิชาโครงงาน จะสามารถเห็นตารางสอบของ
วิชาโครงงาน ดงัรูปที่ 4.20 

 
รูปที่ 4.20 หน้าตารางสอบวิชาโครงงานในสว่นของนกัศึกษาที่สามารถมองเห็น 

 

 เมื่อนกัศึกษาได้ท าการเข้าไปดใูนเก่ียวกบั จะสามารถเห็นข้อมลูเก่ียวกบัประกาศต่าง ๆ 
ดงัรูปที่ 4.21 

 
รูปที่ 4.21 หน้าข้อมลูเก่ียวกบัประกาศต่าง ๆ ในสว่นของนกัศกึษาที่สามารถมองเห็น 
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เมื่อนกัศึกษาได้ท าการเข้าไปดใูนติดต่อกบัอาจารย์ประจ าวิชาโครงงาน 1 และวิชา
โครงงาน 2 ดงัรูปที่ 4.22 

 
รูปที่ 4.22 หน้าติดต่อกบัอาจารย์ประจ าวิชาโครงงาน 1 และวิชาโครงงาน 2 ในสว่นของนกัศกึษา 

 

4.1.3 การทดลองของสว่นผู้ดแูลระบบ 

การท างานของสว่นผู้ดแูลระบบนัน้ต้องกดที่เข้าสูร่ะบบ มีขัน้ตอนดงันี ้

• เข้าสูร่ะบบ 

• กรอกรหสัประจ าตวัและรหสัผ่าน 

• จดัการผู้ใช้งาน 

• ออกจากระบบ 

 ในสว่นหน้าหลกัของผู้ดแูลระบบสามารถมองเห็นได้คือ หน้าแรก, หวัข้อและรายละเอียด
ของโครงงาน, เพิ่มหวัข้อโครงงาน, ตารางหวัข้อโครงงาน, ประกาศรายชื่อนกัศึกษาที่ผ่านและไม่
ผ่าน, ตารางสอบวิชาโครงงาน, เก่ียวกบั, ติดต่อ และจดัการผู้ใช้งาน ดงัรูปที่ 4.23 
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รูปที่ 4.23 หน้าหลกัสว่นของผู้ดแูลระบบที่สามารถมองเห็น 

 

 ผู้ดแูลระบบสามารถมองเห็นทกุหน้าต่างในระบบได้ แต่อาจารย์และนกัศกึษาไม่สามารถ
มองเห็นหน้าต่างจดัการผู้ใช้งานได้ ดงัรูปที่ 4.24 

 
รูปที่ 4.24 หน้าจดัการผู้ ใช้งานสว่นของผู้ดแูลระบบที่สามารถมองเห็น 

 



 
 

บทท่ี 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ข้อสรุป
ดงันี ้

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในระบบนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัคืออาจารย์ นกัศึกษา และผู้ดแูลระบบ
โดยท าการทดสอบ สรุปผลการทดลองการใช้งานได้ ดงันี ้

5.1.1 ระบบเข้าสู่ระบบในส่วนของอาจารย์ ได้ท าการทดสอบการเข้าสู่ระบบ ผลที่ได้พบว่า
สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.2 ระบบเข้าสูร่ะบบในสว่นของนกัศกึษา ได้ท าการทดสอบการเข้าสูร่ะบบ ผลที่ได้พบว่า

สามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.3 ระบบเข้าสูร่ะบบในสว่นของผู้ดแูลระบบ ได้ท าการทดสอบการเข้าสูร่ะบบ ผลที่ได้

พบว่าสามารถใช้งานระบบได้จริง 

5.1.4 ระบบจดัการผู้ใช้งานในสว่นของผู้ดแูลระบบ ได้ท าการทดสอบเพิ่ม แลลบข้อมลูการ

จดัการผู้ใช้งาน ผลที่ได้พบว่าสามารถใช้งานระบบได้จริง 

 

5.2 ปัญหาการด าเนินโครงงาน 

5.2.1 การใสแ่บบฟอร์ม QF-17 ในระบบ 

5.2.2 การติดตัง้ Visual Studio Code ในช่วงแรกมีปัญหา เพราะแต่ละคนใช้ Windows 
ต่างกนั 

5.2.3 การเข้า localhost มีบางคนไม่สามารถเข้า localhost ได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการระบบบริหารงานวิชาโครงงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี
ข้อเสนอแนะต่อโครงการนี ้ดงันี ้

5.3.1 ควรมีการสมคัรสมาชิกก่อนเข้าถึงระบบ 
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วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP 

ขัน้ตอนที่ 1  เปิดบราว์เซอร์ขึน้มา แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ 

https://www.apachefriends.org/index.html สามารถเข้าได้ทัง้บราว์เซอร์ Google Chrome, 

Firefox, IE หลงัจากเปิดเข้าไปแล้วหน้าตาของโปรแกรม ดงัรูปที่ ก.1 

 

รูปที่ ก.1 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 1 

ขัน้ตอนที่ 2 จากนัน้ก็คลิกลิงก์ดาวน์โหลดในสว่นนีจ้ะดาวน์โหลดลง Window คลิกที่ XAMPP For 

Window ดงัรูปที่ ก.2 

 

รูปที่ ก.2 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 2 
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ขัน้ตอนที่ 3 รอจนระบบท าการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อย ดงัรูปที่ ก.3 

 

รูปที่ ก.3 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 3 

ขัน้ตอนที่ 4 เมื่อระบบท าการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ท าการเปิดไฟล์ที่ท าการดาวน์โหลดขึน้มา 

ดงัรูปที่ ก.4 

 

รูปที่ ก.4 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 4 
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ขัน้ตอนที่ 5 เมื่อท าการกดค าว่า “เปิด” ก็จะมีหน้าต่าง Setup-XAMMP ปรากฏขึน้มา ให้กดที่ค าว่า 

Next โดยกดไปเร่ือย ๆ  ดงัรูปที่ ก.5 และ รูปที่ ก.6 

 

รูปที่ ก.5 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 5 

 

รูปที่ ก.6  วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 5 
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ขัน้ตอนที่ 6 จากนัน้โปรแกรม XAMPP ก็จะท างานต่อไปเร่ือย ๆ กระทัง่มีหน้าต่างใหม่ปรากฏ

ขึน้มาถามว่า จะเร่ิมเปิดใช้งาน XAMPP เลยหรือไม่ เมื่อพร้อมแล้วคลิก Finish ดงัรูปที่ ก.7 

 

รูปที่ ก.7 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 6 

ขัน้ตอนที่ 7 เมื่อกดที่ Finish ระบบก็จะเปิดหน้าต่างดงัตวัอย่างด้านลา่งขึน้มาให้อตัโนมติั ดงัรูปที่ 

ก.8 

 

รูปที่ ก.8 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 7 
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ขัน้ตอนที่ 8 เปิด Apache กบั MySQL components. หรือเปิด components อ่ืน ๆ ที่จะใช้ โดยกด

ไปที่ค าว่า Start หากมีการท างานถกูต้อง สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ดงัรูปที่ ก.9 แ ละรูปที่ ก.10 

 

รูปที่ ก.9 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 8 

 

 

รูปที่ ก.10 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 8 
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ขัน้ตอนที่ 9 ยืนยนัการติดตัง้ Apache โดยคลิกไปที่ Admin ของ Apache ใน Control Panel ดงั

รูปที่ ก.11 

 

รูปที่ ก.11 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 9 

ขัน้ตอนที่ 10 ยืนยนัการติดตัง้ MySQL โดยคลิกไปที่ Admin ของ MySQL ใน XAMPP Control 

Panel พอยืนยนัเสร็จสิน้แล้วก็เท่ากบัติดตัง้ XAMPP ลงในคอมพิวเตอร์เรียบร้อย และให้เปิดบราว์

เซอร์แล้วพิมพ์ “localhost” ในแถบ address เพื่อไปยงัหน้าที่แจ้งว่าคณุติดตัง้ XAMPP ในระบบ

เรียบร้อยแล้ว ดงัรูปที่ ก.12 

 

รูปที่ ก.12 วิธีการติดตัง้โปรแกรม XAMPP ขัน้ตอนที่ 10 
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วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code 

ขัน้ตอนที่ 1 ดาวน์โหลดตวัติดตัง้ VS Code ได้ที่ https://code.visualstudio.com เมือ่เข้าเว็บ

สามารถกดปุ่ มดาวน์โหลด ดงัรูปที่ ก.13 

 

รูปที่ ก.13 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 1 

ขัน้ตอนที่ 2 รอดาวน์โหลดตวัติดตัง้เสร็จ และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดเปิดตวัติดตัง้ขึน้มา ดงั

รูปที่ ก.14 

 

รูปที่ ก.14 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 2 
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ขัน้ตอนที่ 3 เมื่อเปิดตวัติดตัง้ขึน้มา จะแสดงหน้าจอ Welcome to the Visual Studio Code 

Setup Wizard ให้กดปุ่ ม Next > ดงัรูปที่ ก.15 

 

รูปที่ ก.15 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 3 

ขัน้ตอนที่ 4 หลงัจากนัน้จะแสดงหน้าจอ License Agreement ให้เลือก ☑ I accept the 

agreement แล้วกด Next > ดงัรูปที่ ก.16 

 

รูปที่ ก.16 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 4 
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ขัน้ตอนที่ 5 จากนัน้จะแสดงหน้าจอ Select Destination Location ให้กดปุ่ ม Next > ดงัรูปที่ ก.17 

 

รูปที่ ก.17 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 5 

 

ขัน้ตอนที่ 6  จากนัน้จะแสดงหน้าจอ Select Start Menu Folder ให้กดปุ่ ม Next > ดงัรูปที่ ก.18 

 

รูปที่ ก.18 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 6 
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ขัน้ตอนที่ 7 จากนัน้จะแสดงหน้าจอ Select Additional Tasks ให้กดปุ่ ม Next > ดงัรูปที่ ก.19 

 

รูปที่ ก.19 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 7 

 

ขัน้ตอนที่ 8 จากนัน้จะแสดงหน้าจอ Ready to Install ให้กดปุ่ ม Install ดงัรูปที่ ก.20 

 

รูปที่ ก.20 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 8 
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ขัน้ตอนที่ 9 จากนัน้รอโปรแกรมติดตัง้สกัครู่ ดงัรูปที่ ก.21 

 

รูปที่ ก.21 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 9 

 

ขัน้ตอนที่ 10 เมื่อติดตัง้เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ Completing the Visual Studio Code Setup 

Wizard ให้กดปุ่ ม Finish > ดงัรูปที่ ก.22 

 

รูปที่ ก.22 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 10 
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ขัน้ตอนที่ 11 จากนัน้โปรแกรม Visual Studio Code เปิดขึน้มาก็เป็นการเสร็จสิน้ขัน้ตอนในการ

ติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ดงัรูปที่ ก.23 

 

รูปที่ ก.23 วิธีการติดตัง้โปรแกรม Visual Studio Code ขัน้ตอนที่ 11 
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