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บทคัดย่อ 

 

 บจก.ทูเฟลโลว ์เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์เป็นบริษทัท่ีจดัทาํและพฒันาเว็ปกบัแอปพลิเคชนั 

ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีแอปพลิเคชันสําหรับอัพเดตหรือติดตาม

ข่าวสารของบริษทั ทาํใหย้ากต่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหพ้นกังานทุกคนในบริษทั ทางบริษทั

จึงมีความตอ้งการแอปพลิเคชันน้ีเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัพนักงานภายในบริษทั และ

มอบหมายงานใหค้ณะผูจ้ดัทาํทาํการพฒันาแอปพลิเคชนัติดตามข่าวสารของบริษทัขึ้นมาโดยระบบ

สามารถคน้หาหรือเช็คดูข่าวสารท่ีอพัเดตของบริษทัได ้โดยอพัเดตข่าวสารผ่านทางฐานขอ้มูล โดย

ทาํการพฒันาแอปพลิเคชนัดว้ยโปรแกรมแอนดรอยสตูดิโอ โดยใช้ภาษาดาร์ท แอปพลิเคชนัน้ีจะ

สามารถติดตามข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้แก่พนักงาน และลด

ข่าวสารท่ีผิดพลาดภายในบริษทัฯ 
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Abstract 

 
 2 Fellows Network and Design Co., Ltd. is a website and application development 
business that serves both the public and private sectors. There is no application to maintain or track 
the company's news, so this makes it difficult to communicate news to all of the company's 
employees. As a result, the corporation needed this application to assist personnel within the 
organization. The interns were assigned to create an application that allows users to follow the 
firm's news by allowing the system to search and check for current company news. A database is 
used to keep the news up to date using Android Studio to create the apps and Dart programming 
language. This application  allows employees to follow the news through the app for ease and speed, 
as well as reducing the spread of misleading information from within the firm. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากบจก. ทูเฟลโลว ์เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ ยงัไม่มีแอปพลิเคชนัสําหรับอพัเดตหรือ

ติดตามข่าวสารของบริษทั ทาํใหย้ากต่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหพ้นกังานทุกคนในบริษทั ทาง

บริษทัจึงมีความตอ้งการแอปพลิเคชนัน้ีเพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกให้กบัพนกังานภายในบริษทั 

และมอบหมายงานใหค้ณะผูจ้ดัทาํทาํการพฒันาแอปพลิเคชนัติดตามข่าวสารของบริษทัขึ้นมา 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัติดตามข่าวสารภายในบริษทัฯ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 สามารถLogin & LogOut (User) 

 1.3.2 สามารถเพิ่มขอ้มูลการลงทะเบียน (User)        

 1.3.3 สามารถอพัเดทขอ้มลูลงทะเบียน (User)     

 1.3.4 สามารถลบขอ้มูลการลงทะเบียน (Admin)     

 1.3.5 อพัเดทข่าวสาร (Admin) 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหพ้นกังานภายในบริษทัติดตามข่าวสารไดส้ะดวกยิง่ขึ้น 

1.4.2 สามารถจดัเก็บขอ้มูลของพนกังานในบริษทั 

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

  ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลบางส่วนท่ีสามารถเผยแพร่ไดม้าทดลองทาํแอปพลิเค

ชนัสาํหรับติดตามข่าวสารภายในบริษทั และตอ้งการให้แอปพลิเคชนัสามารถอพัเดตข่าวสารในแต่

ละวนัได ้
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 1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

  นําขอ้มูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์ และ

วางแผนปฏิบติังานเพื่อทาํการออกแบบแอปพลิเคชนั เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของบริษทั 

โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการทาํงานของแอปพลิเคชนัและจากทางบริษทั 

1.5.3 ออกแบบระบบงาน  

  ในขั้นตอนน้ีจะทาํการออกแบบแอปพลิเคชนัท่ีจะนาํมาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

              สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ ไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 

1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

              ระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลแบบมี 

              ความสัมพนัธ์กันระหว่าง Table ใช้ MySQL Server เป็นฐานข้อมูลของ

              ระบบเพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

              ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้หรือหน้าจอ ให้สามารถกรอกข้อมูลท่ีมีใน

              ระบบฐานขอ้มูลไดค้รบถว้น 

 1.5.4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ 

  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการนําขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์

และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดคาํสั่ง โดยใชโ้ปรแกรม Android studio 4.2.2 ในการ

พฒันาแอปพลิเคชนั (Application) ใช ้MySQL Server ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 

  ผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั โดยใชส้มาร์ทโฟน 

(Emulator)  แอปพลิเคชนั(Application) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการทาํงานของระบบและ

การแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทาํงานใน

ขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และทาํการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากทาํ

การแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

1.5.6 จดัทาํเอกสาร 

  เป็นการจดัทาํเอกสารแนวทางในการดาํเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ

ดาํเนินโครงงาน เพื่อนาํเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานสําหรับสถาน

ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.5.7 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1. รวบรวมความตอ้งการ 

2. วิเคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัทาํเอกสาร 

    

 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์  

 1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel® Core™ i5-10400f  Ram 32 GB 

 1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Laptop รุ่น Asus TUF Gaming  

 1.6.1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Laptop รุ่น Nitro 5  

 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  

 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10  

 1.6.2.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 

 1.6.2.3 โปรแกรม Android Studio 4.2.2 

 1.6.2.4 โปรแกรม MySQL 

 1.6.2.5 โปรแกรม Postman 

 1.6.3.6 โปรแกรม Xampp 

 1.6.3.7 โปรแกรม Adobe XD 

  



 
 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการจัดทําโครงงานแอปพลิเคชันติดตามข่าวสารภายในบริษัทฯ  น้ี  ผู ้จัดทําได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 

 

2.1 XAMPP 1 

 Xampp คือโปรแกรมสําหรับจาํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ทาํงานใน

ลกัษณะของ WebServer นั่นคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลูกใน

เคร่ืองเดียวกนั ทาํใหไ้ม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet คุณก็สามารถทดสอบเวบ็ไซตท่ี์คุณสร้างขึ้น ไดทุ้ก

ท่ีทุกเวลา ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช ้CMS ในการสร้างเวบ็ไซต ์

  XAMPP ประกอบด้วย  Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซ่ึงเป็นโปรแกรม

พื้นฐานท่ีรองรับการทาํงาน CMS ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรม สาํหรับออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม

ในปัจจุบนั ไฟล์สําหรับติดตั้ง xampp นั้นอาจมีขนาดใหญ่สักหน่อย เน่ืองจาก มีชุดควบคุมการ

ทาํงานท่ีช่วยให้การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายขึ้น XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบติัการหลายตวั เช่น 

Windows, Linux, Apple  ทาํงานไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการแบบ 32 bit และ 64 bit ส่ิงท่ีโดดเด่นกวา่

โปรแกรมอ่ืนคือมีตวัช่วยติดตั้ง CMS ท่ีเรียกว่า BitNami ซ่ึงช่วยให้คุณติดตั้ง CMS รุ่นใหม่ ๆ ท่ี

ไดรั้บความนิยมอีกดว้ย เยีย่มชมเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ XAMPP 

 

2.2 Android studio2  

 Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google ไวพ้ฒันา Android สาํหรับ Android Studio เป็น 

IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไวพ้ัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิด

พื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทาํงานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดย

วตัถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเคร่ืองมือ IDE ท่ีสามารถพัฒนา App บน 

Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งดา้นการออกแบบ GUI ท่ีช่วยให้สามารถ Preview ตวั App 

มุมมองท่ีแตกต่างกนับน Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างไดท้นัทีโดนไม่ตอ้งทาํ

 
1 https://www.ninetechno.com/a/website/873-xampp.html 
2 https://medium.com/@palmz/เร่ิมตน้สร้าง-android-application-พื้นฐานดว้ย-android-studio-lab-

3sb04-3fda43b07a1 
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การรัน App บน Emulator รวมทั้งยงัแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็วของ Emulator ท่ียงัเจอ

ปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

2.3 Adobe XD3 

 Adobe XD หรือ  eXperience Design นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัอยู่เเลว้ว่าเป็นโปรแกรมในตระกูล

ของ Adobe โดยขึ้นมาเทียบชั้นกบัรุ่นพี่อย่าง Photoshop ซ่ึง Adobe XD ก็มีประสิทธิภาพไม่แพก้นั 

และท่ีสําคัญคือฟรีนั้ นเอง ความสามารถของ ของ ADOBE XD ท่ีเป็นท่ีโดดเด่นนั้ นมีอยู่มาก

พอสมควร เเต่ท่ีสําคญัเเละน่าจบัตามองคือ ความง่ายเเละเหมาะสมกบัการใชง้านในการออกแบบ

เวบ็ไซต์ หรือแอพพลิเคชัน่ เเละยงัสามารถ สร้าง PROTOTYPE และสามารถแชร์ให้ลูกคา้ได้อีก

ดว้ย 

 

2.4 Microsoft Visual Studio Code4 

 VS Code  หรือ  Visual Studio Code จากบริษทัไมโครซอฟต ์เป็นโปรแกรมประเภท Editor 

ใช้ในการแก้ไขโคด้ท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถ

นํามาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานหลาย

แพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้ งบน  Windows ,  macOS และ  Linux  รองรับหลายภาษาทั้ง  

JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตวั และสามารถเช่ือมต่อกบั  Git ไดง้่าย สามารถนาํมาใช้

งานไดง้่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการเปิดใช้งาน

ภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java ,  Python ,  PHP  หรือ  Go  สามารถปรับเปล่ียน Themes  ได ้ 

มีส่วน Debugger  และ Commands  เป็นตน้ ซ่ึงบทความน้ีจะเป็นการสอน วิธีการใช้งาน Visual 

Studio Code เบ้ืองตน้ มาเร่ิมกนัเลย 

 

2.5 MySQL5 

MySQL คือ open source  ถูกคิดคน้โดย MySQL AB ในสวีเดน และต่อมาถูก takeover โดย 

Sun Microsystems ในปี  2008 และก็ควบรวมกบั Oracle ในปี 2010  มี function การทาํงานแบบ 

relation database management system (RDBMS) โดยอาศยั Structured Query Language (SQL) เป็น

ภาษาในส่ือสาร โดยเจา้ตวั MySQL น้ีสามารถรันไดท้ั้งบน Linux, UNIX  และ Windows ซ่ึงดว้ย

ความหลากหลายของมนัแลว้ เพราะฉะนั้นจึงไดมี้การออกแบบเจา้ตวั MySQL ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

 
3 https://www.wynnsoftstudio.com/ADOBE_XD_เคร่ืองมือดีไซน์ท่ีนกัออกแบบควรลอง_ 
4 http://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช-้visual-studio-code-2/ 
5
 https://saixiii.com/what-is-mysql/ 
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ระบบ open source enterprise stack หรือท่ีเราเรียกวา่ ” LAMP” ไมโครซอฟทวิ์นโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์

ยงัสามารถทาํงานบนระบบปฏิบติัการแบบยนิูกซ์ ผา่นโปรแกรมจาํลองได ้

2.6 Postman6 

 Postman เป็นเคร่ืองมือท่ีไวใ้ชส้าํหรับ API Developers  โดยปกติแลว้เม่ือเราเขียน API 

Service ขึ้นมาเรามกัจะใช ้Postman ท่ีเป็น API Testing tool ในการส่ง Request และดู Response ท่ี

ไดต่้างๆกลบัมา postman เป็นโปรแกรมฟรีท่ีสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เสียเงิน ในส่วนของงานเรา

ไดน้าํpostmanมาทาํงานทดสอบAPIต่างๆในระบบงานตวัอยา่งเช่น APIสาํหรับlog in APIสาํหรับ

เพิ่มข่าวสาร เป็นตน้ 

2.7 Dart7 

 โครงสร้างของภาษา DART คลา้ยกบั C/C++ และ Java โดยท่ีจะมีความเป็นภาษาแบบ 

Structure Programming แต่ก็ยงัมีความสามารถแบบภาษาประเภท Object Oriented Programming 

ดว้ย นัน่คือมี class และ inheritance ใหใ้ชง้านเป้าหมายของการสร้างภาษา Dart ขึ้นมา กูเกิลบอกวา่

อยากสร้างภาษาเชิงโครงสร้างท่ียดืหยุน่มากพอ (structured yet flexible language) และเป็นการ

ออกแบบตวัภาษาไปพร้อมกบัตวั Engine สาํหรับรันภาษาเลยเพื่อแกปั้ญหาโปรแกรมทาํงานชา้และ

กินmemory ซ่ึงเป้าหมายของภาษา Dart คือเป็นภาษาท่ีเรียนรู้ง่าย และทาํงานไดบ้นอุปกรณ์พกพา

ขนาดเลก็ มือถือ ไปจนถึงserver 

2.8 Java Script8 

 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาํหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีกาํลงั

ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ “สคริปต”์ (script) 

ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อใหเ้วบ็ไซตข์องเราดูมีการเคล่ือนไหว 

สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการทาํงานในลกัษณะ “แปลความและดาํเนินงานไปที

ละคาํสั่ง” (interpret) หรือเรียกวา่ ออ็บเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมาย

ในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาํหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML 

สามารถทาํงานขา้มแพลตฟอร์มได ้ โดยทาํงานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ัง

ไคลเอนต ์(Client) และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

 

 
6
 https://medium.com/@waerohaneewaehayee/postman-คืออะไร-c6461461cc55 

7
 https://www.centrilliontech.co.th/blog/2570/dart-101-introduction-for-programmers/ 

8
 https://www.seibottech.co.th/news/javascript-คืออะไร/ 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บจก. ทูเฟลโลว ์เน็ตเวิร์ค แอนด ์ดีไซน์ 

ท่ีตั้ง : 434/1, พหลโยธิน 12, ถนน พหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท   

          กรุงเทพ 10400 

เบอร์โทรศพัท ์: (+66)2615 5355 

อีเมล : info@2fellows.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั 2fellows 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ทูเฟลโล่ว ์จาํกดั เราเป็นผูน้าํในการทาํเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครัฐ ดว้ยการให้บริการ

ดา้นการจดัทาํเว็บไซต์ท่ีไดม้าตรฐาน พร้อมดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อยกระดบัความสามารถ

ของการให้บริการรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐ ให้กา้วหนา้สู่ระดบั

มาตรฐานสากล 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   

 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

              ตาํแหน่งงานท่ีได้รับคือ ชรินทร รัตนวราหะทาํหน้าท่ีของ Backend Internship  พิภพ ชู

เกียรติพลัลภและพชัรพงศ ์มัง่มีธนกาญจน์ ทาํหนา้ท่ีของ Mobile Internship ทาํหนา้ท่ีในการพฒันา

แอปพลิเคชนัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยทาํการออกแบบการทาํงานระบบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนั 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 คุณ อษัฎาวุฒิ สารกุล ตาํแหน่ง : Mobile Developer 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั 2fellows ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง

วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 การพฒันาแอปพลิเคชันอัพเดตข่าวสารภายในบริษทัฯ เพื่อช่วยให้พนักงานในบริษัท

สามารถรับรู้ข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชนัได ้และลดการไดรั้บข่าวสารท่ีผิดพลาดภายในบริษทัฯ 

โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี  

 ระบบจะทาํหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบไวใ้นฐานขอ้มูล และมีการเพิ่มข่าวสารต่างๆ

ทุกคร้ังท่ีมีการอพัเดตของบริษทัโดยผ่านทางหลงับา้น โดยมีการใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Adobe 

XD ใชใ้นการออกแบบหนา้ตาของแอปพลิเคชนั โดยการทดสอบขอ้มูลต่างๆไดใ้ช ้Android Studio 

ในการทดสอบและมีการใช ้Visual Studio Code ในการพฒันาระบบหลงับา้นโดยใช ้Postman ใน

การทดสอบระบบหลังบ้าน และภาษาท่ีได้ใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชัน คือ Dart, Typescript, 

Javascript โดยมีการจกัการระบบฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
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4.2 การทํางานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

 4.2.1.1 Use Case Diagram    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนัติดต่อข่าวสารภายในบริษทัฯ 
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       4.2.1.2 Use Case Description 

 

ตารางท่ี 4.1 Use Case delete news 

Use Case No. UC001 

Use Case Name delete news 

Actor admin 

Description ฟังกช์นัสาํหรับลบข่าวสาร 

Pre-Conditions ตอ้งเพิ่มขอ้มูลข่าวสารก่อนจึงจะสามารถลบข่าวสารได ้

Post-Conditions ลบข่าวสาร 

Flow of Event 1.ลบข่าวสารออกจากระบบโดยแอดมินเท่านั้นท่ีสามารถลบได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

ตารางท่ี 4.2 Use Case edit news 

Use Case No. UC002 

Use Case Name edit news 

Actor admin 

Description ฟังกช์นัสาํหรับแกไ้ขข่าวสาร 

Pre-Conditions ตอ้งเพิ่มขอ้มูลข่าวก่อนจึงจะสามารถแกไ้ขข่าวสารได ้

Post-Conditions แกไ้ขข่าวสร 

Flow of Event 1.แกไ้ขข่าวสารท่ีท่ีมีอพัเดทหรือมีการแกไ้ขขอ้มูลของข่าวสาร 

 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case add news 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Add news 

Actor admin 

Description ฟังกช์นัสาํหรับการเพิ่มข่าวสาร 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions เพิ่มข่าวสารในระบบ 

Flow of Event 1. เพิ่มข่าวสารสาํหรับระบบเพื่อใหผู้ใ้ชง้านอ่าน 

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

 

ตารางท่ี 4.4 Use Case view news 

Use Case No. UC004 

Use Case Name View news 

Actor User/admin 

Description ฟังกช์นัสาํหรับดูข่าวสารต่างๆ 

Pre-Conditions 1.ผูใ้ชง้านตอ้งเขา้สู้ระบบก่อนจึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัน้ีได ้

2.แอดมินสามารถดูข่าวสารไดโ้ดยไมต่อ้งเขา้สู่ระบบ 

Post-Conditions ผูใ้ชง้านสามารถดูข่าวารต่างๆได ้

Flow of Event 1.ผูใ้ชต้อ้งคลิกท่ีปุ่ มข่าวสาร 

2.จะมีข่าวสารมาใหเ้ลือกอ่าน 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5  Use Case log in 

Use Case No. UC005 

Use Case Name Log in 

Actor Register user 

Description ฟังกช์นัสาํหรับเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้าน 

Pre-Conditions ผูใ้ชง้านตอ้งทาํการสมคัรสมาชิกก่อน 

Post-Conditions เขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านฟังกช์นัต่างๆ 

Flow of Event 1. ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูล อีเมล และรหสัผา่น และคลิกท่ีปุ่ มลอ็กอิน 

2. ระบบทาํการตรวจสอบวา่อีเมลล ์และ รหสัผา่น ถูกตอ้งหรือไม่ 

3. ถา้ถูกตอ้งก็จามารถเขา้สู่ระบบได ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

ตารางท่ี 4.6  Use Case edit profile 

Use Case No. UC006 

Use Case Name Edit profile 

Actor Register user 

Description ฟังกช์นัสาํหรับแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

Pre-Conditions ผูใ้ชง้านตอ้งทาํการเขา้สู่ระบบก่อน 

Post-Conditions แกไ้ขขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

Flow of Event 1. ผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ มบญัชี  

2. แกไ้ขรายละเอียดใหค้รบถว้น 

3. คลิกปุ่ มอพัเดทโปรไฟล ์

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.7 Use Case register 

Use Case No. UC007 

Use Case Name Register 

Actor user 

Description ฟังกช์นัสาํหรับสมคัรสมาชิก 

Pre-Conditions  

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ สมคัรสมาชิก 

2. ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นแลว้คลิกท่ีปุ่ มสมคัร

สมาชิก 

3. ระบบจะตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ ถา้ครบจะมีการ

แจง้เตือน “กรอกอีเมลลไ์ม่ถูกตอ้ง”, “กรอกรหสัผา่นอยา่งนอ้ย 7 

ตวั” 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 

 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้ Home 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้ Home ท่ีผูใ้ชทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้สามารถดูรายละเอียดฟังกช์นั

ของแอปพลิเคชนั 
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รูปท่ี 4.3 หนา้ข่าวสาร 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ข่าวสารท่ีผูใ้ชง้านสามารถเล่ือนดูข่าวสารต่างๆไดต้ามใจชอบ 
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   รูปท่ี 4.4 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ Login เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล อีเมล และ รหสัผา่นให้

ถูกตอ้งก่อนทาํการเขา้สู่ระบบ  
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอเมนูสมคัรสมาชิก 

จากรูปท่ี 4.5 หนา้จอสมคัรสมาชิกโดยผูใ้ชต้อ้งสมคัรสมาชิกโดยการกรอกขอ้มูลให้

ครบถว้นเพื่อสมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ช ้

จากรูปท่ี 4.6 หน้าจอตั้งค่าบัญชีผูใ้ช้จะสามารถดูช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของ

ผูใ้ชง้านไดแ้ละสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการกรอกช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรใหม่แลว้กดอพัเดทโปร

ไฟล ์

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  แอปพลิเคชันอพัเดตข่าวสารในบริษทัฯ สามารถช่วยให้ติดตามข่าวสารภายใน

บริษัทได้ทันท่วงที ทําให้ลดระยะเวลาในการส่งต่อข่าวสารภายในบริษัทฯ และเพิ่มความ

สะดวกสบายใหแ้ก่พนกังานในบริษทั  

5.1.2 ขอ้จาํกดัของโครงงาน 

 เป็นแอปพลิเคชนั Private ใชไ้ดเ้ฉพาะในบริษทั 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัทาํได้รับความรู้จากการปฏิบติังานในส่วนของ 

Mobile Developerไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีมและทกัษะต่างๆเช่น UX&UI ,การเช่ือมต่อ Api , การ

เขียนแอพด้วย Cross-Platform Framework ด้วยภาษา Typescript ,Dart ในส่วนของBackendได้

เรียนรู้การใชง้านframeworkของnode.js ทีช่ือว่าnest.jsในการเช่ือมdatabaseและมีการสร้างtableให้

เราตามท่ีเรากาํหนด  และเรียนรู้การสร้างapiไปเช่ือมกบัฝ่ังmoblie 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  ปัญหาท่ีผูจ้ ัดทําพบในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเหตุการณ์ Covid19 ทําให้ต้อง

ฝึกงานแบบ Work From Home จึงทาํใหไ้ม่สามารถส่ือสารหรือเขา้ใจงานไดม้ากพอ 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

 ควร Research หาขอ้มูลไวล้่วงหน้า เก่ียวกับตาํแหน่งงานของตนให้พร้อมก่อน 

เร่ิมฝึกงาน 
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