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บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิ พนธ์ น้ ี มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ ก ษาออนไลน์ กรณี ศึ กษา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ปั จจุบนั การพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกข้อมูล หรื อการนัดหมายใน
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ออนไลน์ข้ ึ น โดยแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 สาหรั บนักศึกษา
สามารถสอบถาม แจ้งปั ญหา ติดตามผลการเรี ยน พูดคุ ยเกี่ ยวกับการศึ กษาผ่านแชทส่ วนตัว การ
ติดต่อนัดหมาย ทาแบบประเมินความพึงพอใจการให้คาปรึ กษา ส่ วนที่ 2 สาหรับอาจาร์ย สามารถดู
ผลการเรี ย นนัก ศึ กษา นัดหมายนัก ศึ กษา พูดคุ ย ปรึ ก ษาให้ค าแนะนาการเรี ย นผ่านแชทส่ วนตัว
ประกาศกระดานข่าวสาร ส่ วนที่ 3 สาหรับผูด้ ูแลระบบ สามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา เปลี่ยนภาค
การศึกษา และจัดการแก้ไขข้อมูลหลักได้ โดยระบบพัฒนาในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทางาน
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา Python (Django) ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย SQLite ด้วยภาษา SQL
โดยระบบสามารถช่วย ในการติดตามผลการเรี ยน และแจ้งปั ญหาต่างๆ พูดคุยสอบถาม และช่วยให้
สามารถติดตามข่าวสารจากอาจารย์ที่ปรึ กษาได้สะดวกและรวดเร็ วเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ที่ปรึ กษา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการให้อาจารย์แต่ละ
สาขาวิชาทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาในสังกัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแล
และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเรี ยน ซึ่งต้องคอยดูแลผลการเรี ยน
ของนัก ศึ ก ษาให้ทวั่ ถึ ง เท่ าเที ยมกันทุก คน โดยอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา มี หน้ าที่ รับผิดชอบโดยตรงต่อ
นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา
พร้อมทั้งทาหน้าที่กากับ ดูแล ให้คาปรึ กษา และแนะนานักศึกษาให้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่จะส่ งผลให้นกั ศึกษาประสบผลสาเร็ จในการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจด้านวิชาการ
ในสาขาวิชาของตนเอง มีความสามารถ มีทกั ษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท้ งั ของมหาวิทยาลัย และของสังคม เนื่องจากปัจจุบนั ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใน
การติดต่อสื่ อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับนักศึกษาเป็ นการบันทึกการนัดพบต่างๆ ลงกระดาษ
ทาให้เกิดการศูนย์หายได้ง่าย และการแจ้งปั ญหาต่างๆ นักศึกษาบางคนไม่กล้าที่จะมาแจ้งปั ญหา
ด้วยตัวเอง ทาให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเรี ยน การเก็บรายวิชา การ
ลงทะเบียน ส่งผลให้ไม่อยากศึกษาต่อ หรื อเลือกที่จะเก็บปัญหาไว้เอง
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ทางผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้ทาการพัฒ นาระบบอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาออนไลน์
กรณี ศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขึ้นเพื่อคอยให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
ในเรื่ องต่างๆ และใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา เพื่อสามารถเรี ยกดูได้เมื่อต้องการ และการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาซึ่ งได้จดั ทาในรู ปแบบของฐานข้อมูล ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลของ
นักศึกษาได้สะดวกขึ้น โดยพัฒนาในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบประกอบด้วยฟังก์ชนั
การทางาน 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 สาหรับ นักศึกษา สามารถสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามผล
การเรี ยน พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การ นัดหมาย ทาแบบประเมิน ส่ วนที่ 2 อาจารย์ ดูผลการเรี ยน
นักศึกษา นัดหมายนักศึกษา พูดคุยปรึ กษาให้คาแนะนาการเรี ยน กระดานนัดหมาย ส่ วนที่ 3 ผูด้ ูแล
ระบบ แต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เปลี่ ย นภาคการศึ ก ษา และแก้ไ ขข้อมูล ได้ ระบบพัฒนาโดยใช้
เครื่ องมือ Visual Studio code ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Django และจัดการฐานข้อมู ลด้วย SQLite
โดย ระบบจะช่วยในการติดตามผลการเรี ยน และแจ้งปัญหาต่าง และพูดคุยสอบถาม และ ติดตาม
ข่าวสารจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
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1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม
1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
(Client/ Server Architecture)
1.3.2 จัดการฐานข้อมูลโดยใช้ SQLite
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา)
1.3.3.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลส่ วนตัวของตนเองได้
1.3.3.1.2 สามารถแต่งตั้งเป็ นที่ปรึ กษาของแต่ละชั้นปี ได้
1.3.3.1.3 เปลี่ยนภาคเรี ยนการศึกษา
1.3.3.2 อาจารย์
1.3.3.2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
1.3.3.2.2 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในความรับผิดชอบได้
1.3.3.2.3 สามารถสร้างปฏิทินนัดหมายได้
1.3.3.2.4 สามารถโพสต์ขอ้ ความบนกระดานข่าวสาร
1.3.3.2.5 สามารถส่งข้อความติดต่อนักศึกษาแบบส่วนตัว
1.3.3.2.6 สามารถดูผลการเรี ยนและตารางเรี ยนของนักศึกษา
1.3.3.2.7 สามารถดูขอ้ มูลส่ วนตัวพื้นฐานของนักศึกษา
1.3.3.2.8 สามารถโพสแบบสอบถามให้นกั ศึกษา
1.3.3.2.9 สามารถดูการแจ้งเตือน
1.3.3.3 นักศึกษา
1.3.3.3.1 สามารถตรวจเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
1.3.3.3.2 สามารถแสดงดูขอ้ มูลอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
1.3.3.3.3 สามารถดูขอ้ มูลเพื่อนในชั้นเรี ยนได้
1.3.3.3.3 สามารถดูการนัดหมายจากอาจารย์ที่ปรึ กษาผ่านหน้าปฏิทิน
1.3.3.3.4 สามารถโพสต์โต้ตอบบนกระดานข่าวสาร
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1.3.3.3.5 สามารถส่งข้อความหาอาจารย์ที่ปรึ กษาแบบส่วนตัว
1.3.3.3.6 สามารถเพิ่มผลการเรี ยนและตารางเรี ยนของตนเอง
1.3.3.3.7 สามารถทาการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
1.3.3.3.8 สามารถดูการแจ้งเตือน
1.4. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยให้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยามมีระบบที่ปรึ กษาออนไลน์
ในการจัดการการให้คาปรึ กษา
1.4.2 ช่วยให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผูใ้ ช้ และเพิม่ ความสะดวกในการ
นัดหมายกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
1.4.3 ช่วยเพิ่มช่องทางให้อาจาร์ยที่ปรึ กษาและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้น
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูล (Detailed Study)
โดยรวบรวมความต้องการส ารวจพู ดคุยกับอาจารย์ที่ ปรึ กษา รวมถึงอาจารย์ภ ายใน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยสอบถามถึงความต้องการ
ของตัวระบบ มีความสามารถทาอะไรได้ ขอบเขตการทางานเป็ นอย่างไร รวบรวมปัญหาที่ได้จาก
การปฏิบตั ิงานนามาแก้ไขและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ นึ และมีความรวดเร็ ว รวมไปถึงการ
ทดลองใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ของที่อื่นๆ และนาข้อดี ข้อเสี ย มาวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยพัฒนาระบบในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
น าข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ท าการรวบรวม ร่ ว มถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ พ บ น ามาวิ เ คราะห์ แ ละ
วางแผนปฏิบตั ิงาน และกาหนดขอบเขตของระบบที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อทาการออกแบบ
เว็บแอปพลิเคชัน โดยให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะ
แบ่งการทางานของระบบ ออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 สาหรับผูด้ ูแลระบบ (เจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา)
ส่ วนที่ 2 สาหรับอาจารย์ และส่ วนที่ 3 สาหรับนักศึกษา โดยนาเสนอด้วยแผนภาพข้อมูล Use Case
Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และโครงสร้างฐานข้อมูล ของนักศึกษาและอาจารย์
ระบบแชท ปฏิทิน กระดาน
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1.5.3 ออกแบบระบบงำน(System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะออกแบบแอปพลิเคชันที่นามาใช้จริ งเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเว็บ
ตอบสนองต่อความต้องการของผุใ้ ช้
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) โดยสถาปัตยกรรมที่ใช้
พัฒนาระบบเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์เป็ นรู ปแบบที่โฮสต์ ทาหน้าที่เป็ น
เซิร์ฟเวอร์แบบทางานตลอดเวลา (Always-on) ซึ่งทาหน้าที่ให้บริ การแก่
เครื่ องไคลเอนต์ ซึ่งจะทาหน้าที่ร้องขอบริ การผ่าน การทางานเริ่ มต้นที่
โปรแกรมด้านไคลเอนต์ทาการร้องขอ โดยผ่าน HTTP request ไปยังเซิฟเวอร์
เมื่อไคลเอนต์ได้รับข้อมูลจาก HTTP Response แล้ว ก็จะทาการแปล
ความหมายของข้อมูลเพื่อแสดงผลที่จอภาพ ขณะที่เซิ ร์ฟเวอร์ เมื่อรับ HTTP
Request แล้วจะทาการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับ เพื่อส่ งออปเจค ที่
ด้านไคลเอนต์ตอ้ งการกลับไปโดยผ่าน HTTP Response
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) โดยใช้ SQLite ในการเก็บข้อมูล
ของนักศึกษา และอาจารย์จานวนมาก SQLite คือ Library ตัวนึงที่มี
ขนาดเล็กมาก คอยจัดการ Database ให้ โดยใช้ Syntax SQL เหมือนกับ
MySQL ใช้ง่าย, ใช้ ในโปรแกรมง่าย, บารุ งรักษาง่าย
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) ออกแบบโดยใช้หลัก
ให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยใช้ HTML5 และ JavaScript ในการตก
แต่งหน้าการใช้งานของตัวระบบ และใช้ JavaScript ช่วยในการทางานโดย
ไม่ตอ้ งรี เซตหน้าโปรแกรม
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development)
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์
ออกแบบไว้มาพัฒนา และเขียนชุดคาสั่งด้วยโปรแกรม Visual Studio Code ในการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน โดยใช้ Django ในการพัฒนาตัวระบบให้มีประสิ ทธิภาพในการใช้งานโดยตัวระบบจะมี
ฐานข้อมูลติดมาด้วยอยู่แล้วจึงใช้ฐานข้อมูลตัวนี้ ในการพัฒนา เพราะมีความสะดวกและใช้งานง่าย
จึงง่ายต่อการพัฒนาระบบ
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1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทดสอบระบบไปพร้อมๆ กับการพัฒนา ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual
Studio 2017 ตรวจสอบความผิดพลาด ในการทางานและการแสดงผลของข้อมูล ว่ามีความผิดพลาด
ในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง และทาการแก้ไขให้ถูกต้องและทาการทดสอบอีกครั้งจนไม่พบ
ข้อผิดพลาดในการทางาน โดยมีข้นั การทดสอบระบบ 3 ขั้นตอนดังนี้
1.5.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังก์ชนั การทางานเป็ นการทดสอบ
แอปพลิเคชันในระดับ Function Call เพื่อเป็ นการยืนยันการทางานของระดับย่อย
ที่สุดของแอปพลิเคชันว่าทางานได้อย่างถูกต้อง
1.5.5.2 Integration Testing ทดสอบการทางานของระบบโดยทดสอบการตอบสนองของ
แต่ละความต้องการ แต่ละหน้าของแอปพลิเคชันว่ามีการทางานที่ สมบูรณ์และ
ถูกต้องโดยทาการเชื่อมต่อส่วนย่อย ๆ ของ Module นามาประกอบกันเป็ นระบบ
1.5.5.3 System Testing ทดสอบการเชื่อมต่อของระบบโดย หลาย ๆ อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น และเชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำร (Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารแนวทางในการจัดทาปริ ญญานิ พนธ์โ ดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินปริ ญญานิ พนธ์ เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นคู่มือการใช้งาน
ใช้อา้ งอิงในอนาคต

6
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่1.1 ระยะเวลาในการดาเนินปริ ญญานิพนธ์
กิจกรรม
1.รวบรวม
ความต้องการ
2.วิเคราะห์
ระบบ
3.ออกแบบ
ระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบ
ระบบ
6.จัดทาเอกสาร

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

มิ.ย

ก.ค

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์ (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 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox

บทที่2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณี ศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถ
ตอบโจทย์กบั ผูใ้ ช้ให้มากที่สุด ประกอบด้วย
2.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ พฒ
ั นา
2.1.1 HTML1

รู ปที่ 2.1 สัญลักษณ์ HTML
HTML5 เป็ นภาษาโปรแกรมที่มีตวั ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็ นระบบที่
อนุ ญาตให้ปรับเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของหน้าเว็บรวมทั้งปรับเปลี่ยนรู ปลักษณ์ได้ นอกจากนี้ ยงั ใช้ใน
การจัด โครงสร้ า งและน าเสนอเนื้ อ หาส าหรั บ เว็บ ไซต์ ด้ว ย HTML5 เบราว์เ ซอร์ เช่ น Firefox,
Chrome, Explorer, Safari และอื่น ๆ สามารถรู ้วิธีแสดงหน้าเว็บเฉพาะรู ้ว่าองค์ ประกอบต่างๆอยู่ที่
ไหน จะใส่ รูปภาพและตาแหน่ งที่จะวางข้อความได้อย่างไร ทางผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฎีน้ ี มาทาการ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ โดยเป็ นการทาให้ตวั ระบบมีหน้าการใช้งานที่ดูใช้งานง่าย จัด
องค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

1

https://wind-site.com
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2.1.2 CSS2

รู ปที่ 2.2 สัญลักษณ์ CSS
CSS ย่ อ มาจาก Cascading Style Sheet คื อ ภาษาที่ ใ ช้ เ ป็ นส่ ว นของการจัด รู ป แบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS ก าหนดรู ป แบบ ของเว็บ ได้แก่ สี ข องข้อความ สี พ้ื นหลัง
ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ทางผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฎีน้ ีมาทาการออกแบบหน้าเว็บไซต์
ของระบบ ดังรู ปที่ 4.4 โดย เป็ นแต่งแต่งสี สันของหน้าการใช้งาน หรื อไอคอนต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
หน้าสนใจ และ แยกฟังก์ชนั การทางาน
2.1.3 JavaScript3

รู ปที่ 2.3 สัญลักษณ์ JavaScript
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่
กาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า “สคริ ปต์”
(script) ซึ่ ง ในการสร้ า งและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ HTML) เพื่ อให้เว็บไซต์ของเราดู มี ก าร
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งานได้มากขึ้น ซึ่ งมีวิธีการทางานในลักษณะ “แปลความและ
ด าเนิ น งานไปที ล ะค าสั่ ง ” (interpret) หรื อเรี ยกว่ า อ็ อ บเจ็ ก โอเรี ยลเต็ ด ( Object Oriented
Programming) ที่มีเป้ าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอิ นเทอร์ เน็ต สาหรับ
ผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และ
ภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทางผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฎีน้ ี

2

https://www.wynnsoft-solution.net/th/article/view/80/
3
https://www.seibottech.co.th/news/javascript
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มาทาการออกแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ โดยเป็ นการเพิ่มข้อมูลที่ไม่รีเซตหน้าใช้งานเป็ นการเพิ่ม
ลูกเล่นให้ตวั ระบบ
2.1.4 Django4

รู ปที่ 2.4 สัญลักษณ์ Django
Django (อ่านว่าจังโก้ หรื อแจงโก้ โดยไม่ออกเสี ยงตัว D) เป็ น framework ที่ใช้ในการ
สร้าง Web Application ในฝั่งของ Back End ที่พฒั นาด้วยภาษา Python โดยในตัว framework จะมี
ส่ วนประกอบทุกอย่างที่จาเป็ นตั้งแต่การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ไปจนถึงการ render ข้อมูลออกมาให้ฝั่ง
Front End แสดงผลข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่ ง framework ในรู ปแบบนี้ ในภาษาอื่นๆ เช่น Ruby on rails
สาหรับภาษา Ruby, Play Framework สาหรับภาษา Java หรื อ Scala, Groovy on Grails สาหรับภาษา
Groovy, Laravel สาหรับภาษา PHP, หรื อ Express สาหรับภาษา JavaScript ของ Node.js เป็ นต้น
ทางผูจ้ ดั ทาได้นาทฤษฎีน้ ีมาพัฒนาระบบหลังบ้านทั้งหมด ทาให้โปรแกรมสาเร็จได้
2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ ในการพัฒนา
2.2.1 Client/ server Network5
เครื อข่ายแบบ Client/ Server เป็ นรู ปแบบหนึ่งของเครื อข่ายแบบ server-based โดยจะมี
คอมพิวเตอร์ หลักเครื่ องหนึ่ งเป็ น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่ งจะไม่ได้ทาหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่ องลูก
ข่ายหรื อเครื่ องไคลเอนต์ (client) แต่เซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่เสมือนเป็ นที่เก็บข้อมูลระยะไกล และ
ประมวลผลบางอย่า งให้กับเครื่ องไคลเอนต์เท่ า นั้น เช่ น ประมวลผลคาสั่ง ในการดึ ง ข้อมูลจาก
เซิ ร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล (database server) เป็ นต้น โดยตัวโปรแกรมจะใช้งานแบบออนไลน์ ผูค้ นจะ
สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อ ในการดึงข้อมูล หรื อเพิ่มข้อมูล

4

https://codeburst.io
5
https://www.snc.co.th/Article/Detail
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รู ปที่ 2.5 Client/ server Network
2.3 ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการพัฒนา
2.3.1 Visual Studio Code 6
คือ Visual Studio Code หรื อ VSCode เป็ นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรู ปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
นามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ตอ้ งการความเป็ นมืออาชีพ ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสาหรับ
นักพัฒนาโปรแกรมที่ตอ้ งการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS
และ Linux สนับ สนุ นทั้ง ภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่ อมต่อกับ Git ได้
นามาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่ องมือส่ วนขยายต่างๆ ให้เลือกใช้ 1.การเปิ ดใช้งานภาษาอื่นๆ
ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรื อ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็ นต้น
เป็ นการนาซอฟต์แวร์ มาใช้ในการเขียนภาษา Django ในการพัฒนาโปรแกรมให้สาเร็ จตามที่ว่าง
แผนไว้ท้ งั หมด

6

https://www.mindphp.com

บทที่3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบอาจารย์ที่ ป รึ กษาออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิ ท ยาลัย สยาม เป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน ส าหรั บ อาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาในภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยระบบสามารถปรึ กษาปั ญหาต่าง แก้ไขปั ญหาผลการเรี ยนที่
อาจจะมีผลการเรี ยนที่ติดค้างอยู่ และให้คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ แก่ นักศึ กษา นักศึกษาสามารถ
สอบถามสิ่ งที่อาจไม่เข้าใจ ช่วยให้สามารถสื่ อสารข่าวสารที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อน และลดปัญหา
ข้อมูลของการให้คาปรึ กษาสูญหาย
เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคนิพนธ์มีการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยนาหลัก MVT มาใช้
ในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Database SQLite Library ซึ่ งมีขนาดเล็กมาก คอยจัดการ Database ให้
โดยใช้ Syntax SQL เหมือนกับ MySQL ใช้งานง่าย ใช้ในโปรแกรมง่าย และบารุ งรักษาง่าย
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow Diagram)
3.2.1 วิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis)
ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน
ปั จจุ บ ันการจัดการเกี่ ย วกับการพบปะอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาของภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในการนัดหมายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษามี ช่องทางที่ หลากหลายทั้งผ่านสื่ อออนไลน์
ต่างๆ การพบปะภายในห้องเรี ยน บางครั้งเกิดปั ญหาการลืมวันในการนัดหมาย และการแจ้งปัญหา
ต่า งๆ จากนัก ศึ ก ษาไปยัง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษายังมี ก ารบัน ทึ ก การนัด พบและข้อคิ ด เห็ น ในการให้
คาปรึ กษาในแต่ละครั้งลงกระดาษ ทาให้ยากต่อการค้นหา และเกิดการสูญหายได้ง่าย การตรวจสอบ
ผลการเรี ยนรวมของแต่ละรายวิชาของนักศึก ษาในที่ปรึ กษาของแต่ละคนนั้นตรวจสอบได้ยาก การ
ประเมิ น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาบางครั้ งนัก ศึ ก ษาไม่ ท ราบลิ้ ง ค์ใ นการประเมิ น
เนื่องจากมีการประกาศลิ้งค์ในการประเมินไว้หลายช่องทางทาให้บางครั้งเก็บข้อมูลจากนักศึกษาได้
ไม่ครบถ้วน และปริ มาณของข้อมูลที่มีจานวนมากก่อให้เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ซึ่งอาจจะใช้เวลาดาเนินงานค่อนข้างนาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
- พัฒนาระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล แทนการบันทึกลงกระดาษ โดยมี
ความรวดเร็วและแม่นยาในการบันทึกลงฐานข้อมูล ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีฟังก์ชนั
ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
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- ในการนัดหมายให้สามารถสร้างผ่านปฏิทินบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน และแจ้งเตือนการ
นัดหมายไปยังผูท้ ี่ได้รับการนัดหมายทั้งฝั่งอาจารย์ และนักศึกษา
- ในการดูเกรดของรายวิชาต่างๆ ที่ นักคึกษาแต่ละชั้นปี หรื อนักศึกษาในที่ปรึ กษานั้น
พัฒนาให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถเรี ยกดูเกรดรวมของแต่ละรายวิชาได้
- กาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งาน โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถดูขอ้ มูลของนักศึกษาที่อยู่ในที่
ปรึ กษาของตนเองได้ ทาการนัดหมาย และบีกทึกคาให้การปรึ กษาจัดเก็บไว้ในระบบ
โพสต์ข่าวสารให้แก่นกั ศึกษา ดูเกรดรวมของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และนักศึกษา
ก็สามารถดูตารางการนัดหมาย แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว สามารถแชทส่ วนตัวคุยกับอาจารย์
และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนได้

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั
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3.2.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษาออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม สามารถจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาได้ จัดเก็บผลการเรี ยนเกรดของแต่ละรายวิชา
แยกเป็ นแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษา การแจ้งข่าวสารผ่านตัวเว็บ ไซต์ การทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึ กษา การนัดหมายรวมถึงแจ้งเตือนการนัด หมาย รวมถึงการแชท
พูดคุยแบบส่ วนตัว และผูด้ ูแลระบบยังสามารถทาการจัดทาประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่
ละชั้นปี โปรแกรมจะช่วยลดเวลาในการทางานลงและ การทางานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ของระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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3.3 แสดงฟังก์ ชันการทางานของระบบด้วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.3 Use Case Diagram ของระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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3.4 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login
Login
UC1
เข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน
Student, teacher, admin
ผูใ้ ช้ได้รับ username และ password สาหรับเข้าใช้งานระบบก่อน

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อนักศึกษาอาจารย์หรื อผูด้ ูแลระบบกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
จากนั้นคลิกปุ่ ม Login
2. ระบบจะทาการเช็คข้อมูลชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านว่าตรงกับฐานข้อมูลหรื อไม่
2.1 ข้อมูลชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านตรงกันกับในฐานข้อมูล
2.1.1 ระบบนาไปยังหน้าหลักตามสิ ทธิ์ของข้อมูลผูใ้ ช้
2.2 ข้อมูลผูใ้ ช้และรหัสผ่านไม่ตรงกับฐานข้อมูล
2.2.1 ระบบทาการแจ้งเตือน ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Post Condition
สามารถใช้งานฟังก์ชนั ต่างๆ ได้
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Add Profile
Use Case Name
Add Profile
Use Case ID
UC2
Brief Description
เพิ่มข้อมูลส่ วนตัว
Primary Actors
Student, teacher
Secondary Actors
Preconditions
ทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาและอาจารย์ Login
2. ระบบจะเช็คข้อมูลผูใ้ ช้วา่ มีฐานข้อมูล Profile หรื อไม่
2.1 มีขอ้ มูล Profile ในระบบ
2.1.1 ระบบไปยังหน้าหลักตาม ชนิดของข้อมูลผูใ้ ช้
2.2 ไม่มีขอ้ มูล Profile ในระบบ
2.2.1 ระบบจะให้เพิ่มข้อมูล Profile ส่วนตัว และ ไปยังหน้าหลักตามชนิด
ข้อมูล
Post Condition
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Edit Profile
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

Edit Profile
UC3
แก้ขอ้ มูลส่วนตัว

Primary Actors
Student, teacher
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาอาจารย์ เลือกเมนู Profile เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆ
Post Condition

สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล

Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Change password
Use Case Name
Change password
Use Case ID
UC4
Brief Description
เปลี่ยนรหัสผ่าน
Primary Actors
Student, teacher
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาอาจารย์ เลือกเมนู Change password เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. คลิกปุ่ ม Change password เพื่อยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน
2.1 ถ้าผูใ้ ช้งานกรอกรหัสผ่านเก่าไม่ตรงจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
2.2 ถ้ากรอกข้อมูลครบตามความต้องการของระบบสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

รหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนตามที่แก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : List teacher
Use Case Name
List teacher
Use Case ID
UC5
Brief Description
แสดงรายชื่ออาจารยที่ปรึ กษา
Primary Actors
Student
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษา Login หรื อ เลือกเมนู List teacher เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึ กษา
Post Condition

สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล อาจารย์เบื้องต้น

Alternative Flows

-

Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : List student
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors

List student
UC6
แสดงรายชื่อนักศึกษา
Student, Teacher

Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบหรื อนักศึกษาเลือกเมนู List student เพื่อใช้
งานฟังก์ชนั
2. แสดงข้อมูลนักศึกษา
3. เช็คสถานะ
3.1 อาจารย์จะสามารถดูผลการเรี ยนของนักศึกษาได้
Post Condition
สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล
Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Grade
Use Case Name
Grade
Use Case ID
UC7
Brief Description
ผลการเรี ยน
Primary Actors
Student, Teacher
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาเลือกเมนูผลการเรี ยนเพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงข้อมูลผลการศึกษา
3. ระบบจะเช็คสถานะ
3.1 ถ้าเป็ นนักศึกษา จะเพิ่มแก้ไขลบผลการเรี ยนได้
3.2 ถ้าเป็ นอาจารย์ จะแก้ไขผลการเรี ยนได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลการศึกษาได้
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กรุ ณา
ลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Messages
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors

Messages
UC8
แชทออนไลน์
Student, Teacher

Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาหรื ออาจารย์เลือกเมนู Messages เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงรายชื่อที่สามารถติดต่อได้
3. สามารถทาการแชทออนไลน์ติดต่อกันได้
Post Condition

สามารถพูดคุยถึงกัน

Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Use Case : Calendar
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors

Calendar
UC9
ปฏิทิน นัดหมาย
Student, Teacher
-

Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาหรื ออาจารย์ เลือกเมนู Calendar เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงกิจกรรมที่นดั หมาย
3. ระบบจะเช็คสถานะ
3.1 เป็ นอาจารย์ จะเพิ่มแก้ไขลบกิจกรรมได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

นัดหมายกิจกรรม
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Use Case : Assessment
Use Case Name
Assessment
Use Case ID
UC10
Brief Description
แบบประเมิน
Primary Actors
Student, Teacher
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาหรื ออาจารย์ เลือกเมนู แบบประเมิน เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงแบบประเมิน
3. ระบบจะเช็คสถานะ
3.1 เป็ นอาจารย์ จะเพิ่มแก้ไขแบบประเมินได้ เปิ ดปิ ด การมองเห็นของแบบ
ประเมิน
Post Condition
Alternative Flows

-

Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Use Case : board
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

board
UC11
กระดานแจ้งข่าวสาร

Primary Actors
Student, Teacher
Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อนักศึกษาหรื ออาจารย์ เลือกเมนู board เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงข่าวสาร
3. ระบบจะเช็คสถานะ
3.1 เป็ นอาจารย์ จะเพิม่ ลบ โพสข่าวสารได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception
ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Use Case : Meeting
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors

Meeting
UC12
นัดหมาย
Teacher

Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่ออาจารย์เลือกเมนู นัดหมาย เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. แสดงนัดหมาย
3. เพิ่ม แก้ไข ลบ นัดหมายได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของ Use Case : class
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions

class
UC13
รายชื่อนักศึกษาที่เกิน 4 ปี
Teacher
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่ออาจารย์ทาการเข้าสู่ระบบ
2. ระบบจะเช็คสถานะ
2.1 ข้อมูลสถานะตรงกับฐานข้อมูล
2.1.1 แสดงหน้าข้อมูลตามสถานะของผูใ้ ช้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กรุ ณา
ลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของ Use Case : Advisor
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

Advisor
UC14
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา

Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions

Admin, Teacher
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบหรื ออาจารย์เลือกเมนูอาจารย์ปรึ กษาเพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ระบบจะแสดงรายการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. ระบบจะเช็คสถานะ
3.1 ผูด้ ูแลระบบจะเพิ่มแก้ไข ลบ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของ Use Case : User Account
Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors

User Account
UC15
บัญชีผใู ้ ช้
Admin

Secondary Actors
Preconditions
ต้องทาการ Login ถึงจะใช้งานได้
Main Flow:
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลระบบ เลือกเมนู บัญชีผใู ้ ช้ เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
2. ระบบจะแสดงรายการบัญชีผใู ้ ช้
3. จะเพิ่มแก้ไข ลบ บัญชีผใู ้ ช้ ของ นักศึกษา อาจารย์ได้
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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3.5 Sequence Diagram

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

รู ปที่ 3.19 Class Diagram ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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3.7 Class Diagram Details
ตารางที่ 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
ตารางที่ 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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ตารางที่ 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
ตารางที่ 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : Message
Message
+ body: String
+ date: Time
+ is_read: Boolean
+addForm() : void
+getlistForm () : void
ตารางที่ 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
ตารางที่ 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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ตารางที่ 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
ตารางที่ 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 โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure)

รู ปที่ 3.20 โครงสร้างข้อมูลของระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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3.9 พจนานุกรมข้ อมูล (Data Dictionary)
ตารางที่ 3.24 รายละเอียดของตารางข้อมูล user
Relation : Attribute
user_type

Description
ประเภทผูใ้ ช้

Attribute
Domain
1, "HOD"
2,"Teacher"
3, "Student"

Type
char(10)

expiration_date วันหมดอายุผใู ้ ช้

Date

status

การใช้ฟังก์ชนั

Boolean

status_class

ดูแลชั้นปี พิเศษ

Boolean

PK

FK

Reference
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ตารางที่ 3.25 รายละเอียดของตารางข้อมูล student
Relation : user
Attribute
id
faculty
user
photoprofile
gender
student_name
student_name_eng
address
birthday
mobile
Class
note
status
status_finish
finish_date

Description
รหัสผูใ้ ช้
วันหมดอายุผใู ้ ช้
ผูใ้ ช้
รู ปภาพ
เกรด
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
รหัสนักศึกษา
วันเกิด
เบอร์โทร
ชั้นเรี ยน
หมายเหตุ
สถานะ
จบการศึกษา
วันที่จบการศึกษา

Attribute
Domain

Type

PK FK Reference
yes

char(100)
yes user

เกิน4ปี

Imag
char(100)
char(150)
char(150)
char(11)
char(10)
char(12)
Integer
char(150)
Boolean
Boolean
Date
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ตารางที่ 3.26 รายละเอียดของตารางข้อมูล fatherprofile
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้

Attribute Domain

Type

PK

FK

Reference

yes

user

yes

fathername
user
occupation

ชื่อบิดา
ผูใ้ ช้
อาชีพ

char(150)

money
mobile

เงินเดือน
เบอร์โทร

char(150)
char(12)

char(150)

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดของตารางข้อมูล Motherprofile
Relation : user
Attribute
Description
รหัสผูใ้ ช้
id

Attribute Domain

Type

FK

Reference

yes

user

ผูใ้ ช้

mothername

ชื่อมารดา

char(150)

occupation
money

อาชีพ
เงินเดือน
เบอร์โทร

char(150)
char(150)
char(12)

mobile

PK

yes user
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ตารางที่ 3.28 รายละเอียดของตารางข้อมูล Relativeprofile
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้

Attribute Domain

Type

PK

FK

Reference

yes

user
ผูใ้ ช้
relative_name ชื่อผูป้ กครอง

yes user
char(150)

occupation

อาชีพ

char(150)

money
mobile

เงินเดือน
เบอร์โทร

char(150)
char(12)
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ตารางที่ 3.29 รายละเอียดของตารางข้อมูล Study
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
term
เทอม
coursecode รหัสวิชา
course
unit
grade
day
start_time

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
char(150)
char(150)

ชื่อวิชา
หน่วยกิจ
เกรด
วัน

char(150)
Integer
Date
Date
Time

เริ่ มเรี ยน

finish_time หมดเวลาเรี ยน

Time

Class

Integer

ชั้น

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดของตารางข้อมูล School
Relation : user
Attribute Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
school
place

ผูใ้ ช้
โรงเรี ยนเดิม
สถานที่

Attribute Domain

Type

PK

FK

Reference

yes
yes user
char(150)
char(150)
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ตารางที่ 3.31 รายละเอียดของตารางข้อมูล teacher
Relation : teacher
Attribute

Description

id
faculty
user
photoprofile
gender
teacher_name
teacher
_name_eng
number
birthday
mobile
Class_1
Class_2
status
start_date
status_function

รหัสผูใ้ ช้
วันหมดอายุผใู ้ ช้
ผูใ้ ช้
รู ปภาพ
เกรด
ชื่อ

Attribute
Domain

PK

FK

Reference

yes

user

yes
char(100)
Imag
char(100)
char(150)
char(150)

ชื่อภาษาอังกฤษ
รหัสอาจารย์
วันเกิด
เบอร์โทร
ชั้นเรี ยน1
ชั้นเรี ยน2
สถานะ
วันที่บรรจุ
การใช้ฟังก์ชนั

Type

เกิน4ปี

char(11)
char(10)
char(12)
Integer
char(150)
Boolean
Date
Date
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ตารางที่ 3.32 รายละเอียดของตารางข้อมูล Questionnaire
Relation : teacher
Attribute
Description
id
user
link

รหัสผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้
เนื้อหา

Class

ชั้นเรี ยน
สถานะ

status

Attribute Domain

Type

PK

FK

Reference

yes
yes teacher
char(150)
Integer
เปิ ด/ปิ ด การใช้งาน Boolean

ตารางที่ 3.33 รายละเอียดของตารางข้อมูล Appoint
Relation : teacher
Attribute Description Attribute Domain
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
title
เนื้อหา
description รายละเอียด
problem
ปัญหา
suggest
เสนอแนะ
place
สถานที่
Class
ชั้นเรี ยน
date
วันที่
status
สถานะ
เปิ ด/ปิ ด การใช้งาน

Type

PK
yes

FK

Reference

yes teacher
char(150)
char(150)
char(150)
char(150)
char(150)
Integer
date
Boolean
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ตารางที่ 3.34 รายละเอียดของตารางข้อมูล Message
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
body
เนื้อหา
date
ชั้นเรี ยน
is_read
สถานะการอ่าน

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
char(1000)
date
Boolean

ตารางที่ 3.35 รายละเอียดของตารางข้อมูล Event
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
title
เนื้อหา
description รายละเอียด
problem
ปัญหา
suggest
เสนอแนะ
start_time เวลาเริ่ มต้น
end_time เวลาสิ้ นสุ ด

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
char(150)
char(150)
char(150)
char(150)
Date
Date
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ตารางที่ 3.36 รายละเอียดของตารางข้อมูล EventMember
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
event
เนื้อหา
user
นักศึกษา
status
สถานะ

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
yes
yes
Boolean

ตารางที่ 3.37 รายละเอียดของตารางข้อมูล Question
Relation : user
Attribute
Description
id
รหัสผูใ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
detail
รายละเอียด
Class
ชั้น
add_time เวลา
photoprofile รู ป

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
Text
Integer
Date
Imag
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ตารางที่ 3.38 รายละเอียดของตารางข้อมูล Comment
Relation : user
Attribute
Description
id
ไอดีผใู ้ ช้
user
ผูใ้ ช้
question คาถาม
comment คอมเมน
add_time เวลา

Attribute Domain

Type

PK
yes

FK

Reference

yes user
yes
Text
Date

บทที่4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
ระบบออกแบบโดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมสะดวกในกำรใช้ง ำน ของผูใ้ ช้เ ป็ นหลัก จึ ง ได้
ออกแบบให้ผใู ้ ช้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย โดยมีเมนูอยู่ทำงด้ำนซ้ำยของหน้ำหลักโปรแกรม ศึกษำทำ
ควำมเข้ำใจกับปัญหำ และศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรออกแบบในแต่ละฟังค์ชนั่ กำรทำงำน

รู ปที่ 4.1 หน้ำจอล็อกอินเข้ำสู่ระบบ
จำกรู ปที่ 4.1 แสดงหน้ำจอล็อกอินเข้ำสู่ระบบ สำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์ โดยใช้ ชื่อผูใ้ ช้
และรหัสผ่ำน ที่ ได้รับจำกผูด้ ูแลระบบ โดยผูด้ ูแลระบบจะกำหนดไว้ในชื่อผูใ้ ช้เป็ น เลขประจำตัว
นักศึกษำและอำจำร์ย และรหัสผ่ำนเป็ นแบบสุ่ม โดยจะมีใบแจ้งให้ทรำบ
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4.1.1 ส่ วนของนักศึกษา

รู ปที่ 4.2 หน้ำเพิ่มข้อมูลส่ วนตัว
จำกรู ปที่ 4.2 หน้ำนี้ จะแสดงต่อเมื่อในระบบไม่มีขอ้ มูลส่ วนตัวของนักศึกษำ ระบบจะให้
ทำกำรเพิ่มข้อมูลส่ วนตัวลงไป ร่ วมถึงข้อมูลของผูป้ กครอง ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อภำษำอังกฤษ รหัส
ประจำตัว เพศ วันเกิด ชั้นปี เบอร์โทร สถำนศึกษำเดิม สถำนที่ต้ งั ชื่อบิดำ มำรดำ ผูป้ กครอง อำชีพ
และเงินเดือน
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รู ปที่ 4.3 หน้ำจอรำยชื่อและข้อมูลอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ปที่ 4.3 แสดงรำยชื่อที่ปรึ กษำของนักศึกษำแต่ละชั้นปี และข้อมูลเบื้องต้นของอำจำรย์
ประกอบด้วย ชื่อ นำมสกุล ชื่อภำษำอังกฤษ อีเมล หลักสูตร สังกัดคณะ

รู ปที่ 4.4 หน้ำจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษำ
จำกรู ปที่ 4.4 แสดงข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษำ และสำมำรถเพิ่มรู ปโปรไฟล์ได้ ค่ำเริ่ มต้น
ของรู ปโปรไฟล์ จะเป็ นรู ปค่ำเริ่ มต้น โดยนักศึกษำสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้ รหัสนักศึกษำ ชื่อสกุล เพศ วันเกิด
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รู ปที่ 4.5 หน้ำจอรำยชื่อเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
จำกรู ปที่ 4.5 จะแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น และรำยชื่ อ ที่เป็ นเพื่อนร่ วมชั้น
โดยแสดง รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล และชั้นปี

รู ปที่ 4.6 หน้ำจอแสดงผลกำรเรี ยน
จำกรู ปที่ 4.6 แสดงผลกำรเรี ยนของนักศึกษำ โดยแสดงวันที่เรี ยน และช่วงเวลำเรี ยน โดย
สำมำรถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้
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รู ปที่ 4.7 หน้ำจอเพิม่ รำยวิชำ
จำกรู ปที่ 4.7 แสดงหน้ำเพิ่มรำยวิชำเรี ยนในแต่ละภำคกำรศึกษำ โดยสำมำรถกรอกข้อมูล
ดังนี้ ปี กำรศึกษำ รหัสวิชำ รำยชื่อวิชำ หน่วยกิต เกรด วันที่เรี ยน เวลำที่เริ่ มเรี ยน สิ้ นสุ ดเวลำเรี ยน

รู ปที่ 4.8 หน้ำปฏิทินที่นดั หมำย
จำกรู ปที่ 4.8 แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่อำจำรย์ได้นดั หมำย ซึ่งจะมีรำยละเอียดในกำรนัด
พบและช่วงเวลำที่ตอ้ งกำรนัดพบ โดยสำมำรถคลิกเข้ำไปดูที่หวั ข้อที่นดั หมำยในปฏิทินได้
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รู ปที่ 4.9 หน้ำรำยละเอียดกำรนัดหมำย
จำกรู ปที่ 4.9 แสดงหน้ำหลังจำกคลิดที่หวั ข้อบนปฏิทิน โดยจะแสดง หัวข้อเรื่ อง ปัญหำ
เสนอแนะ รำยชื่อนักศึกษำ กำรเข้ำพบ

รู ปที่ 4.10 หน้ำกระดำนข่ำวสำรของอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ปที่ 4.10 จะแสดงหน้ำต่ำงกระดำนข่ำวที่จำรย์ที่ปรึ กษำได้โพสต์ไว้ โดยมีช่วงเวลำ
บอกอย่ำงชัดเจน นักศึกษำสำมำรถพิมพ์คอมเมนต์ พูดคุยรำยละเอียดได้
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รู ปที่ 4.11 หน้ำจอคอมเมนต์โพสต์บนกระดำนข่ำว
จำกรู ปที่ 4.11 จะแสดงส่วนของนักศึกษำในกำรคอมเมนต์โพสต์ของอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
เนื้อหำที่คอมเมนต์ ชื่อผูค้ อมเมนต์
4.1.2 ส่ วนของอาจารย์

รู ปที่ 4.12 หน้ำจอรำยชื่อนักศึกษำในกำรดูแล
จำกรู ปที่ 4.12 แสดงรำยชื่อนักศึกษำในกำรดูแลทั้งหมด โดยสำมำรถดูประวัติส่วนตัวของ
นักศึกษำได้ และสำมำรถเข้ำดูผลกำรเรี ยนของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ
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รู ปที่ 4.13 หน้ำจอรำยละเอียดของนักศึกษำแต่ละคน
จำกรู ป ที่ 4.13 แสดงรำยละเอี ย ดส่ วนตัวของนัก ศึ ก ษำแต่ล ะคน โดยแสดงข้อมูล รหัส
นักศึกษำ ชื่อ-สกุล ชื่ออังกฤษ เพศ ชั้นปี คณะ เบอร์โทร

รู ปที่ 4.14 หน้ำจอแสดงผลกำรเรี ยนของนักศึกษำ
จำกรู ปที่ 4.14 แสดงรำยละเอียดผลกำรเรี ยนของนักศึกษำแต่ละคน โดยแสดงข้อมูล ภำค
กำรศึกษำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต ผลกำรเรี ยน
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รู ปที่ 4.15 หน้ำจอเอกสำรคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ป ที่ 4.15 จะแสดงรำยกำรกำรแต่ ง ตั้งอำจำรย์ที่ป รึ ก ษำในแต่ ละชั้นปี แสดงตำมปี
กำรศึกษำ โดยสำมำรถเรี ยกดูเอกสำรในรู ปแบบเอกสำร .pdf ได้

รู ปที่ 4.16 หน้ำจอคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ปที่ 4.16 แสดงเอกสำร .pdf แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำ ประกอบด้วย เนื้อหำรำยละเอียด
รำยชื่ออำจำรย์ วันที่แต่งตั้ง กำรรับรอง
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รู ปที่ 4.17 หน้ำจอสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ
จำกรู ปที่ 4.17 แสดงช่องเพิ่มแบบประเมิน ประกอบไปด้วย เนื้อหำ ชั้นปี

รู ปที่ 4.18 หน้ำแบบประเมินประเมินควำมพึงพอใจ
จำกรู ปที่ 4.18 จะแสดงรำยกำรแบบประเมินที่อำจำรย์ได้ประกำศไว้ โดยอำจำรย์สำมำรถ
เลือกที่จะเปิ ดหรื อปิ ดกำรมองเห็นแบบประเมิน ควำมพึงพอใจฝั่ งนักศึกษำได้ โดยสำมำรถเปิ ดให้
นักศึกษำเป็ นในแต่ช่วงที่ตอ้ งกำรให้นกั ศึกษำทำกำรประเมิน

71

รู ปที่ 4.19 หน้ำแสดงปฏิทินที่นดั หมำย
จำกรู ปที่ 4.19 จะแสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่อำจำรย์ได้นดั หมำย ซึ่งจะมีรำยละเอียดในกำร
นัดพบ และช่วงเวลำที่ตอ้ งกำรนัดพบ โดยสำมำรถเข้ำไปดูโดยคลิกที่หวั ข้อที่นดั หมำยใน ปฏิทิน ซึ่ง
ในส่วนของอำจำรย์ จะสำมำรถเพิ่ม แก้ไข ในรำยละเอียด และเพิ่มคนเข้ำพบได้

รู ปที่ 4.20 หน้ำเพิ่ม แก้ไข รำยละเอียดกำรนัดหมำยในปฏิทิน
จำกรู ปที่ 4.20 แสดงหน้ำให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำสำมำรถเข้ำไปเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลกำรนัดหมำย
ในปฏิทิน โดยประกอบด้วย หัวข้อ รำยละเอียด เวลำเริ่ มต้นนัดหมำย - สิ้ นสุ ด
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รู ปที่ 4.21 หน้ำจอกระดำนข่ำวสำรของอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ปที่ 4.21 จะแสดงหน้ำต่ำงกระดำนข่ำวที่จำรย์ปรึ กษำได้โพสต์ไว้ โดยมีช่วงเวลำบอก
อย่ำงชัดเจน นักศึกษำ สำมำรถพิมพ์คอมเมนต์ พูดคุยรำยละเอียดได้ ซึ่ งในส่ วนของอำจำรย์ จะ
สำมำรถเพิ่ม โพสต์ข่ำวสำรได้

รู ปที่ 4.22 หน้ำจอเพิ่มโพสต์ขอ้ มูลข่ำวสำรสำหรับอำจำรย์
จำกรู ปที่ 4.22 แสดงหน้ำจอที่ให้อำจำรย์สำมำรถเพิ่มโพสต์ขอ้ มูลข่ำวสำรสนหน้ำกระดำน
ข่ำวได้ โดยประกอบด้วย เนื้อหำที่ตอ้ งกำรโพส รู ปเนื้อหำที่จะแสดง หรื อไม่แสดง ชั้นปี
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รู ปที่ 4.23 หน้ำจอรำยละเอียดกำรนัดพบแบบกลุ่ม
จำกรู ปที่ 4.23 จะแสดงหน้ำต่ำงรำยละเอียดในกำรนัดพบ และเพิ่มคนเข้ำพบ และสำมำรถ
ใส่รำยละเอียดกำรเข้ำพบ และเช็คกำรเข้ำพบของนักศึกษำ
4.1.3 ส่ วนที่ใช้ ร่วมกับทั้งฝั่งนักศึกษา และอาจารย์

รู ปที่ 4.24 หน้ำต่ำงแชทออนไลน์
จำกรู ปที่ 4.24 สำมำรถพูดคุยติดต่อสอบถำมแจ้งปัญหำได้ตลอดเวลำ โดยรำยชื่อที่ติดต่อจะ
เป็ นอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน

74

รู ปที่ 4.25 หน้ำต่ำงกำรแสดงผลกำรแจ้งเตือน
จำกรู ปที่ 4.25 จะแสดงรำยละเอียดกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองในระบบ ต่อผูก้ ระทำ
และเชื่อมต่อไปยังต้นทำงที่แจ้งเตือน ลบข้อควำมแจ้งเตือน

รู ปที่ 4.26 หน้ำจอแสดงกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน
จำกรุ ปที่ 4.26 โดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกรหัสผ่ำนเดิมแล้วใส่รหัสผ่ำนใหม่ และคอนเฟิ ร์มรหัส
อีกหนึ่งทั้งอำจำรย์ และนักศึกษำ
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4.1.4 ผู้ดูแลระบบ

รู ปที่ 4.27 หน้ำล็อกอินเข้ำสู่ระบบสำหรับผูด้ ูแลระบบ
จำกรู ปที่ 4.27 แสดงหน้ำจอล็อกอินเข้ำสู่ระบบสำหรับผูด้ ูแลระบบ โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้ และ
รหัสผ่ำนที่กำหนดไว้

รู ปที่ 4.28 แสดงหน้ำกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
จำกรู ปที่ 4.28 แสดงรำยละเอียดในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำ ในแต่ละชั้นปี สำมำรถ เพิ่ม
แก้ไข ลบ กำรแต่งตั้งได้ โดยประกอบด้วย ภำคกำรศึกษำ หัวข้ออำจำรย์คนที่ 1-4 และวันที่แต่งตั้ง
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รู ปที่ 4.29 หน้ำรหัสบัญชีของผูใ้ ช้
จำกรุ ปที่ 4.29 แสดงชื่อผูใ้ ช้ ทั้งหมด สำมำรถ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้ตลอดเวลำ โดยบัญชีผใู ้ ช้มี
ระยะเวลำในกำรใช้ง ำน กำรเพิ่ ม บัญชี ผูใ้ ช้จำนวนมำกสำมำรถ import เข้ำ จำก excel เข้ำมำใน
ฐำนข้อมูล

รู ปที่ 4.30 หน้ำจอกำรเพิ่มผูใ้ ช้
จำกรู ปที่ 4.30 แสดงหน้ำจอกำรเพิ่มไฟล์ของบัญชีผใู ้ ช้งำน ไฟล์ที่ใช้ในกำรเพิ่ม ประเภท
ของเอกสำรที่นำเข้ำ

บทที่5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒ นาระบบระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา ภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาเสร็ จสิ้ นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างสมบูรณ์ มีฟังก์ชนั
การทางานตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยส่ วนของอาจารย์ สามารถดูรายละเอียดของนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรี ยนเพื่อให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการจบการศึกษา นัดหมาย
ให้คาปรึ กษา และโพสต์ข่าวสารบนกระดานข่าว ส่ วนของนักศึกษา สามารถสอบถาม แจ้งปัญหา
ติดตามผลการเรี ยน พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การ นัดหมาย ทาแบบประเมิน และส่ วนของผูด้ ูแล
ระบบ สามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา เปลี่ยนภาคการศึกษา และแก้ไขข้อมูล โดยระบบช่วยให้การ
พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษามีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ช่วยในการบันทึกข้อมูล
การพบปะที่ปรึ กษา ดูผลการเรี ยนนักศึกษา นัดหมายนักศึกษา พูดคุยปรึ กษาให้คาแนะนาการเรี ยน
กระดานนัดหมาย
5.2 ข้อดีของ
5.2.1 ส่วนของนักศึกษา
5.2.1.1 สอบถาม แจ้งปัญหา
5.2.1.2 ติดตามผลการเรี ยน
5.2.1.3 พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา
5.2.1.4 นัดหมาย
5.2.1.5 ทาแบบประเมิน
5.2.2 ส่วนของอาจารย์
5.2.2.1 ดูผลการเรี ยนนักศึกษา
5.2.2.2 นัดหมายนักศึกษา
5.2.2.3 พูดคุยปรึ กษาให้คาแนะนาการเรี ยน
5.2.2.4 กระดานนัดหมาย
5.2.3 ส่วนของผูด้ ูแลระบบ
5.2.3.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
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5.2.3.2 เปลี่ยนภาคการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นควรพัฒนา
ระบบดังนี้
5.4.1 เพิม่ ระบบแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น การแจ้งเตือนผ่านแอปโซเชียล Line, Facebook
เป็ นต้น
5.4.2 เพิ่มระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ที่ช่วยให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล
5.4.3 เพิ่มการคิดคานวณหน่วยกิตในการเรี ยน เพื่อนามาตัดสิ นในการจบได้ เนื่องจาก
หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถเอาของมูลของทะเบียนมาใช้งานได้
5.4.4 เพิม่ ระบบการสร้างแบบประเมิน
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