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บทคดัย่อ 

 
 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม ณ ปัจจุบนัการพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษาระหว่าง
อาจารยแ์ละนกัศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการบนัทึกขอ้มูล หรือการนดัหมายใน
การให้ค  าปรึกษาผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ และเป็นการบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลลงในกระดาษ ท า
ให้ยากต่อการจดัการข้อมูลต่างๆ ดังนั้นทางผูจ้ดัท าจึงได้ท าการพฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ออนไลน์ข้ึน โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ส าหรับนักศึกษา
สามารถสอบถาม แจง้ปัญหา ติดตามผลการเรียน พูดคุยเก่ียวกบัการศึกษาผ่านแชทส่วนตวั การ
ติดต่อนดัหมาย  ท าแบบประเมินความพึงพอใจการใหค้  าปรึกษา ส่วนท่ี 2 ส าหรับอาจาร์ย สามารถดู
ผลการเรียนนักศึกษา นัดหมายนักศึกษา พูดคุยปรึกษาให้ค  าแนะน าการเรียนผ่านแชทส่วนตวั 
ประกาศกระดานข่าวสาร ส่วนท่ี 3 ส าหรับผูดู้แลระบบ  สามารถแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา เปล่ียนภาค
การศึกษา และจดัการแกไ้ขขอ้มูลหลกัได ้ โดยระบบพฒันาในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ท างาน
ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ ดว้ยภาษา Python (Django) ระบบจดัการฐานขอ้มูลดว้ย SQLite ดว้ยภาษา SQL 
โดยระบบสามารถช่วย ในการติดตามผลการเรียน และแจง้ปัญหาต่างๆ พูดคุยสอบถาม และช่วยให้
สามารถติดตามข่าวสารจากอาจารยท่ี์ปรึกษาไดส้ะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นบุคคลท่ีทางมหาวิทยาลยัแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้อาจารยแ์ต่ละ
สาขาวิชาท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาในสังกดั โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการดูแล 
และให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการเรียน ซ่ึงตอ้งคอยดูแลผลการเรียน
ของนักศึกษาให้ทัว่ถึงเท่าเทียมกันทุกคน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อ
นักศึกษา  ทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั และดา้นบุคลิกภาพของนกัศึกษา 
พร้อมทั้งท าหน้าท่ีก ากบั ดูแล ให้ค  าปรึกษา และแนะน านักศึกษาให้ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัท่ีจะส่งผลให้นกัศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจดา้นวิชาการ
ในสาขาวิชาของตนเอง มีความสามารถ มีทกัษะตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคท์ั้งของมหาวิทยาลยั และของสังคม เน่ืองจากปัจจุบนัภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
การติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษาเป็นการบนัทึกการนัดพบต่างๆ ลงกระดาษ 
ท าให้เกิดการศูนยห์ายไดง้่าย และการแจง้ปัญหาต่างๆ นักศึกษาบางคนไม่กลา้ท่ีจะมาแจง้ปัญหา
ดว้ยตวัเอง ท าใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหาส่วนตวั ปัญหาการเรียน การเก็บรายวิชา  การ
ลงทะเบียน ส่งผลใหไ้ม่อยากศึกษาต่อ หรือเลือกท่ีจะเก็บปัญหาไวเ้อง  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทางผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ 
กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม ขึ้นเพื่อคอยให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษา
ในเร่ืองต่างๆ และใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลนกัศึกษา เพื่อสามารถเรียกดูไดเ้ม่ือตอ้งการ และการจดัเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ ของนักศึกษาซ่ึงได้จดัท าในรูปแบบของฐานขอ้มูล ท าให้สามารถคน้หาขอ้มูลของ
นกัศึกษาไดส้ะดวกขึ้น โดยพฒันาในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั โดยระบบประกอบดว้ยฟังกช์นั
การท างาน 3 ส่วน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 ส าหรับ นกัศึกษา สามารถสอบถาม แจง้ปัญหา ติดตามผล
การเรียน พูดคุยเก่ียวกบัการศึกษา การ นดัหมาย  ท าแบบประเมิน ส่วนท่ี 2 อาจารย ์ดูผลการเรียน
นกัศึกษา นดัหมายนกัศึกษา พูดคุยปรึกษาให้ค  าแนะน าการเรียน กระดานนดัหมาย ส่วนท่ี 3 ผูดู้แล
ระบบ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา เปล่ียนภาคการศึกษา และแก้ไขข้อมูลได้ ระบบพฒันาโดยใช้
เคร่ืองมือ Visual Studio code ภาษาท่ีใช้ในการพฒันา Django และจดัการฐานขอ้มูลด้วย SQLite 
โดย ระบบจะช่วยในการติดตามผลการเรียน และแจง้ปัญหาต่าง และพูดคุยสอบถาม และ ติดตาม
ข่าวสารจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์     

เพื่อพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

 
1.3  ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์                 
         (Client/ Server Architecture) 
1.3.2 จดัการฐานขอ้มูลโดยใช ้SQLite 

1.3.3 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
  1.3.3.1 ผูดู้แลระบบ (เจา้หนา้ท่ีประจ าภาควิชา) 

1.3.3.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
1.3.3.1.2 สามารถแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาของแต่ละชั้นปีได ้
1.3.3.1.3 เปล่ียนภาคเรียนการศึกษา 
 

            1.3.3.2 อาจารย ์
  1.3.3.2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
  1.3.3.2.2 สามารถตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาในความรับผิดชอบได ้

1.3.3.2.3 สามารถสร้างปฏิทินนดัหมายได ้
1.3.3.2.4 สามารถโพสตข์อ้ความบนกระดานข่าวสาร 

1.3.3.2.5 สามารถส่งขอ้ความติดต่อนกัศึกษาแบบส่วนตวั 

1.3.3.2.6 สามารถดูผลการเรียนและตารางเรียนของนกัศึกษา 
1.3.3.2.7 สามารถดูขอ้มูลส่วนตวัพื้นฐานของนกัศึกษา 
1.3.3.2.8 สามารถโพสแบบสอบถามใหน้กัศึกษา  
1.3.3.2.9 สามารถดูการแจง้เตือน 
 

                         1.3.3.3 นกัศึกษา 
1.3.3.3.1 สามารถตรวจเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง 
1.3.3.3.2 สามารถแสดงดูขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

1.3.3.3.3 สามารถดูขอ้มูลเพื่อนในชั้นเรียนได ้
1.3.3.3.3 สามารถดูการนดัหมายจากอาจารยท่ี์ปรึกษาผา่นหนา้ปฏิทิน 
1.3.3.3.4 สามารถโพสตโ์ตต้อบบนกระดานข่าวสาร 
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1.3.3.3.5 สามารถส่งขอ้ความหาอาจารยท่ี์ปรึกษาแบบส่วนตวั 

1.3.3.3.6 สามารถเพิ่มผลการเรียนและตารางเรียนของตนเอง 
1.3.3.3.7 สามารถท าการประเมินความพึงพอใจอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้
1.3.3.3.8 สามารถดูการแจง้เตือน 

 
1.4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ช่วยให้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยามมีระบบท่ีปรึกษาออนไลน์ 
          ในการจดัการการใหค้  าปรึกษา 
 1.4.2 ช่วยใหส้ามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และเพิ่มความสะดวกในการ 
            นดัหมายกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
 1.4.3 ช่วยเพิ่มช่องทางใหอ้าจาร์ยท่ีปรึกษาและนกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีเพิ่มมากขึ้น 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
       1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
                   โดยรวบรวมความต้องการส ารวจพูดคุยกับอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึงอาจารยภ์ายใน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม โดยสอบถามถึงความตอ้งการ
ของตวัระบบ มีความสามารถท าอะไรได ้ขอบเขตการท างานเป็นอย่างไร รวบรวมปัญหาท่ีได้จาก
การปฏิบติังานน ามาแกไ้ขและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น และมีความรวดเร็ว รวมไปถึงการ
ทดลองใชร้ะบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ของท่ีอ่ืนๆ และน าขอ้ดี ขอ้เสีย มาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้
ในการออกแบบและพฒันาระบบ โดยพฒันาระบบในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั  
 
        1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
                  น าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้ท าการรวบรวม ร่วมถึงปัญหาต่างๆ ท่ีพบ น ามาวิเคราะห์และ
วางแผนปฏิบติังาน และก าหนดขอบเขตของระบบท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล เพื่อท าการออกแบบ
เวบ็แอปพลิเคชนั โดยให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้อย่างครบถว้นสมบูรณ์ โดยจะ
แบ่งการท างานของระบบ ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบ (เจา้หนา้ท่ีประจ าภาควิชา) 
ส่วนท่ี 2 ส าหรับอาจารย ์และส่วนท่ี 3 ส าหรับนกัศึกษา โดยน าเสนอดว้ยแผนภาพขอ้มูล Use Case 
Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และโครงสร้างฐานขอ้มูลของนักศึกษาและอาจารย์
ระบบแชท ปฏิทิน กระดาน 
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          1.5.3 ออกแบบระบบงำน(System Design) 
                     ในขั้นตอนน้ีจะออกแบบแอปพลิเคชนัท่ีน ามาใชจ้ริงเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเวบ็
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผุใ้ช ้
                       1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) โดยสถาปัตยกรรมท่ีใช ้
          พฒันาระบบเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์เป็นรูปแบบท่ีโฮสต ์ท าหนา้ท่ีเป็น
          เซิร์ฟเวอร์แบบท างานตลอดเวลา (Always-on) ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ 
          เคร่ืองไคลเอนต ์ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีร้องขอบริการผา่น การท างานเร่ิมตน้ท่ี 
          โปรแกรมดา้นไคลเอนตท์ าการร้องขอ โดยผา่น HTTP request ไปยงัเซิฟเวอร์ 
          เม่ือไคลเอนตไ์ดรั้บขอ้มูลจาก HTTP Response แลว้ ก็จะท าการแปล 
          ความหมายของขอ้มูลเพื่อแสดงผลท่ีจอภาพ ขณะท่ีเซิร์ฟเวอร์ เม่ือรับ HTTP 
          Request แลว้จะท าการแปลความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพื่อส่งออปเจค ท่ี
          ดา้นไคลเอนตต์อ้งการกลบัไปโดยผา่น HTTP Response 
                        1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) โดยใช ้SQLite ในการเก็บขอ้มูล
           ของนกัศึกษา และอาจารยจ์ านวนมาก SQLite คือ Library ตวันึงท่ีมี 
                                    ขนาดเลก็มาก คอยจดัการ Database ให ้โดยใช ้Syntax SQL เหมือนกบั 
                                    MySQL  ใชง้่าย, ใช ้ในโปรแกรมง่าย, บ ารุงรักษาง่าย                        
              1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) ออกแบบโดยใชห้ลกั
           ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง้่าย โดยใช ้HTML5 และ JavaScript ในการตก  
                                     แต่งหนา้การใชง้านของตวัระบบ และใช ้JavaScript ช่วยในการท างานโดย 
                                     ไม่ตอ้งรีเซตหนา้โปรแกรม 
 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
ออกแบบไวม้าพฒันา และเขียนชุดค าสั่งดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code ในการพฒันาเว็บแอป
พลิเคชนั โดยใช ้Django ในการพฒันาตวัระบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยตวัระบบจะมี
ฐานขอ้มูลติดมาดว้ยอยู่แลว้จึงใชฐ้านขอ้มูลตวัน้ีในการพฒันา เพราะมีความสะดวกและใชง้านง่าย 
จึงง่ายต่อการพฒันาระบบ 
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 1.5.5  กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
                        ผูจ้ดัท าไดท้ดสอบระบบไปพร้อมๆ กบัการพฒันา ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2017  ตรวจสอบความผิดพลาด ในการท างานและการแสดงผลของขอ้มูล วา่มีความผิดพลาด
ในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง และท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งและท าการทดสอบอีกคร้ังจนไม่พบ
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน โดยมีขั้นการทดสอบระบบ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.5.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังกช์นัการท างานเป็นการทดสอบ
แอปพลิเคชนัในระดบั Function Call เพื่อเป็นการยืนยนัการท างานของระดบัย่อย
ท่ีสุดของแอปพลิเคชนัวา่ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.5.5.2 Integration Testing ทดสอบการท างานของระบบโดยทดสอบการตอบสนองของ
แต่ละความตอ้งการ แต่ละหน้าของแอปพลิเคชันว่ามีการท างานท่ี สมบูรณ์และ
ถูกตอ้งโดยท าการเช่ือมต่อส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ามาประกอบกนัเป็นระบบ 

1.5.5.3 System Testing ทดสอบการเช่ือมต่อของระบบโดย หลาย ๆ อุปกรณ์ เช่น โทรศพัท ์
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ และเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 
             1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
                                   เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการจดัท าปริญญานิพนธ์โดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งาน
ใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี1.1 ระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ 

                           
กิจกรรม 

                 2563 2564 
ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 

1.รวบรวม
ความตอ้งการ 

           

2.วิเคราะห์
ระบบ 

           

3.ออกแบบ
ระบบ 

           

4.พฒันาระบบ            
5.ทดสอบ
ระบบ 

           

6.จดัท าเอกสาร            
 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.7.1.1 Notebook Windows 10 Asus Core i5-8300H Ram 8.00 GB 
 
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
            1.7.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code 
                           1.7.2.2  Github 
  1.7.2.3 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
 
1.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
 1.8.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.8.1.1 อุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
 
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ 
  1.8.2.1 โปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox 
 



บทที่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
           ในการพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ไดมี้การประยุกตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถ
ตอบโจทยก์บัผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 
2.1  ภาษาโปรแกรมที่ใช้พฒันา 
        2.1.1 HTML1 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 

 
                HTML5 เป็นภาษาโปรแกรมท่ีมีตวัย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นระบบท่ี
อนุญาตให้ปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ของหน้าเว็บรวมทั้งปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ได ้นอกจากน้ียงัใช้ใน
การจัดโครงสร้างและน าเสนอเน้ือหาส าหรับเว็บไซต์ ด้วย HTML5 เบราว์เซอร์ เช่น Firefox, 
Chrome, Explorer, Safari และอ่ืน ๆ สามารถรู้วิธีแสดงหน้าเว็บเฉพาะรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆอยู่ท่ี
ไหน จะใส่รูปภาพและต าแหน่งท่ีจะวางขอ้ความได้อย่างไร  ทางผูจ้ดัท าได้น าทฤษฎีน้ีมาท าการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ โดยเป็นการท าให้ตวัระบบมีหน้าการใช้งานท่ีดูใช้งานง่าย จดั
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน 
 
 
 
 
 

 
1 https://wind-site.com 
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 2.1.2  CSS2 

 
รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ CSS                

 CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet คือภาษาท่ีใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML โดยท่ี CSS ก าหนดรูปแบบ ของเว็บ ได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง 
ประเภทตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ ทางผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาท าการออกแบบหนา้เวบ็ไซต์
ของระบบ ดงัรูปท่ี 4.4 โดย เป็นแต่งแต่งสีสันของหนา้การใชง้าน หรือไอคอนต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
หนา้สนใจ และ แยกฟังกช์นัการท างาน 
 
 2.1.3  JavaScript3 

 
รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ JavaScript 

                  JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ี
ก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัว่า “สคริปต”์ 
(script) ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการ
เคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ช้งานไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ “แปลความและ
ด า เ นินงานไปทีละค าสั่ ง ”  ( interpret) หรือเ รียกว่า  อ็อบเจ็กโอเ รียล เต็ด  (Object Oriented 
Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
ผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และ
ภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทางผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ี

 
2 https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/  
3
 https://www.seibottech.co.th/news/javascript 
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มาท าการออกแบบหนา้เวบ็ไซตข์องระบบ โดยเป็นการเพิ่มขอ้มูลท่ีไม่รีเซตหนา้ใชง้านเป็นการเพิ่ม
ลูกเล่นใหต้วัระบบ 
 
 2.1.4 Django4 
 

 
รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ Django 

                     Django (อ่านว่าจงัโก ้หรือแจงโก ้โดยไม่ออกเสียงตวั D) เป็น framework ท่ีใชใ้นการ
สร้าง Web Application ในฝ่ังของ Back End ท่ีพฒันาดว้ยภาษา Python โดยในตวั framework จะมี
ส่วนประกอบทุกอยา่งท่ีจ าเป็นตั้งแต่การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล ไปจนถึงการ render ขอ้มูลออกมาใหฝ่ั้ง 
Front End แสดงผลขอ้มูลเหล่านั้นได ้ซ่ึง framework ในรูปแบบน้ีในภาษาอ่ืนๆ เช่น Ruby on rails 
ส าหรับภาษา Ruby, Play Framework ส าหรับภาษา Java หรือ Scala, Groovy on Grails ส าหรับภาษา 
Groovy, Laravel ส าหรับภาษา PHP, หรือ Express ส าหรับภาษา JavaScript ของ Node.js เป็นต้น 
ทางผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฎีน้ีมาพฒันาระบบหลงับา้นทั้งหมด ท าใหโ้ปรแกรมส าเร็จได ้
 
2.2  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนา 
         2.2.1 Client/ server Network5 
                   เครือข่ายแบบ Client/ Server เป็นรูปแบบหน่ึงของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมี
คอมพิวเตอร์หลกัเคร่ืองหน่ึงเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงจะไม่ไดท้ าหน้าท่ีประมวลผลทั้งหมดให้เคร่ืองลูก
ข่ายหรือเคร่ืองไคลเอนต์ (client) แต่เซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นท่ีเก็บขอ้มูลระยะไกล และ
ประมวลผลบางอย่างให้กับเคร่ืองไคลเอนต์เท่านั้น เช่น ประมวลผลค าสั่งในการดึงข้อมูลจาก
เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล (database server) เป็นตน้ โดยตวัโปรแกรมจะใช้งานแบบออนไลน์ ผูค้นจะ
สามารถใชง้านท่ีไหนก็ไดแ้ค่มีอินเทอร์เน็ต ในการเช่ือมต่อ ในการดึงขอ้มูล หรือเพิ่มขอ้มูล 
 

 
4
 https://codeburst.io 

5
 https://www.snc.co.th/Article/Detail 
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รูปท่ี 2.5 Client/ server Network 

 
2.3 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพฒันา 
         2.3.1 Visual Studio Code 6 
                   คือ Visual Studio Code หรือ VSCode เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใชใ้นการแกไ้ขและ
ปรับแต่งโคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพ ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะส าหรับ
นกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านทั้งบน Windows, macOS 
และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ 
น ามาใช้งานไดง้่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่างๆ ให้เลือกใช้ 1.การเปิดใช้งานภาษาอ่ืนๆ 
ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้ 
เป็นการน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการเขียนภาษา Django ในการพฒันาโปรแกรมให้ส าเร็จตามท่ีว่าง
แผนไวท้ั้งหมด 

 
6
 https://www.mindphp.com 



บทที่3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
                     ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์  กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  เป็นเว็บแอปพลิเคชันส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม โดยระบบสามารถปรึกษาปัญหาต่าง แกไ้ขปัญหาผลการเรียนท่ี
อาจจะมีผลการเรียนท่ีติดคา้งอยู่  และให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ แก่นักศึกษา  นักศึกษาสามารถ
สอบถามส่ิงท่ีอาจไม่เขา้ใจ ช่วยให้สามารถส่ือสารข่าวสารท่ีตรงกนัไม่คลาดเคล่ือน และลดปัญหา
ขอ้มูลของการใหค้  าปรึกษาสูญหาย 
                    เทคโนโลยีท่ีใชใ้นภาคนิพนธ์มีการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัโดยน าหลกั MVT มาใช้
ในการพฒันาระบบ โดยใช ้Database  SQLite Library ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก คอยจดัการ Database ให้ 
โดยใช ้Syntax SQL เหมือนกบั MySQL  ใชง้านง่าย ใชใ้นโปรแกรมง่าย และบ ารุงรักษาง่าย                        
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 
 ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 
  ปัจจุบันการจัดการเก่ียวกับการพบปะอาจารย์ท่ีปรึกษาของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในการนัดหมายเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษามีช่องทางท่ีหลากหลายทั้งผ่านส่ือออนไลน์
ต่างๆ การพบปะภายในห้องเรียน บางคร้ังเกิดปัญหาการลืมวนัในการนดัหมาย และการแจง้ปัญหา
ต่างๆ จากนักศึกษาไปยงัอาจารย์ท่ีปรึกษายงัมีการบันทึกการนัดพบและข้อคิดเห็นในการให้
ค  าปรึกษาในแต่ละคร้ังลงกระดาษ ท าให้ยากต่อการคน้หา และเกิดการสูญหายไดง้่าย การตรวจสอบ
ผลการเรียนรวมของแต่ละรายวิชาของนกัศึกษาในท่ีปรึกษาของแต่ละคนนั้นตรวจสอบไดย้าก การ
ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละปีการศึกษาบางคร้ังนักศึกษาไม่ทราบลิ้งค์ในการประเมิน
เน่ืองจากมีการประกาศลิ้งคใ์นการประเมินไวห้ลายช่องทางท าใหบ้างคร้ังเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาได้
ไม่ครบถว้น และปริมาณของขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากก่อให้เกิดขอ้ผิดพลาด รวมถึงระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ซ่ึงอาจจะใชเ้วลาด าเนินงานค่อนขา้งนาน 
         แนวทางแก้ไขปัญหา  
 - พฒันาระบบใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล แทนการบนัทึกลงกระดาษ โดยมี  
    ความรวดเร็วและแม่นย  าในการบนัทึกลงฐานขอ้มูล  ง่ายต่อการใชง้าน โดยมีฟังกช์นั    
    ต่างๆ  ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในการแกปั้ญหาต่างท่ีเกิดขึ้น 
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 - ในการนดัหมายให้สามารถสร้างผ่านปฏิทินบนหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั และแจง้เตือนการ
    นดัหมายไปยงัผูท่ี้ไดรั้บการนดัหมายทั้งฝ่ังอาจารย ์และนกัศึกษา 
 - ในการดูเกรดของรายวิชาต่างๆ ท่ี นกัคึกษาแต่ละชั้นปี หรือนกัศึกษาในท่ีปรึกษานั้น    
    พฒันาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสามารถเรียกดูเกรดรวมของแต่ละรายวิชาได ้
 - ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้งาน โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถดูขอ้มูลของนักศึกษาท่ีอยู่ในท่ี
   ปรึกษาของตนเองได้ ท าการนัดหมาย และบีกทึกค าให้การปรึกษาจดัเก็บไวใ้นระบบ 
   โพสตข์่าวสารใหแ้ก่นกัศึกษา ดูเกรดรวมของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนกัศึกษา
   ก็สามารถดูตารางการนัดหมาย แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั สามารถแชทส่วนตวัคุยกบัอาจารย์
   และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้

 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั     
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 3.2.2  วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
                   ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์  กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิว เตอร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม สามารถจดัเก็บขอ้มูลของนกัศึกษาได ้จดัเก็บผลการเรียนเกรดของแต่ละรายวิชา 
แยกเป็นแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา การแจ้งข่าวสารผ่านตวัเว็บไซต์ การท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารยท่ี์ปรึกษา การนัดหมายรวมถึงแจง้เตือนการนัดหมาย รวมถึงการแชท
พูดคุยแบบส่วนตวั และผูดู้แลระบบยงัสามารถท าการจดัท าประกาศแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่
ละชั้นปี โปรแกรมจะช่วยลดเวลาในการท างานลงและ การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 
รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login 
Use Case Name Login 
Use Case ID UC1 
Brief Description เขา้สู่ระบบยนืยนัตวัตน 
Primary Actors Student, teacher, admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูใ้ชไ้ดรั้บ username และ password ส าหรับเขา้ใชง้านระบบก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือนกัศึกษาอาจารยห์รือผูดู้แลระบบกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
จากนั้นคลิกปุ่ ม Login 

2. ระบบจะท าการเช็คขอ้มูลช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นวา่ตรงกบัฐานขอ้มูลหรือไม่ 
2.1 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นตรงกนักบัในฐานขอ้มูล 

2.1.1 ระบบน าไปยงัหนา้หลกัตามสิทธ์ิของขอ้มูลผูใ้ช้ 
2.2 ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 

2.2.1 ระบบท าการแจง้เตือน ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้
Post Condition สามารถใชง้านฟังกช์นัต่างๆ ได ้
Alternative Flows - 
Exception  ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Add Profile 

 
 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Add Profile 
Use Case ID UC2 
Brief Description เพิ่มขอ้มูลส่วนตวั 
Primary Actors Student, teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาและอาจารย ์Login  
2. ระบบจะเช็คขอ้มูลผูใ้ชว้า่มีฐานขอ้มูล Profile หรือไม่ 

2.1  มีขอ้มูล Profile ในระบบ 
     2.1.1 ระบบไปยงัหนา้หลกัตาม ชนิดของขอ้มูลผูใ้ช้ 
2.2 ไม่มีขอ้มูล Profile ในระบบ 
      2.2.1 ระบบจะใหเ้พิ่มขอ้มูล Profile ส่วนตวั และ ไปยงัหนา้หลกัตามชนิด 
                ขอ้มูล 

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Edit Profile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use Case Name Edit Profile 
Use Case ID UC3 
Brief Description แกข้อ้มูลส่วนตวั 

Primary Actors Student, teacher 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาอาจารย ์เลือกเมนู Profile เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. คลิกปุ่ ม แกไ้ข เพื่อแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ 

Post Condition สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Change password 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Use Case Name Change password 
Use Case ID UC4 
Brief Description เปล่ียนรหสัผา่น 
Primary Actors Student, teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาอาจารย ์เลือกเมนู  Change password  เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. คลิกปุ่ ม Change password เพื่อยนัการเปลี่ยนรหสัผา่น 

2.1 ถา้ผูใ้ชง้านกรอกรหสัผา่นเก่าไม่ตรงจะไม่สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้
2.2  ถา้กรอกขอ้มูลครบตามความตอ้งการของระบบสามารถเปลี่ยนรหสัผา่นได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : List teacher 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Use Case Name List teacher 
Use Case ID UC5 
Brief Description แสดงรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 
Primary Actors Student 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษา  Login หรือ เลือกเมนู  List teacher  เพื่อใชง้านฟังกช์นั            
2. แสดงขอ้มูลอาจารยท่ี์ปรึกษา                    

Post Condition สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล อาจารยเ์บ้ืองตน้ 

Alternative Flows - 

Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 
- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : List student 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Use Case Name List student 
Use Case ID UC6 
Brief Description แสดงรายช่ือนกัศึกษา  
Primary Actors Student, Teacher 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ืออาจารยเ์ขา้สู่ระบบหรือนกัศึกษาเลือกเมนู List student เพื่อใช้
งานฟังกช์นั 

2. แสดงขอ้มูลนกัศึกษา 
3. เช็คสถานะ 

3.1  อาจารยจ์ะสามารถดูผลการเรียนของนกัศึกษาได ้               
Post Condition สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล  

Alternative Flows - 
Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Grade 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Grade 
Use Case ID UC7 
Brief Description ผลการเรียน  
Primary Actors Student, Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาเลือกเมนูผลการเรียนเพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงขอ้มูลผลการศึกษา 
3. ระบบจะเช็คสถานะ 

3.1 ถา้เป็นนกัศึกษา จะเพิ่มแกไ้ขลบผลการเรียนได ้
3.2 ถา้เป็นอาจารย ์จะแกไ้ขผลการเรียนได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณา
ลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Messages 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

Use Case Name Messages 
Use Case ID UC8 
Brief Description แชทออนไลน์  
Primary Actors Student, Teacher 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาหรืออาจารยเ์ลือกเมนู Messages เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงรายช่ือท่ีสามารถติดต่อได ้
3. สามารถท าการแชทออนไลน์ติดต่อกนัได ้

Post Condition สามารถพูดคุยถึงกนั 

Alternative Flows - 
Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ไดก้รุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Use Case : Calendar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Calendar 
Use Case ID UC9 
Brief Description ปฏิทิน นดัหมาย 
Primary Actors Student, Teacher 
Secondary Actors - 

Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาหรืออาจารย ์เลือกเมนู Calendar เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงกิจกรรมท่ีนดัหมาย 
3. ระบบจะเช็คสถานะ 
      3.1 เป็นอาจารย ์จะเพิ่มแกไ้ขลบกิจกรรมได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Use Case : Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Assessment 
Use Case ID UC10 
Brief Description แบบประเมิน 
Primary Actors Student, Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาหรืออาจารย ์เลือกเมนู แบบประเมิน เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงแบบประเมิน 
3. ระบบจะเช็คสถานะ 

3.1 เป็นอาจารย ์จะเพิ่มแกไ้ขแบบประเมินได ้ เปิดปิด การมองเห็นของแบบ 
       ประเมิน 

Post Condition - 

Alternative Flows - 

Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 
- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้

กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : board 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name board 
Use Case ID UC11 
Brief Description กระดานแจง้ข่าวสาร 

Primary Actors Student, Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือนกัศึกษาหรืออาจารย ์เลือกเมนู board เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงข่าวสาร 
3. ระบบจะเช็คสถานะ 

3.1 เป็นอาจารย ์จะเพิ่มลบ โพสข่าวสารได ้
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception ไม่สามารถเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Use Case : Meeting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Meeting 
Use Case ID UC12 
Brief Description นดัหมาย 
Primary Actors Teacher 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ืออาจารยเ์ลือกเมนู นดัหมาย เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. แสดงนดัหมาย 
3. เพิ่ม แกไ้ข  ลบ  นดัหมายได ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Use Case : class 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name class 
Use Case ID UC13 
Brief Description รายช่ือนกัศึกษาท่ีเกิน 4 ปี 
Primary Actors Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้

Main Flow: 
1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ืออาจารยท์ าการเขา้สู่ระบบ  
2. ระบบจะเช็คสถานะ 

2.1 ขอ้มูลสถานะตรงกบัฐานขอ้มูล 
2.1.1 แสดงหนา้ขอ้มูลตามสถานะของผูใ้ช้ 

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้รุณา
ลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Use Case : Advisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name Advisor 
Use Case ID UC14 
Brief Description แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Primary Actors Admin, Teacher 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้

Main Flow: 
1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบหรืออาจารยเ์ลือกเมนูอาจารยป์รึกษาเพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. ระบบจะแสดงรายการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. ระบบจะเช็คสถานะ 

3.1 ผูดู้แลระบบจะเพิ่มแกไ้ข ลบ  การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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ตารางท่ี 3.15 รายละเอียดของ Use Case : User Account 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name User Account 
Use Case ID UC15 
Brief Description บญัชีผูใ้ช ้
Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการ Login ถึงจะใชง้านได ้
Main Flow: 

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบ เลือกเมนู บญัชีผูใ้ช ้เพื่อใชง้านฟังกช์นั 
2. ระบบจะแสดงรายการบญัชีผูใ้ช ้
3. จะเพิ่มแกไ้ข ลบ  บญัชีผูใ้ช ้ของ นกัศึกษา  อาจารยไ์ด ้

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

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังในภายหลงั 
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3.5 Sequence Diagram 

 
รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Add Profile 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Edit Profile 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Change password 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : List teacher 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : List student 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Grade 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Messages 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram : Calendar 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram : Assessment 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram : board 
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รูปท่ี 3.15 Sequence Diagram : Meeting 
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รูปท่ี 3.16 Sequence Diagram : class 
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รูปท่ี 3.17 Sequence Diagram : Advisor 
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รูปท่ี 3.18 Sequence Diagram : User Account 
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3.6 Class Diagram 

 
รูปท่ี 3.19 Class Diagram ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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3.7 Class Diagram Details 

ตารางท่ี 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram : board 
board 

+Id : primary key 
+Detail : String 
+Class : int 
+ add ti me : Date 
+ photoprofile : Image 
+updateForm() : void 
+addForm() : void 
+deleteForm() : void 
+getpost() : void 

 
ตารางท่ี 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram : Grade 

Grade 

+Id :  primary_key 
+ term: String 
+coursecode: String 
+ course: String 
+ grade: String 
+ day: String 
+ term: String 
+unit: int 
+start_time: Time 
+finish_time: Time 
+updateForm() : void 
+addForm() : void 
+deleteForm () : void 
+getlistgrade() : void 
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ตารางท่ี 3.18 รายละเอียดของ Class Diagram : Assessment 
Assessment 

+Id :  primary_key 
+ link: String 
+ Class: int 
+ status: Boolean 
+addForm() : void 
+deleteForm () : void 
+getlistForm () : void 
+openForm () : void 
+closeForm () : void 

 
ตารางท่ี 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : Message 

Message 

+ body: String 
+ date: Time 
+ is_read: Boolean 
+addForm() : void 
+getlistForm () : void 

 
ตารางท่ี 3.20 รายละเอียดของ Class Diagram : Calendar 

Calendar 
+Id :  primary_key 
+ title: String 
+ description: String 
+ problem: String 
+ suggest: String 
+start_time: Time 
+end_time: Time  
+ status: Boolean 
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+addForm() : void 
+deleteForm () : void 
+updateForm() : void 
+listFrom() : void 
+addnamelist () : void 
+deletename list () : void 
+add problem () : void 
+delete problem () : void 
+update problem () : void 
+add suggest () : void 
+delete suggest () : void 
+update suggest () : void 

 

ตารางท่ี 3.21 รายละเอียดของ Class Diagram : List teacher 
List teacher 

+Id : primary_key 
+ teacher_name: String 
+ teacher_name_eng: String 
+ email: String 
+ faculty: String 
+ mobile: String 
+listFrom() : void 
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ตารางท่ี 3.22 รายละเอียดของ Class Diagram : List student 
List student 

+Id : primary_key 
+ address: String 
+ student_name: String 
+ student_name_eng: String 
+ gender: String 
+ Class: String 
+ faculty: String 
+ mobile: String 
+listFrom() : void 
+liststudy(): void 
+updatestudy () : void 

 
ตารางท่ี 3.23 รายละเอียดของ Class Diagram : Class 

Class 

+Id :  primary_key 
+ address: String 
+ student_name: String 
+ student_name_eng: String 
+ gender: String 
+ Class: String 
+ faculty: String 
+ mobile: String 
+ note: String 
+listFrom() : void 
+liststudy(): void 
+updatestudy () : void 
+statusfinish () : void 
+add note () : void 
+updateForm() : void 
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3.8 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 

 
รูปท่ี 3.20 โครงสร้างขอ้มูลของระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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3.9 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)     
 

ตารางท่ี 3.24  รายละเอียดของตารางขอ้มูล user 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation : - 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

user_type ประเภทผูใ้ช ้ 1, "HOD" 
2,"Teacher" 
3, "Student" 

char(10)    

expiration_date วนัหมดอายผุูใ้ช ้  Date    

status การใชฟั้งกช์นั  Boolean    

status_class ดูแลชั้นปีพิเศษ  Boolean    
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ตารางท่ี 3.25  รายละเอียดของตารางขอ้มูล student 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation :  user 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
faculty วนัหมดอายผุูใ้ช ้  char(100)    
user ผูใ้ช ้    yes user 
photoprofile รูปภาพ  Imag    
gender เกรด  char(100)    
student_name ช่ือ  char(150)    
student_name_eng ช่ือภาษาองักฤษ  char(150)    
address รหสันกัศึกษา  char(11)    
birthday วนัเกิด  char(10)    
mobile เบอร์โทร  char(12)    
Class ชั้นเรียน  Integer    
note หมายเหตุ  char(150)    
status สถานะ เกิน4ปี Boolean    
status_finish จบการศึกษา  Boolean    
finish_date วนัท่ีจบการศึกษา  Date    



53 

ตารางท่ี 3.26  รายละเอียดของตารางขอ้มูล fatherprofile 
 

 
 

ตารางท่ี 3.27 รายละเอียดของตารางขอ้มูล Motherprofile 

Relation :  user 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   

fathername ช่ือบิดา  char(150)    

user ผูใ้ช ้    yes user 
occupation อาชีพ  char(150)    

money เงินเดือน  char(150)    
mobile เบอร์โทร  char(12)    

Relation :  user 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   

user ผูใ้ช ้    yes user 

mothername ช่ือมารดา  char(150)    

occupation อาชีพ  char(150)    
money เงินเดือน  char(150)    

mobile เบอร์โทร  char(12)    
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ตารางท่ี 3.28  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Relativeprofile 
   

Relation :  user 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   

user ผูใ้ช ้    yes user 
relative_name ช่ือผูป้กครอง  char(150)    

occupation อาชีพ  char(150)    

money เงินเดือน  char(150)    
mobile เบอร์โทร  char(12)    
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ตารางท่ี 3.29  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Study  
 

 
ตารางท่ี 3.30  รายละเอียดของตารางขอ้มูล School  

  
 

 

 

 

 

Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
term เทอม  char(150)    

coursecode รหสัวิชา  char(150)    

course ช่ือวิชา  char(150)    
unit หน่วยกิจ  Integer    
grade เกรด  Date    
day วนั  Date    
start_time เร่ิมเรียน  Time    

finish_time หมดเวลาเรียน  Time    

Class ชั้น  Integer    

Relation :  user 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   

user ผูใ้ช ้    yes user 
school โรงเรียนเดิม  char(150)    
place สถานท่ี  char(150)    
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ตารางท่ี 3.31  รายละเอียดของตารางขอ้มูล teacher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation :  teacher 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
faculty วนัหมดอายผุูใ้ช ้  char(100)    
user ผูใ้ช ้    yes user 
photoprofile รูปภาพ  Imag    
gender เกรด  char(100)    
teacher_name ช่ือ  char(150)    
teacher 
_name_eng 

ช่ือภาษาองักฤษ 
 char(150)    

number รหสัอาจารย ์  char(11)    
birthday วนัเกิด  char(10)    
mobile เบอร์โทร  char(12)    
Class_1 ชั้นเรียน1  Integer    
Class_2 ชั้นเรียน2  char(150)    
status สถานะ เกิน4ปี Boolean    
start_date วนัท่ีบรรจุ  Date    
status_function การใชฟั้งกช์นั  Date    
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ตารางท่ี 3.32 รายละเอียดของตารางขอ้มูล Questionnaire 
  

 

ตารางท่ี 3.33  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Appoint 
Relation :  teacher 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes teacher 
title เน้ือหา  char(150)    
description รายละเอียด  char(150)    
problem ปัญหา  char(150)    
suggest เสนอแนะ  char(150)    
place สถานท่ี  char(150)    
Class ชั้นเรียน  Integer    
date วนัท่ี  date    
status สถานะ เปิด/ปิด การใชง้าน Boolean    

 
 
 
 
 
 

 

 

Relation :  teacher 

Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   

user ผูใ้ช ้    yes teacher 
link เน้ือหา  char(150)    

Class ชั้นเรียน  Integer    

status สถานะ เปิด/ปิด การใชง้าน Boolean    
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ตารางท่ี 3.34  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Message 
  

Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
body เน้ือหา  char(1000)    
date ชั้นเรียน  date    
is_read สถานะการอ่าน  Boolean    

 
ตารางท่ี 3.35  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Event 

 
Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
title เน้ือหา  char(150)    
description รายละเอียด  char(150)    
problem ปัญหา  char(150)    
suggest เสนอแนะ  char(150)    
start_time เวลาเร่ิมตน้  Date    
end_time เวลาส้ินสุด  Date    
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ตารางท่ี 3.36  รายละเอียดของตารางขอ้มูล EventMember 
 

Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
event เน้ือหา    yes  
user นกัศึกษา    yes  
status สถานะ  Boolean    

 
ตารางท่ี 3.37  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Question 

Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id รหสัผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
detail รายละเอียด  Text    
Class ชั้น  Integer    
add_time เวลา  Date    
photoprofile รูป  Imag    
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ตารางท่ี 3.38  รายละเอียดของตารางขอ้มูล Comment 
 

Relation :  user 
Attribute Description Attribute Domain Type PK FK Reference 

id ไอดีผูใ้ช ้   yes   
user ผูใ้ช ้    yes user 
question ค าถาม    yes  
comment คอมเมน  Text    
add_time เวลา  Date    

 



บทที่4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 
                   ระบบออกแบบโดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรใช้งำน ของผูใ้ช้เป็นหลัก จึงได้
ออกแบบให้ผูใ้ชส้ำมำรถใชง้ำนไดง้่ำย โดยมีเมนูอยู่ทำงดำ้นซ้ำยของหนำ้หลกัโปรแกรม ศึกษำท ำ
ควำมเขำ้ใจกบัปัญหำ และศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรออกแบบในแต่ละฟังคช์ัน่กำรท ำงำน 
 

 
รูปท่ี 4.1 หนำ้จอลอ็กอินเขำ้สู่ระบบ 

 จำกรูปท่ี 4.1 แสดงหนำ้จอลอ็กอินเขำ้สู่ระบบ ส ำหรับนกัศึกษำ และอำจำรย ์โดยใช ้ช่ือผูใ้ช ้
และรหัสผ่ำน ท่ีไดรั้บจำกผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบจะก ำหนดไวใ้นช่ือผูใ้ช้เป็น เลขประจ ำตวั
นกัศึกษำและอำจำร์ย และรหสัผำ่นเป็นแบบสุ่ม โดยจะมีใบแจง้ใหท้รำบ 
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 4.1.1 ส่วนของนักศึกษา 

 
รูปท่ี 4.2 หนำ้เพิ่มขอ้มูลส่วนตวั 

 จำกรูปท่ี 4.2 หน้ำน้ีจะแสดงต่อเม่ือในระบบไม่มีขอ้มูลส่วนตวัของนักศึกษำ ระบบจะให้
ท ำกำรเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัลงไป ร่วมถึงขอ้มูลของผูป้กครอง ประกอบดว้ย ช่ือ ช่ือภำษำองักฤษ รหัส
ประจ ำตวั เพศ  วนัเกิด ชั้นปี เบอร์โทร สถำนศึกษำเดิม สถำนท่ีตั้ง ช่ือบิดำ มำรดำ ผูป้กครอง อำชีพ 
และเงินเดือน 
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รูปท่ี 4.3 หนำ้จอรำยช่ือและขอ้มูลอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.3 แสดงรำยช่ือท่ีปรึกษำของนกัศึกษำแต่ละชั้นปีและขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอำจำรย ์
ประกอบดว้ย ช่ือ นำมสกุล  ช่ือภำษำองักฤษ  อีเมล  หลกัสูตร สังกดัคณะ  
 

 
รูปท่ี 4.4 หนำ้จอแสดงขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.4  แสดงขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษำ และสำมำรถเพิ่มรูปโปรไฟลไ์ด ้ค่ำเร่ิมตน้
ของรูปโปรไฟล ์จะเป็นรูปค่ำเร่ิมตน้ โดยนกัศึกษำสำมำรถแกไ้ขขอ้มูลได ้ดงัน้ี รหัสนกัศึกษำ ช่ือ-
สกุล เพศ วนัเกิด  
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รูปท่ี 4.5 หนำ้จอรำยช่ือเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 จำกรูปท่ี 4.5 จะแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ และรำยช่ือ ท่ีเป็นเพื่อนร่วมชั้น 
โดยแสดง รหสันกัศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล และชั้นปี 
 

 
รูปท่ี 4.6 หนำ้จอแสดงผลกำรเรียน 

 จำกรูปท่ี 4.6 แสดงผลกำรเรียนของนกัศึกษำ โดยแสดงวนัท่ีเรียน และช่วงเวลำเรียน  โดย 
สำมำรถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลได ้
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รูปท่ี 4.7 หนำ้จอเพิ่มรำยวิชำ 

 จำกรูปท่ี 4.7 แสดงหนำ้เพิ่มรำยวิชำเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยสำมำรถกรอกขอ้มูล 
ดงัน้ี ปีกำรศึกษำ รหสัวิชำ รำยช่ือวิชำ หน่วยกิต เกรด วนัท่ีเรียน เวลำท่ีเร่ิมเรียน ส้ินสุดเวลำเรียน 

 

 
รูปท่ี 4.8 หนำ้ปฏิทินท่ีนดัหมำย 

 จำกรูปท่ี 4.8 แสดงรำยละเอียดกิจกรรมท่ีอำจำรยไ์ดน้ดัหมำย ซ่ึงจะมีรำยละเอียดในกำรนดั
พบและช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรนดัพบ โดยสำมำรถคลิกเขำ้ไปดูท่ีหวัขอ้ท่ีนดัหมำยในปฏิทินได ้
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รูปท่ี 4.9 หนำ้รำยละเอียดกำรนดัหมำย 
 จำกรูปท่ี 4.9 แสดงหนำ้หลงัจำกคลิดท่ีหวัขอ้บนปฏิทิน โดยจะแสดง หวัขอ้เร่ือง ปัญหำ 
เสนอแนะ รำยช่ือนกัศึกษำ กำรเขำ้พบ 
 

 
รูปท่ี 4.10 หนำ้กระดำนข่ำวสำรของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.10 จะแสดงหน้ำต่ำงกระดำนข่ำวท่ีจำรย์ท่ีปรึกษำได้โพสต์ไว ้โดยมีช่วงเวลำ
บอกอยำ่งชดัเจน นกัศึกษำสำมำรถพิมพค์อมเมนต ์พูดคุยรำยละเอียดได ้
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รูปท่ี 4.11 หนำ้จอคอมเมนตโ์พสตบ์นกระดำนข่ำว 

 จำกรูปท่ี 4.11 จะแสดงส่วนของนกัศึกษำในกำรคอมเมนตโ์พสตข์องอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
เน้ือหำท่ีคอมเมนต ์ช่ือผูค้อมเมนต ์
 
 4.1.2 ส่วนของอาจารย์ 

 
รูปท่ี 4.12 หนำ้จอรำยช่ือนกัศึกษำในกำรดูแล 

 จำกรูปท่ี 4.12 แสดงรำยช่ือนกัศึกษำในกำรดูแลทั้งหมด โดยสำมำรถดูประวติัส่วนตวัของ
นกัศึกษำได ้และสำมำรถเขำ้ดูผลกำรเรียนของนกัศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
 
 



68 
 

 
รูปท่ี 4.13 หนำ้จอรำยละเอียดของนกัศึกษำแต่ละคน 

 จำกรูปท่ี 4.13 แสดงรำยละเอียดส่วนตัวของนักศึกษำแต่ละคน โดยแสดงข้อมูล  รหัส
นกัศึกษำ ช่ือ-สกุล ช่ือองักฤษ เพศ ชั้นปี คณะ เบอร์โทร 
 

 
รูปท่ี 4.14 หนำ้จอแสดงผลกำรเรียนของนกัศึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.14 แสดงรำยละเอียดผลกำรเรียนของนกัศึกษำแต่ละคน โดยแสดงขอ้มูล ภำค
กำรศึกษำ รหสัวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต ผลกำรเรียน 
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รูปท่ี 4.15 หนำ้จอเอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.15 จะแสดงรำยกำรกำรแต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำในแต่ละชั้นปี แสดงตำมปี
กำรศึกษำ โดยสำมำรถเรียกดูเอกสำรในรูปแบบเอกสำร .pdf ได ้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 หนำ้จอค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
 จำกรูปท่ี 4.16 แสดงเอกสำร .pdf แต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ประกอบดว้ย เน้ือหำรำยละเอียด 
รำยช่ืออำจำรย ์ วนัท่ีแต่งตั้ง กำรรับรอง 
 

 

 



70 
 

 
รูปท่ี 4.17 หนำ้จอสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 จำกรูปท่ี 4.17  แสดงช่องเพิ่มแบบประเมิน ประกอบไปดว้ย เน้ือหำ ชั้นปี  
 

 
รูปท่ี 4.18 หนำ้แบบประเมินประเมินควำมพึงพอใจ 

 จำกรูปท่ี 4.18 จะแสดงรำยกำรแบบประเมินท่ีอำจำรยไ์ด้ประกำศไว ้โดยอำจำรยส์ำมำรถ
เลือกท่ีจะเปิดหรือปิดกำรมองเห็นแบบประเมินควำมพึงพอใจฝ่ังนักศึกษำได ้โดยสำมำรถเปิดให้
นกัศึกษำเป็นในแต่ช่วงท่ีตอ้งกำรใหน้กัศึกษำท ำกำรประเมิน  
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รูปท่ี 4.19 หนำ้แสดงปฏิทินท่ีนดัหมำย 

 จำกรูปท่ี 4.19 จะแสดงรำยละเอียดกิจกรรมท่ีอำจำรยไ์ดน้ดัหมำย ซ่ึงจะมีรำยละเอียดในกำร
นดัพบ และช่วงเวลำท่ีตอ้งกำรนดัพบ โดยสำมำรถเขำ้ไปดูโดยคลิกท่ีหวัขอ้ท่ีนดัหมำยใน ปฏิทิน ซ่ึง
ในส่วนของอำจำรย ์จะสำมำรถเพิ่ม แกไ้ข  ในรำยละเอียด และเพิ่มคนเขำ้พบได ้
 

 
 

รูปท่ี 4.20 หนำ้เพิ่ม แกไ้ข รำยละเอียดกำรนดัหมำยในปฏิทิน 
 จำกรูปท่ี 4.20 แสดงหนำ้ให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำสำมำรถเขำ้ไปเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลกำรนดัหมำย
ในปฏิทิน โดยประกอบดว้ย หวัขอ้ รำยละเอียด เวลำเร่ิมตน้นดัหมำย -  ส้ินสุด 
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รูปท่ี 4.21 หนำ้จอกระดำนข่ำวสำรของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.21 จะแสดงหนำ้ต่ำงกระดำนข่ำวท่ีจำรยป์รึกษำไดโ้พสตไ์ว ้โดยมีช่วงเวลำบอก
อย่ำงชดัเจน นักศึกษำ สำมำรถพิมพค์อมเมนต์ พูดคุยรำยละเอียดได ้  ซ่ึงในส่วนของอำจำรย ์ จะ
สำมำรถเพิ่ม โพสตข์่ำวสำรได ้
 

 
รูปท่ี 4.22 หนำ้จอเพิ่มโพสตข์อ้มูลข่ำวสำรส ำหรับอำจำรย ์

 จำกรูปท่ี 4.22 แสดงหนำ้จอท่ีให้อำจำรยส์ำมำรถเพิ่มโพสตข์อ้มูลข่ำวสำรสนหนำ้กระดำน
ข่ำวได ้โดยประกอบดว้ย เน้ือหำท่ีตอ้งกำรโพส รูปเน้ือหำท่ีจะแสดง หรือไม่แสดง  ชั้นปี   
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รูปท่ี 4.23 หนำ้จอรำยละเอียดกำรนดัพบแบบกลุ่ม 

 จำกรูปท่ี 4.23  จะแสดงหนำ้ต่ำงรำยละเอียดในกำรนดัพบ และเพิ่มคนเขำ้พบ และสำมำรถ
ใส่รำยละเอียดกำรเขำ้พบ  และเช็คกำรเขำ้พบของนกัศึกษำ 
 
 4.1.3 ส่วนท่ีใช้ร่วมกบัท้ังฝ่ังนักศึกษา และอาจารย์ 
 

 
รูปท่ี 4.24 หนำ้ต่ำงแชทออนไลน์ 

 จำกรูปท่ี 4.24 สำมำรถพูดคุยติดต่อสอบถำมแจง้ปัญหำไดต้ลอดเวลำ โดยรำยช่ือท่ีติดต่อจะ
เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
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รูปท่ี 4.25 หนำ้ต่ำงกำรแสดงผลกำรแจง้เตือน 

 จำกรูปท่ี 4.25 จะแสดงรำยละเอียดกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองในระบบ ต่อผูก้ระท ำ 
และเช่ือมต่อไปยงัตน้ทำงท่ีแจง้เตือน  ลบขอ้ควำมแจง้เตือน    

 

 
รูปท่ี 4.26 หนำ้จอแสดงกำรเปลี่ยนรหสัผำ่น 

 จำกรุปท่ี 4.26 โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรหสัผำ่นเดิมแลว้ใส่รหสัผำ่นใหม่ และคอนเฟิร์มรหสั
อีกหน่ึงทั้งอำจำรย ์และนกัศึกษำ 
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 4.1.4 ผู้ดูแลระบบ 

 
รูปท่ี 4.27 หนำ้ลอ็กอินเขำ้สู่ระบบส ำหรับผูดู้แลระบบ 

 จำกรูปท่ี 4.27 แสดงหนำ้จอลอ็กอินเขำ้สู่ระบบส ำหรับผูดู้แลระบบ โดยใชช่ื้อผูใ้ช ้และ
รหสัผำ่นท่ีก ำหนดไว ้
 

 
รูปท่ี 4.28 แสดงหนำ้กำรแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 จำกรูปท่ี 4.28 แสดงรำยละเอียดในกำรแต่งตั้งอำจำรยท่ี์ปรึกษำ ในแต่ละชั้นปี สำมำรถ เพิ่ม 
แกไ้ข ลบ กำรแต่งตั้งได ้โดยประกอบดว้ย ภำคกำรศึกษำ  หวัขอ้อำจำรยค์นท่ี 1-4 และวนัท่ีแต่งตั้ง 
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รูปท่ี 4.29 หนำ้รหสับญัชีของผูใ้ช ้

 จำกรุปท่ี 4.29 แสดงช่ือผูใ้ช ้ทั้งหมด สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ขไดต้ลอดเวลำ  โดยบญัชีผูใ้ชมี้
ระยะเวลำในกำรใช้งำน กำรเพิ่มบัญชีผูใ้ช้จ ำนวนมำกสำมำรถ import เข้ำจำก excel เข้ำมำใน
ฐำนขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 4.30 หนำ้จอกำรเพิ่มผูใ้ช ้

 จำกรูปท่ี 4.30 แสดงหนำ้จอกำรเพิ่มไฟลข์องบญัชีผูใ้ชง้ำน ไฟลท่ี์ใชใ้นกำรเพิ่ม ประเภท
ของเอกสำรท่ีน ำเขำ้ 



บทที่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 
                    การพัฒนาระบบระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งสมบูรณ์ มีฟังกช์นั
การท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยส่วนของอาจารย ์สามารถดูรายละเอียดของนักศึกษา 
ตรวจสอบผลการเรียนเพื่อให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจบการศึกษา นดัหมาย
ให้ค  าปรึกษา  และโพสตข์่าวสารบนกระดานข่าว  ส่วนของนกัศึกษา สามารถสอบถาม แจง้ปัญหา 
ติดตามผลการเรียน พูดคุยเก่ียวกบัการศึกษา การ นัดหมาย  ท าแบบประเมิน และส่วนของผูดู้แล
ระบบ สามารถแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา เปล่ียนภาคการศึกษา และแกไ้ขขอ้มูล โดยระบบช่วยใหก้าร
พบปะระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษาและนักศึกษามีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ช่วยในการบนัทึกขอ้มูล
การพบปะท่ีปรึกษา ดูผลการเรียนนกัศึกษา นดัหมายนกัศึกษา พูดคุยปรึกษาให้ค  าแนะน าการเรียน 
กระดานนดัหมาย  
 
5.2 ข้อดีของ 
 5.2.1 ส่วนของนกัศึกษา 
  5.2.1.1 สอบถาม แจง้ปัญหา 
                           5.2.1.2 ติดตามผลการเรียน 
                           5.2.1.3 พูดคุยเก่ียวกบัการศึกษา 
                           5.2.1.4 นดัหมาย   
                          5.2.1.5 ท าแบบประเมิน 
                     
 5.2.2 ส่วนของอาจารย ์
  5.2.2.1 ดูผลการเรียนนกัศึกษา 
                           5.2.2.2 นดัหมายนกัศึกษา 
                           5.2.2.3 พูดคุยปรึกษาใหค้  าแนะน าการเรียน 
                           5.2.2.4 กระดานนดัหมาย 
 
 5.2.3 ส่วนของผูดู้แลระบบ 
  5.2.3.1 แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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                         5.2.3.2 เปล่ียนภาคการศึกษา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
                  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นควรพฒันา
ระบบดงัน้ี 
 5.4.1 เพิ่มระบบแจง้เตือนท่ีหลากหลาย เช่น การแจง้เตือนผา่นแอปโซเชียล Line, Facebook 
          เป็นตน้ 
 5.4.2 เพิ่มระบบการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ท่ีช่วยใหง้่ายต่อการเก็บขอ้มูล 
 5.4.3 เพิ่มการคิดค านวณหน่วยกิตในการเรียน เพื่อน ามาตดัสินในการจบได ้เน่ืองจาก   
          หลกัสูตรอาจมีการเปล่ียนแปลง และไม่สามารถเอาของมูลของทะเบียนมาใชง้านได ้ 
 5.4.4 เพิ่มระบบการสร้างแบบประเมิน            
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