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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงค์ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลส าหรับ
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การเรียนและอุกรณ์ต่างๆ ของภาควิชาตอ้งจดัท าโดยเจา้หนา้ท่ีท าการส ารวจและบนัทึกลงโปรแกรม
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มอบหมายใหท้ าการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียนให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงพฒันาโปรแกรมส าหรับบริหารจดัการข้อมูลในฐานขอ้มูลด้วย ซ่ึง
ระบบท่ีพฒันาน้ีท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลท าไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา 
ประกอบดว้ย MySQL ส าหรับบริหารจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และภาษา Visual Basic ส าหรับ
พฒันาโปรแกรม 
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Abstract 

 

 The objective of this cooperative education project was to develop a database system for 

recording learning facilities of computer science program. The department has no systematic data 

collection to make summarized lists of learning facilities prepared by the survey and recorded into 

the Microsoft Excel. This took a long time to process and produce reports. The cooperative 

internship student, was assigned to design and develop a database system to record the information, 

including developing a program for managing the data in the database. To develop the  system for 

accessing the information more convenient and faster, tools included MySQL for managing 

relational database and Visual Basic for programming. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มีทรัพยสิ์นท่ี
เป็นอุปกรณ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนหลายประเภท เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และเคร่ืองใชส้ านกังานอ่ืนๆ แต่ยงัไม่มีระบบบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์เหล่าน้ี ใน
แต่ละปีทางภาควิชาจะตอ้งจดัท ารายงานรายการทรัพยสิ์นต่อฝ่ายทรัพยสิ์นของทางมหาวิทยาลยัว่ามี
ทรัพย์สินอะไรบ้าง สภาพการใช้งาน เป็นอย่างไร และติดตั้ งอยู่ห้องใด เดิมเจ้าหน้าท่ีดูแล
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จะเป็นผูจ้ดัท า โดยบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม  Microsoft Excel ซ่ึงตอ้ง
ท าการส ารวจใหม่ทุกคร้ัง ท าให้ใชเ้วลาในการด าเนินงาน และใชค้วามจ าเป็นหลกัว่าอุปกรณ์ใดติด
ตั้งอยูท่ี่หอ้งใด สถาพการใชง้านเป็นอยา่งไร 

ดังนั้นผูจ้ดัท าจึงได้พฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทรัพยสิ์นท่ีเป็นอุปกรณ์ส่ิง
สนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้การจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบมากขึ้น และสามารถจดัท า
รายงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้ น โดยจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  MySQL และพฒันา
โปรแกรมส าหรับผูใ้ช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา  Visual Basic เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
พฒันา ไดแ้ก่ MYSQL Workbench และ Microsoft Visual Studio 2019  

 
1.2         วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลส าหรับจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่ิงสนบัสนุนการเรียน
ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
 
1.3         ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พฒันาฐานขอ้มูลโดยประยกุตใ์ชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 
Database) 

1.3.2  พฒันาโปรแกรมส าหรับผูใ้ชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดยมีฟังกช์นัการ 
ท างาน ดงัน้ี 

 1.3.2.1 สามารถบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ ประเภทของอุปกรณ์ได ้
 1.3.3.2 สามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งได ้
 1.3.3.3 สามารถออกรายงานทรัพยสิ์นได ้
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1.4        ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1.4.1 สามารถคน้หาขอ้มูลไดง้่ายและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
 1.4.2 การจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
 1.4.3 ช่วยลดความผิดพลาดในการท างานได ้
 
1.5        ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

 1.5.1      กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมร่วมกนัระหว่างผูจ้ดัท า พนกังานท่ีปรึกษา 
และอาจารยท่ี์ปรึกษา ถึงการท างานเดิม ปัญหา และความตอ้งการ เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ถึง
ฟังกช์นัการท างานของระบบ 

1.5.2      กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
  น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมมา น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน และ
ก าหนดขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการออกแบบระบบ เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยน าเสนอดว้ยแผนภาพ Use Case Diagram, Class Diagram, 
Sequence Diagram และ Entity Relationship Diagram 

1.5.3      กำรออกแบบระบบ (System Design) 
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 

- ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) แบบ Stand Alone จะเป็น
รูปแบบท่ีโปรแกรมจะติดตั้งและใชง้านภายในเคร่ืองเดียว  

- ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) โดยจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ Table 
ของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

- ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design) ส่วนติดต่อผูใ้ชห้รือ
หนา้จอระบบ มีการออกแบบใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจง่าย เนน้เรียบง่าย และโทนสีท่ี
สุภาพ ออกแบบโดยใชห้ลกัการของ GUI (Graphic User Interface) 

1.5.4      กำรพฒันำระบบ (System Development) 
  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 
ในการพฒันาระบบ เพื่อพฒันาให้ไดต้ามส่วนของฟังก์ชนัการท างานท่ีท าการออกแบบไวใ้ห้ครบ
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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1.5.5      กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
  ผูจ้ัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ Microsoft 
Visual Studio 2019 การทดสอบโปรแกรม เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของระบบ
และการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และ
ท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้  

1.5.6      กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 
  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาโดยมีวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้าน
ใชอ้า้งอิงในอนาคต 
 
1.6        ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นการด าเนินงาน มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 
1.รวบรวมความตอ้งการ     
2.วิเคราะห์ระบบ     
3.ออกแบบระบบ     
4.พฒันาระบบ     
5.ทดสอบระบบ     
6.จดัท าเอกสาร     

 
1.7        อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 1.7.1     ฮาร์ดแวร์ 
  1.7.1.1     เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Asus รุ่น Republic Of Gamers 
    -   Intel Core I7-6700HQ @ 2.60 GHz 
    -   RAM 16.00 GB 
 1.7.2      ซอฟตแ์วร์ 
  1.7.2.1    ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

1.7.2.2    โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
  1.7.2.3    โปรแกรม MySQL Workbench 
  



 

 

บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 

เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1         Database 
ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะนามาใช้ในระบบต่างๆ ร่วมกบัระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงผูใ้ช้สามารถจดัการขอ้มูลใน
ลกัษณะต่างๆ ไดท้ั้งการเพิ่ม การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประยุกต์นาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่ายจัดการฐานข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลรวมเป็น
ฐานขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. สามารถลดความซ้าซ้อนของขอ้มูลได้ โดยระบบจดัการจะช่วยควบคุมความซ้าซ้อน 
เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูลจะทราบไดต้ลอดเวลาวา่ มีขอ้มูลซา้ซอ้นกนัอยูท่ี่ใดบา้ง 

2. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนัไวห้ลายๆท่ี และมีการ
ปรับปรุงขอ้มูล แต่ปรับปรุงขอ้มูลไม่ครบทุกท่ีท่ีมีขอ้มูลเก็บอยู่ก็จะทาให้เกิดปัญหาความขัดแยง้
ของขอ้มูลขึ้น 

3. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้หากผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมาจากแฟ้มขอ้มูล
ต่างๆ ก็จะทาไดโ้ดยง่าย 

4. สามารถรักษาความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลบางคร้ังพบว่าการจัดเก็บข้อมูลใน 
ฐานขอ้มูลอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้น 

5. สามารถกาหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลร่วมกนัไวใ้น 
ฐานขอ้มูลจะสามารถกาหนดมาตรฐานของขอ้มูลได ้ในการจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นไปตามลกัษณะ
เดียวกนัได ้

6. สามารถกาหนดระบบความปลอดภยัของขอ้มูลได ้ระบบความปลอดภยในท่ีน้ีเป็นการ 
ป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่มีสิทธิมาใช ้หรือมาเห็นขอ้มูลบางอยา่งในระบบผูบ้ริหาร 

7. เกิดความเป็นอิสระของขอ้มูล โปรแกรมต่างๆอาจไม่จาเป็นตอ้งมีโครงสร้างขอ้มูลทุก
คร้ัง ดงันั้นการแกไ้ขขอ้มูลบางคร้ังจึงทาเฉพาะกบัโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

ผูจ้ดัท าประยกุตใ์ชห้ลกัการของฐานขอ้มูลมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลของระบบ 
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2.2        MySQL 

MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System 
(RDBMS) ซ่ึงไดรั้บการพฒันนาขึ้นมาจากชาวสวีเดน 2 คน ช่ือ David Axmark, Allan Larsson และ
ชาวฟินแลนด์ 1 คน Michael “Monty” Widenius ซ่ึงไดจ้ดัตั้งบริษทัท่ีช่ือว่า MySQL ซ่ึงโปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูลน้ีไดถู้กพฒันามาตั้งแต่ปี 1979 แต่ไดเ้ปิดใหใ้ชง้านจริงเม่ือปี 1996 และ MySQL ยงั
เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บรางวลั Linux Journal Reader ‘s Choice Award 3 ปีซ้อน ซ่ึงเป็นเคร่ืองการัน
ตีความสามารถของโปรแกรมน้ีได้อย่างยอดเยี่ยม ในปัจจุบนัไดถู้ดซ้ือไปอยู่กบัเจา้ของคนใหม่ท่ี
บริษทัว่า ซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems, Inc.) ถึงแมว้่าจะมีการขาย MySQL ให้กบั Sun 
แลว้แต่โปรแกรมน้ีก็ยงัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองท าใหก้ลายเป็นโปรแกรมท่ีทุกคนเลือกใชง้าน 

ความสามารถท่ีท าให้ MySQL กลายเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีทุกคนไวว้่างใจก็คือ
การสนับสนุนการท างาน ได้เกือบทุกระบบปฏิบติัการณ์ อาทิเช่น Windows และ Linux เป็นตน้ 
นอกจากนั้น MySQL ยงัเป็นท่ีนิยมในการน าไปใช้งานกบั Web Application เป็นอย่างมาก ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเกือบทุกเวบ็ไซตไ์ดใ้ชง้านโปรแรกม MySQL ทั้งส้ิน 

นอกจากความสามารถในการรองรับระบบปฏิบติัการหลากหลายรุ่นแล้ว ความสามารถใน
การจัดการต่างๆก็ท าได้ดีอีกด้วย ซ่ึงจุดเด่นของ MySQL นั้นก็คือความเร็ว เมนูการใช้งานท่ี
สะดวกสบาย พร้อมกับความเอาใจใส่ในการดูแลด้วยการอัพเดทความสามารถของโปรแกรม 
MySQL จากผูผ้ลิตอยู่เร่ือย ๆท าให้ MySQL มีความสามารถใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นอยู่
เสมอ 

MySQL เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีการจดัการฐานขอ้มูลแบบโครงสร้าง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา
จะอยใูนรูปแบบของตาราง เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้หาและสืบคน้ขอ้มูลไดง้่ายกวา่การเก็บขอ้มูลเป็น
ไฟล์ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลแบบตารางนั้นส่งผลให้การท างานของ MySQL นั้นท างานได้รวดเร็วและ
ยดืหยุน่ และขอ้มูลทุกๆตารางจะเช่ือมโยงกนัท าใหส้ามารถจดัการขอ้มูลต่างๆไดต้ามตอ้งการ 

โปรแกรม MySQL นั้นเป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีมีดว้ยกนั 2 แบบคือ Open Source 
License แบบใชง้านไดฟ้รีและแบบ Commercial License แบบธุรกิจ ซ่ึงเราสามารถเลือกใชง้านได้
ตามลกัษณะการใชง้าน โดยประโยชน์และความสามารถของ MySQL ส่งผลให้สามารถใชง้านได้
หลายดา้นดว้ยกนัเร่ิมจาก การใชร่้วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) ซ่ึง MySQL ถูกออกแบบให้
สามารถ ท างานร่วมกับฮาร์ดแวร์ตวัอ่ืน ๆได้ พร้อมกันนั้นยงัรองรับภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
หลากหลาย อีกทั้ง MySQL ยงัสามารถ จดัการขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ท าให้ทุกคนเลือกใช ้MySQL เป็นโปรแกรมจดัการฐานของขอ้มูลภายในเคร่ือง Server การใชง้าน
ด้านกราฟฟิก(Graphical) เป็นอีกหน่ึงในความสามารถของ MySQL ท่ีรองรับการท างานด้าน
กราฟฟิก  (GUI) โดยมีโปรแกรมต่ าง  ๆรองรับมากมายอาทิ เ ช่น phpMyAdmin, Navicat, 
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OpenOffice.org, SQLBuddy, Sequel Pro, SQLYog, Toad for MySQL, Adminer, DaDaBIK 
นอกจากโปรแกรมท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีอีกหลายโปรแกรมท่ีให้การสนับสนุนการท างานของ 
MySQL การใช้งาน MySQL ในด้านการเขียนโปรแกรมนั้น MySQL สามารถรองรับระบบการ
ท างานได้หลายหลายระบบ อาทิเช่น AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, 
Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 
Warp, QNX, Solaris, Symbian, SunOS และอ่ืน ๆ อีกมาย จะเห็นไดว้่าโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL นั้นเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถหลากหลาย แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ทุกคนเลือก ใช้
โปรแกรมน้ีก็คือการใช้งานท่ีสะดวกสบาย การท างานท่ีรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการอพัเดทโปรแกรม
จากผูผ้ลิตของเสมอ 
 โดยผูจ้ดัท าได้ท าการประยุกต์ใช้ MySQL เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการจดัเก็บและบริหาร
จดัการขอ้มูลต่างๆ ของระบบ 

 
2.3        Visual Basic 

Visual Basic เป็นภาษารุ่นท่ีสามในการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven Programming 
(การเขียนโปรแกรมท่ีขึ้นกบัเหตุการณ์) ซ่ึงมาพร้อมกบัเคร่ืองมือพฒันาจาก Microsoft เปิดตวัคร้ัง
แรกในปี 1991 และได้รับการพัฒนาให้ดีมากขึ้นจนถึงปี 2008 โดย ภาษา Visual Basic นั้นถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการใชง้าน  ภาษา Visual Basic นั้นถูกพฒันามาจาก
ภาษา Basic ภาษาเขียนโปรแกรมท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ ซ่ึงสนับสนุนการพฒันาโปรแกรม
แบบ Rapid Application Development (RAD) และ  Graphical User Interface (GUI) การ เข้า ถึ ง
ฐานข้อมูล และอ่ืนๆ ท่ีท างานภายใต้ .NET Framework เวอร์ชันล่าสุดของ Visual Basic นั้ น
สนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุอยา่งเตม็รูปแบบ 

.NET Framework คือกรอบในการพฒันาซอร์ฟแวร์ (Software Framework) ท่ีพฒันาโดย 
Microsoft ท่ีมีการท างานหลกับน Windows มนัประกอบไปดว้ยไลบราร่ีของคลาสต่างๆ เป็นจ านวน
มาก ท่ีเรียกว่า Framework Class Library (FCL) และมีตวัแปรภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมใน
ภาษาต่างๆ โปรแกรมท่ีเขียนโดย .NET framework ท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มของซอร์ฟแวร์ท่ี
เรียกวา่ Common Language Runtime (CLR) และ Application Virtual Machine ท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
เซอร์วิสต่างๆ เช่น ความปลอดภยั การจดัการหน่วยความจ า การจดัการกบัขอ้ผิดพลาด ทั้ง FCL และ 
CLR เป็นองคป์ระกอบของ .NET Framework 
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รูปท่ี 2.1 .NET framework Architecture 

 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ตั้งอยู ่ณ อาคาร 18 
เลขท่ี 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
เบอร์โทรศพัท ์ 02-457-0068 ต่อ 5232 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แสดงท่ีตั้งมหาวิทยาลยัสยาม 
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3.2         ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 มหาวิทยาลยัสยามเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนกัศึกษารวมกว่า 10,000 คน มีนกัศึกษานานาชาติกว่า 1,000 คนจาก
กว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยเปิดสอนทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ รวมทั้งส้ินกวา่ 
50 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 15 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันานาชาติ 
วิทยาลยัดนตรีและศิลปะการแสดง บณัฑิตวิทยาลยั และคณะรัฐศาสตร์ ไดผ้ลิตบณัฑิตออกไปรับใช้
สังคมแลว้กวา่ 80,000 คน 

มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลยันานาชาติ 
(International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International 
Association of University Presidents - IAU) ซ่ึงอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหาร
สมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบนั และมหาวิทยาลยัยงัไดรั้บการรับรองให้เป็นสมาชิกของ
สมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of South East 
Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL) สมาคมสถาบนัการศึกษาด้านการโรงแรมและ
การท่องเท่ียวแห่งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรม และพฒันาองค์กรแห่งภาคพื้น
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และ
เป็นพนัธมิตรทางการศึกษากบัมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่างประเทศชั้นน ากวา่ 54 สถาบนัทัว่โลก 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกดัคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี โดย
หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีภารกิจในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการ
พัฒนาซอฟต์แวร์และนักวิทยาการข้อมูล ท่ีมีคุณภาพเข้า สู่ตลาดแรงงาน ทางภาควิชามี
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนจ านวน 3 ห้อง และห้องปฏิบติัการส าหรับท า
โครงงานและเป็นห้องเรียนอีก 1 ห้อง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานของบุคลากรมากกวา่ 100 เคร่ือง ทางหลกัสูตรไดผ้ลิตบณัฑิตออกสู่ตลาดแรงงานมาแลว้
กวา่ 1,000 คน และเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีตอ้งการในอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานเป็นอยา่งดี 

 
3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในต าแหน่ง IT Support เป็น
ต าแหน่งท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการ
เรียนการสอนใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา รวมถึงไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูล
ส าหรับจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นใหก้บัภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดว้ย 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

คุณจกัรพนัธุ์ รักธรรมนูญ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีดูแลหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 

3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ไดม้าปฏิบติังานท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง
วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

 ระบบงานเดิมในปัจจุบนัของภาควิชานั้นยงัคงให้เจา้หน้าท่ีใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ในการบนัทึกขอ้มูล ท าให้เกิดปัญหาการระบุขอ้มูลไม่ละเอียด ผิดพลาด ล่าชา้ ระบบบนัทึกขอ้มูล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยระบบฐานขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้น ช่วยแกปั้ญหาความผิดพลาดต่างๆ สามารถ
คน้หาขอ้มูลไดง้่ายและรวดเร็ว การจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบมากขึ้น 
 
4.2        การท างานของระบบ 

การท างานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1. Client จะเป็นส่วนของเวบ็แอปพลิเคชนัจะท าการร้องขอบริการและรับบริการอยา่งใด  

อยา่งหน่ึงจาก Server 
2. Server เป็นส่วนท่ีใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลเพื่อใหบ้ริการส่ิงท่ี Client ร้องขอมา และ 

ส่งกลบัไปยงั Client 
3. Database เป็นส่วนท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ของระบบ 

 

 
รูปท่ี  4.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 

 
 
 

Client  

Database 

Search 

View 

Report 
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4.3        การวิเคราะห์ระบบ 
4.3.1 ฟังก์ชันการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 

 
 

รูปท่ี 4.2 Use Case Diagram ของระบบฐานขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียน 
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4.3.2 ค าอธิบายยูสเคส (Use Case Description) 
ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของ Use case: Add Asset Data 

Use Case Name Add Asset Data 
Use Case ID UC1 

Brief Description ส าหรับเจา้หนา้ท่ีจดัการทรัพยสิ์นใชใ้นบริหารจดัการขอ้มูลสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัของระบบ 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชพ้ิมพช่ื์อสินทรัพย,์ สถานท่ีเก็บ, หมายเหตุ, 

ประเภท, อายุการใช้งาน, วนัท่ีน าสินคา้เขา้, สถานะ, ราคา, และ
จ านวนสินทรัพย ์

2. ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มสินทรัพย ์
3. ระบบท าการบนัทึกเพิ่มสินคา้เขา้ไปใน Asset 
4. ระบบแสดงรายการสินทรัพย ์

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ Use case: Update Asset Data 
Use Case Name Update Asset Data 

Use Case ID UC2 
Brief Description ส าหรับเจา้หนา้ท่ีจดัการทรัพยสิ์นใชใ้นบริหารจดัการขอ้มูลสินทรัพย ์

ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัของระบบ 
Primary Actors User 

Secondary Actors - 
Preconditions - 

Main Flow 1. ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
2. ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “ปรับปรุง” เพื่อแกไ้ขขอ้มูลสินทรัพย ์
3.  ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลสินคท้รัพยเ์ขา้ไปใน Asset 
4.   ระบบแสดงรายการสินทรัพย ์

Post Condition - 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Delete Asset Data 

Use Case Name Delete Asset Data 
Use Case ID UC3 

Brief Description ส าหรับเจา้หนา้ท่ีจดัการทรัพยสิ์นใชใ้นบริหารจดัการขอ้มูลสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลกัของระบบ 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 

Preconditions - 
Main Flow 1.   ยสูเคสน้ีเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ 

2.   ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “ลบ” เพื่อเพิ่มสินทรัพย ์
3.   ระบบท าการลบสินทรัพยใ์น Asset 
4.  ระบบแสดงรายการสินทรัพย ์

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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4.3.3 โครงสร้างของฐานข้อมูล 
 
 

AssetType 

PK AssetTypeID 

   AssetTypeName 

 
      
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 Entity Relationship Diagram ของระบบฐานขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียน 
 

4.3.4     พจนานุกรมข้อมูล 
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล AssetType 
Table Name : sale 

Field Name Type Length Description 
AssetTypeID int - รหสัประเภทของทรัพยสิ์น 
AssetTypeName varchar 50 ช่ือประเภทของทรัพยสิ์น 
Primary Key : AssetTypeID 
Foreign Key : - 

 
 
 
 
 
 

Asset 
PK AssetID 
FK AssetTypeID 

AssetName 
AssetValue 
AssetLocation 
AssetQty 
AssetStatus 
AssetDate 
AssetLifetime 
AssetNote 

has 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล Asset 
Table Name : sale 

Field Name Type Length Description 
AssetID int - รหสัทรัพยสิ์น 
AssetTypeID int - รหสัประเภทของทรัพยสิ์น 
AssetName varchar 100 ช่ือทรัพยสิ์น 
AssetValue int-  มูลค่าของทรัพยสิ์น 
AssetLocation varchar 100 ต าแหน่งท่ีติดตั้งทรัพยสิ์น 
AssetQty int - จ านวนทรัพย ์
AssetStatus varchar 10 สถานะของทรัพยสิ์น 
AssetDate date - วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 
AssetLifeTime int - อายกุารใชง้าน 
AssetNote text - หมายเหตุ 
Primary Key : AssetID 
Foreign Key : AssetTypeID   References to: AssetType.AssetTypeID 
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4.4        การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้แรกของโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียน 
 

 จากรูปท่ี 4.2 เป็นหนา้แรกของโปรแกรมเม่ือท าการเปิดใชง้านโปรแกรม จะมีตารางรายการ
ทรัพยสิ์นของภาควิชาฯ ท่ีมีอยู่และฟิลด์ส าหรับป้อนขอ้มูล เม่ือตอ้งการจะใช้ให้กรอกขอ้มูลลงไป
ใหค้รบ แลว้คลิกปุ่ ม “เพิ่ม” 
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รูปท่ี 4.5 แสดงรายการขอ้มูลส่ิงสนบัการเรียนในฐานขอ้มูล 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียนในฐานขอ้มูล 
 

จากรูปท่ี 4.5 และ 4.6 แสดงการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล โดยให้คลิกเลือกรายการขอ้มูลท่ี
ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข และคลิกปุ่ ม “ปรับปรุง” จากนั้นใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.7 แสดงการลบขอ้มูลส่ิงสนบัสนุนการเรียนออกจากฐานขอ้มูล 
 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงการลบขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการ โดยให้คลิกเลือกรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการจะ
ลบ และคลิกปุ่ ม “ลบ” ขอ้มูลก็จะถูกลบและไม่แสดงในตาราง  
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1     สรุปผลโครงงาน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่ิงสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยามสามารถใชง้านไดจ้ริงและสะดวกต่อผูใ้ชง้าน เป็นประโยชน์ต่อทาง
ภาควิชาในการบริหารจดัการขอ้มูลทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความถูกตอ้ง มีการท างานมี
ความรวดเร็ว ฐานขอ้มูลมีความทนัสมยั ท าใหใ้ชง้านง่ายและสามารถท างานไดร้วดเร็วมากขึ้น 

5.1.2     ข้อจ ากดัของโครงงาน 
5.1.2.1    ยงัไม่มีระบบบนัทึกวนัส้ินอายขุองอุปกรณ์ 
5.1.2.2    ในขณะน้ียงัไม่สามารถเช่ือมต่อกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของ 

 ทางมหาวิทยาลยัได ้
5.1.2.3    มีรายงานท่ีจ ากดั ยงัไม่ครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชทุ้กรายงาน 

5.1.3     ข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหร้ะบบมีความสมบูรยย์ิง่ขึ้นควรจะเพิ่มระบบบนัทึกและแจง้เตือนวนัส้ินอายุ

ของอุปกรณ์, ระบบค านวณอตัราค่าเส่ือมราคา, ปุ่ มสั่งพิมพร์ายงาน และเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูล
ทรัพยสิ์นของทางมหาวิทยาลยัได ้ซ่ึงจะท าให้ลดภาระการท างานและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้
มากยิง่ขึ้น 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1      ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าได้รับความรู้จากการปฏิบติังานจริง ท าให้มี

ทกัษะในการท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง ไดฝึ้กดา้นความอดทนในการท างาน และในการท างาน
นั้นจะตอ้งหาความรู้ดว้ยตวัเองและคน้ควา้ดว้ยตวัเอง แบบต่อเน่ืองไม่หยุดอยู่กบัท่ี และไดฝึ้กการ
แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการส่ิอสารกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน 

5.2.2       ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ในการท างานจะตอ้งมีการส่ือสารกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงผูจ้ดัท าไดพ้ยายามท่ี

จะส่ือสารเพื่อท าความเขา้ใจในค าสั่งและความตอ้งการของผูอ่ื้น 
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5.2.3      ข้อเสนอแนะ 
 ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นควรจะมีทกัษะดา้นการส่ือสารเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะได้

เขา้ใจวา่ผูอ่ื้นมีความตอ้งการอะไร จะช่วยใหก้ารท างานง่ายขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 
รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังานท่ีบา้น (Work From Home) เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี ก.2 ขณะปฏิบติังานท่ีบา้น (Work From Home) เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ในขั้นตอนการเขียนรายงาน 
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