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Abstract 
 
 Creative Theory Company Limited is a software service provider that designs and develops 
systems for Dancing Hands Playroom School. The system supports the use of school owners, 
teachers, staff and parents. To develop a web application, the system consisted of two main parts: 
1) front-end for users to access information related to their; and 2) back-end for system 
administrator to manage system and database. The cooperative internship student was assigned to 
develop the system for data management to be more convenient and easier with the ability to bring 
data into various reports. The system was developed with PHP and Laravel Framework, coding 
with Visual Studio Code, developed applications with Model View Control (MVC) principles, and 
manage databases with MySQL. The system allows the operations of the Dancing Hands Playroom 
school to be convenient, faster and a channel to communicate between the school and the parents. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงเรียน Dancing Hands Playroom เป็นโรงเรียนเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานของเด็ก โดยมี
บนัทึกขอ้มูลเด็กนักเรียน บนัทึกการซ้ือ-ขายคอร์สเรียนและสินคา้ บกัทึกตารางงานของครูใน
โรงเรียน และอ่ืนๆ เป็นไฟล ์Excel ดงันั้นเม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูลใดๆ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ และเกิด
ขอ้ผิดพลาดไดง้่าย ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงระบบงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้การท างานง่าย
ขึ้น และสะดวกต่อการน าขอ้มูลมาใชง้านในอนาคต 

โดยทางบริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการโรงเรียน 
ซ่ึงเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการขอ้มูลเด็กนกัเรียน ระบบ POS (Point 
Of Sales) และอ่ืนๆ เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดใ้ชง้านง่าย เพิ่มความรวดเร็ว ยงัสามารถจดัท าโปรโมชัน่ท่ีเหมาะ
ส าหรับลูกคา้แต่ละกลุ่มได ้โดยใช ้Framework Laravel ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั ดงันั้น ทาง
บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั จึงไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัท าออกแบบและพฒันาในส่วนของระบบหลงั
บ้านส าหรับการเพิ่มลดข้อมูลธนาคาร, ตางรางงานส าหรับพนักงาน, ระบบเช็คคอร์สส าหรับ
ผูป้กครอง, ระบบจองคลาสเรียน, ออกรายงานขอ้มูลการขาย และรายงานขอ้มูลพนักงาน โดยใช้ 
Framework Laravel ในการพฒันาเป็นหลกั และมี MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูลจ าลองภายในเคร่ือง 
โดยเปิดผา่นซอฟตแ์วร์ XAMPP เม่ือท างานเสร็จมี Gitlab เป็นตวัจดัการเวอร์ชัน่ของชุดค าสั่งเพื่อให้
สามารถท างานเป็นทีมได ้

จากการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัทาง บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั สามารถปรับแต่งขอ้มูล
ต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงเรียนDancing Hands Playroom ในส่วน
ของ Back-end 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

1.3.1 พฒันาในส่วนของหลงับา้น (Back-end) 
1.3.2 ฟังกช์นัการท างานแบ่งตามกลุ่มผูใ้ช ้ไดแ้ก่ 

  1.3.1.1   ผูดู้แลระบบ 
   1.3.1.1.1 สามารถเพิ่มบญัชีธนาคารได ้
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   1.3.1.1.2 สามารถแกไ้ขบญัชีธนาคารได ้
   1.3.1.1.3 สามารถลบบญัชีธนาคารได ้
   1.3.1.1.4 สามารถเรียกดูรายงานพนกังานได ้
   1.3.1.1.5 สามารถเรียกดูรายงานการขายได ้
   1.3.1.1.5 สามารถพิมพร์ายงานการขายได ้
   1.3.1.1.6 สามารถเพิ่มขอ้มูลการจองคลาสได ้
   1.3.1.1.7 สามารถเรียกดูขอ้มูลการจองคลาสได ้ 
   1.3.1.1.8 สามารถเพิ่มตารางเวลางานของครูได ้
   1.3.1.1.9 สามารถแกไ้ขตารางเวลางานของครูได ้
  1.3.1.2   ผูใ้ชร้ะบบ (ครู) 
   1.3.1.2.1 สามารถเรียกดูรายงานการขายได ้
   1.3.1.2.2 สามารถเพิ่มขอ้มูลการจองคลาสได ้
   1.3.1.2.3 สามารถเรียกดขูอ้มูลการจองคลาสได ้
  1.3.1.3   ผูใ้ชร้ะบบ (ผูป้กครอง) 
   1.3.1.3.1 สามารถตรวจสอบประวติัการซ้ือคอร์ส และคอร์สคงเหลือได ้
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ลดขั้นตอนและเวลาในการท างาน  
1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล 
1.4.3 สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 
1.4.4 สามารถน าไปใชก้บัโรงเรียนต่างๆ ได ้
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

  ผูจ้ดัท าได้ท าการรวบรวมความต้องการโดยมีการประชุมร่วมกับพนักงานและ 
หัวหน้าโครงการ และได้มีการพูดคุยกับผูใ้ช้ระบบ โดยมีความต้องการให้เพิ่มระบบ Report, 
Booking, Schedule  แกไ้ขและปรับปรุงให้ระบบหลงับา้นเวบ็แอปพลิเคชนั มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
ใชง้านง่ายขึ้น 

1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน 

  น าขอ้มูลต่างๆ และขอบเขตท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ และวางแผน
ปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของโรงเรียน
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อย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัและจาก
ท่ีผูใ้ชน้ าเสนอ 

1.5.3 ออกแบบระบบงาน  

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

  1.5.3.1   ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
ระบบฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ท่ี

ความสัมพนัธ์กนัระหว่าง Table ใช้ MySQL Server เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูลของระบบ 
1.5.3.2   ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้หรือหน้าจอ ให้สามารถกรอกขอ้มูลท่ีมีใน
ระบบฐานขอ้มูลไดค้รบถว้น โดยเนน้ใหใ้ชง้านง่าย 
1.5.3.3   ออกแบบการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้(User Experience Design) 

ออกแบบส่วนการเขา้ใชง้านผูใ้ชห้รือการท างานท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น เพื่อง่าย
ต่อความเขา้ใจของผูใ้ช ้

1.5.4 พฒันาระบบ 

  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Visual  Studio Code ในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ใช ้MySQL Server ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 

  ผูจ้ดัท าได้ท าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อมๆ กนั โดยใช้เว็บบราวเซอร์ 
Google Chrome, Microsoft Edge, iOS และ Android ในการทดสอบเว็บแอปพลิ เคชัน  (Web 
Application) เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดจะท าการแก้ไขให้ถูกต้อง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลังจากท าการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 

1.5.6 จดัท าเอกสาร 

  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานส าหรับสถาน
ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

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

    

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1     ฮำร์ดแวร์  

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น nitro 5   
- AMD Ryzen 5-4600H with Radeon Graphics 3.00 GHz 
- NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Graphics 
- 15.6" FHD IPS 144Hz. 
- RAM DDR4 8GB, 2400 MHz 
- SSD PCIe NVMe 512GB 

1.7.2     ซอฟต์แวร์  
- ระบบปฏิบติการ Microsoft Windows 10 
- โปรแกรม Virtual Studio Code 
- โปรแกรม GitLab 
- โปรแกรม Composer 
- โปรแกรม XAMPP 
- เวบ็บราวเซอร์ Google Chrome 

 
               



  บทที่ 2 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 Laravel Framework1 

Laravel Framework เป็น Framework ส าหรับพฒันาเว็บแอปพลิเคชนั ท่ีมีจุดเด่นและขอ้ดี
คือ ท าให้การเขียนชุดค าสั่งดูสะอาด สามารถอ่านและแก้ไขได้ง่าย เป็น PHP Framework ท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ต่างๆ ในรูปแบบ MVC (Model Views Controller) ซ่ึงมีการ
แบ่งชุดค าสั่งของระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Model, View และ Controller ซ่ึงแต่ละส่วนก็จะมี
หนา้ท่ีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

- Model  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
และท าการจดัการรูปแบบต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลส่งไปยงั View ให้แสดงผลตามการออกแบบ
ของ UI ท่ีไดก้ าหนดไว ้

- View  เป็นส่วนท่ีจะน าขอ้มูลจาก Model ไปแสดงผลใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นผลลพัธ์ในหนา้จอ 
- Controller เ ป็น ส่วนท่ี รับข้อมูลน า เข้า  (Input) จาก Client แล้วน าค าสั่ งข้อมูลและ

พารามิเตอร์ส่งเขา้ Model เพื่อท าการคน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
 

2.2 Composer2 

การพัฒนาโปรแกรม  PHP ในปัจจุบันอยู่ ในยุคของการจัดการกับ  Package และ 
Library   ต่างๆ ท่ีเป็น Open Source ท่ีมีอยู่มากมายตามแหล่งต่างๆ ให้มีความเป็นระบบเรียบร้อย มี
ความปลอดภยัในการดาวน์โหลดและน ามาใช้งาน เน่ืองจากเดิมการใช ้Library ต่างๆ นั้นจะตอ้งใช้
วิธีการดาวน์โหลดไฟลจ์ากแหล่งนั้นมาใชง้าน ซ่ึงจะพบกบัความเส่ียงต่างๆ จากการดาวน์โหลด ไม่
วา่จะเป็นความปลอดภยัของขอ้มูล ไวรัส มลัแวร์ ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งไฟลน์ั้นใชง้านตรงกบัเวอร์
ชัน่ของ PHP ท่ีจะสามารถใชง้านไดห้รือไม่ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไดถู้กแกไ้ขและพฒันาจนมาถึงปัจจุบนั 
โดย Composer มีแนวคิด คือ จะรวบรวมและจดัระเบียบ package และ library ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นแหล่ง

 
1

 https://medium.com/@yodsawatse/ท าความรู้จกักบั-laravel-framework-กนั-34e8d39cb254 
 
2 https://www.thaicreate.com/community/php-composer.html 
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เดียวกัน สามารถติดตั้ง Library ได้จาก Command ซ่ึงโปรแกรมจะท าการตรวจสอบและดาวน์
โหลด Package นั้นๆ มาใชง้าน โดยผูจ้ดัท าไดน้ า Composer มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของ
การจดัการระบบหลงับา้นของแอปพลิเคชนั และจดัการ Package ท่ีเป็น Open Source 
 
2.3 เทคโนโลยี Git3 
 Git คือ Version Control ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บการเปล่ียนแปลงของไฟลใ์น
โปรเจ็ค มีการ Backup Code ให้สามารถเรียกดูหรือยอ้นกลบัไปดูเวอร์ชัน่ต่างๆ ของโปรเจ็คท่ีใด 
เวลาใดก็ได ้หรือแมแ้ต่ดูว่าไฟล์นั้น ๆใครเป็นคนเพิ่มหรือแกไ้ข หรือว่าจะดูว่าไฟล์นั้นๆ ถูกเขียน
โดยใครบา้งก็สามารถท าได ้ฉะนั้น Version Control ก็เหมาะอย่างยิ่งส าหรับนกัพฒันาไม่ว่าจะเป็น
คนเดียวโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมีประสิทธิภาพมากหากพฒันาเป็นทีม 
  
2.4 Visual Studio Code4        

  Visual Studio Code หรือ VS Code เป็นโปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งชุดค าสั่งจากไมโครซอฟท ์มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ Open Source จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดโ้ดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ซ่ึง Visual Studio Code นั้นเหมาะส าหรับนกัพฒันา
โปรแกรมท่ีต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ 
Linux สนับสนุนทั้ งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกับ Git ได้ 
น ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้นมีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ใหเ้ลือกใช้ 

 
2.5 XAMPP5 

 XAMPP คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็น Web Server นัน่คือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของเราจะสามารถเปิดตัวเองให้เป็น Internet ในการเปิดเว็บไซต์ท่ีถูกจัดท าขึ้นมา
ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet ภายนอก ก็สามารถทดสอบเวบ็ไซตท่ี์
เราสร้างขึ้นได ้

 
3
 https://devahoy.com/blog/2015/08/introduction-to-git-and-github/ 

4 https://www.mindphp.com/บทความ/4829-visual-studio-code.html 
5 https://sites.google.com/a/satunatc.ac.th/kar-srang-websit-sux-kar-
sxn/bthkhwam/details/webserverxamppkhuxxari 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั 
ท่ีตั้ง : 511/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    

  กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์  : 094-659-3693 
เวลาท าการ  : วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์เวลา 10.00-18.00 น. 
Email   : dhpef21@gmail.com 

 

 
 

              รูปท่ี 3.1  แผนท่ีตั้ง บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากัด จดทะเบียนวนัท่ี 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นบริษทั 
Software House ท่ีรับออกแบบ พฒันาโปรแกรมและแอพพลิเคชัน่บนแพลตฟอร์มต่างๆ 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ผู้จัดท าได้มาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ บริษัท ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั ในต าแหน่ง Full-Stack 
Developer ท าหนา้ท่ีออกแบบและพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใช ้PHP Laravel Framework ในการ
พฒันา 
 ลกัษะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ออกแบบ UX/UI ระบบต่าง ๆ  
- พฒันาระบบตาม Requirement เพื่อให้ตอบสนองต่อการใชง้านมากยิง่ขึ้น 

 
 

Managing 
Director

Software 
Division

Developer UI/UX

Education 
Division

Teacher Admin
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รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
 

 
 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล : นายกรินทร์ งามขจรวิวฒัน์ 
 ต าแหน่ง : managing director 
 อีเมล  : n.karin.k@gmail.com 

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ครีเอทีฟ เธียรี จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4..1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการโรงเรียน Dancing Hands Playroom เพื่อช่วย
ลดขั้นตอนการท างาน และลดระยะเวลาการท างานให้แก่ผูดู้แลระบบภายในองค์กร เป็นระบบฝ่ัง
หลงับา้น (Back-end) ท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อรองรับการท างานของระบบหนา้บา้น (Front-end) รูปแบบ
ใหม่ และลดความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได ้โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ในการพฒันาระบบหลงับา้นจะน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบฐานขอ้มูล แสดงบนเวบ็แอป
พลิเคชนัให้แก่ผูใ้ชร้ะบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ไดแ้ก่  Visual Studio Code และ XAMPP โดยใช้
เวบ็เบราวเ์ซอร์ในการทดสอบการรียกขอ้มูลต่างๆ ในการพฒันาคื อ Google Chrome และ Microsoft 
Edge ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือ HTML, PHP, CSS และ JavaScript มีการจัดการ
ระบบฐานขอ้มูลดว้ย MySQL และใชส้ถาปัตยกรรมแบบ MVC และ OOP ในการพฒันาแอปพลิเค
ชนั 
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4..2 การท างานของระบบ 

4.2.1     การวิเคราะห์ระบบ 

 4.2.1.1   Use Case Diagram   

 
 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการโรงเรียน 
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4.2.1.2    Use Case Description 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดยสูเคส Payment 

Use Case No. UC001 
Use Case Name Payment 
Actor Administrator 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบจดัการ Payment Method 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเพิ่ม, ลบ, แกไ้ข, เรียกดู ขอ้มูลบญัชีธนาคารได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีเมนู Bank บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการดูรายละเอียดของบญัชีธนาคารได ้
2.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ ม Edit สามารถดูขอ้มูลบญัชีได ้

3. ผูใ้ชร้ะบบท าการสร้างบญัชีธนาคารใหม่ได ้
3.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ ม สร้างระบบโชวป๊์อปอพัเพิ่อท าการเพิ่ม
บญัชีธนาครได ้     

4. ผูใ้ชร้ะบบท าการแกไ้ขบญัชีธนาคารได ้
4.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ ม Edit ระบบจะส่งขอ้มูลไปท่ีหนา้แกไ้ข 

5. ผูใ้ชร้ะบบท าการลบบญัชีธนาคารได ้
5.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ ม Remove ระบบจะท าการลบบญัชี 
ธนาคารนั้นออกจากระบบฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดยสูเคส POS 

Use Case No. UC002 
Use Case Name POS 
Actor Administrator, Teacher 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบจดัการขอ้มูลการขาย 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัรีพอร์ทได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีเมนู POS บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือได ้
2.1 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือแลว้คลิกปุ่ ม Pay สามารถค านวณเงิน

ทอนได ้
2.2 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกคลิกปุ่ ม Enter คือการจ่ายช าระค่าสินคา้ 

 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดยสูเคส Report 

Use Case No. UC003 
Use Case Name Report 
Actor Administrator, Teacher 
Description ฟังกช์นัส าหรับออกรายงาน 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่ มโครงการบนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการดูรายละเอียดของรายการขายแต่ละวนัได้ 
2.1 เม่ือเลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการดูรายการขาย และคลิกปุ่ ม Search ผูใ้ชร้ะบบ

สามารถดูขอ้มูลรายการขาย,ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาท่ีเลือกได ้
3. ผูใ้ชร้ะบบท าการ Export รายงานเป็นไฟล ์Excel ได ้

3.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Export to Excel ผูใ้ชร้ะบบสามารถออกรายงานเป็นไฟล ์
Excel ได ้

4. ผูใ้ชร้ะบบตรวจสอบรายรับของบญัชีธนาคารแต่ละบญัชีได ้
4.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Summary จะโชวข์อ้มูลรายรับของแต่ละบญัชี 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดยสูเคส Reservations 

Use Case No. UC004 
Use Case Name Reservations 
Actor Administrator, Teacher 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบจองคลาสเรียน 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัจองคลาสเรียนล่วงหนา้ได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีเมนู Reservations บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการเลือกวนัและเวลาท่ีตอ้งการจองคลาสเรียน 
3. ผูใ้ชร้ะบบสามารถเลือกนกัเรียนท่ีตอ้งการจองได้ 

3.1 ผูใ้ชร้ะบสามารถคลิกท่ีปุ่ ม Trial เพื่อกรอกขอ้มูลส าหรับการจองเพื่อ
ทดลองเรียน 

4. ผูใ้ชร้ะบบสามารถเลือกครูผูส้อนได ้
4.1 ผูใ้ชร้ะบบจะสามารถเคล่ือนยา้ย Attribute เพื่อเลือกครูคนใดคนนึง
หรือไม่เลือกก็ได ้

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดยสูเคส Teacher Schedule 

Use Case No. UC005 
Use Case Name Teacher Schedule 
Actor Administrator 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบลงตารางงาน 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัลงตารางงานส าหรับครู 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีเมนู Teacher Scheule บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการเลือกรายช่ือครูท่ีจะท าการลงตารางงานได้ 
2.1 ผูใ้ชส้ามารถคลิก Dropdown เพื่อเลือกรายช่ือท่ีจะท าการลงตารางงานได ้

3. ผูใ้ชร้ะบบสามารถเลือก  Type ของคลาสท่ีผูใ้ชส้ามารถสอนได ้
3.1 ผูใ้ชร้ะบสามารถคลิกท่ี Selection เพื่อเลือกไทป์ในการสอน ซ่ึงสามารถ
เลือกไดม้ากกวา่หน่ึงไทป์ และตอ้งเลือกอยา่งนอ้ยหน่ึงไทป์ 

4. ผูใ้ชร้ะบบสามารถระบุวนัเวลาท่ีตอ้งการลงตารางงานได ้
5. ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขตารางงานของครูแต่ละคนได้ 

5.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบคลิกปุ่ ม Edit จะมีเมนูใหเ้ลือกรายช่ือครูท่ีตอ้งการแกต้าราง
งาน 
5.2 เม่ือเลือกรายช่ือท่ีตอ้งการแกไ้ขตารางงาน จะโชวข์อ้มูลเดิมท่ีเคยลงตาราง
งานไวแ้ลว้โชวข์ึ้นมา ท าการคลิก 1 คร้ังเพื่อเลือกวนัใหม่และคลิก 2 คร้ังเพื่อ
ยกเลิกวนัเดิม 
5.3 เม่ือเลิกตารางงานเรียบร้อยแลว้สามารถคลิกปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทุก
ขอ้มูลใหม่ 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดยสูเคส Check Course 

Use Case No. UC006 
Use Case Name Check Course 
Actor Customer 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบแสดงขอ้มูลคอร์สท่ีลูกคา้ซ้ือไว ้
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัเพื่อเรียกดูรายขอ้มูลจ านวนคอร์สได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้าน Login เพื่อใชง้านระบบในส่นของ Customer 

2. ผูใ้ชร้ะบบสามารถเลือกดูเฉพาะคอร์สท่ีเหลืออยูไ่ด ้ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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 4.2.2      การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้ Login เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหัสผ่าน
ใหถู้กตอ้งก่อนท าการเขา้สู่ระบบ  

 
รูปท่ี 4.3 หนา้จอเมนู Dashboard  
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จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอในส่วนของ Dashboard ผูใ้ชส้ามารถ สร้าง เรียกดู ตารางสอน
ของคุณครูแต่ละคนได ้

 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้จอรายละเอียดตารางสอน 

  
จากรูปท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของช่วงเวลาท่ีมีการจองคลาสเรียนไว้ สามารถกดดู

รายละเอียดของนกัเรียนแต่ละคนได ้
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลบญัชีธนาคาร 

  
จากรูปท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลบญัชีธนาคารประเภทของการรับช าระสามารถ เพิ่ม, ลบ และ 

แกไ้ขขอ้มูลบญัชีได ้
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแสดงรายงานการขาย 
  

จากรูปท่ี 4.6 จะท าการน าขอ้มูลท่ีบนัทึกการขายสินคา้มาแสดง พร้อมการ Export to Excel 
และแยกรายรับของแต่ละบญชีอยา่งชดัเจน 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงรายงานการสอน 
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จากรูปท่ี 4.7 จะท าการน าขอ้มูลท่ีบนัทึกการสอนของครูแต่ละคนมา สร้างกราฟเพื่อแสดง
จ านวนการสอนของครูแต่ละคน 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 หนา้จอเมนูจองคลาสเรียน 
  

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหน้าจอในส่วนของการจองคลาสเรียน โดยท่ีต้องท าการเลือกวนัท่ี 
ช่วงเวลา ช่ือนกัเรียนท่ีท าการจอง และกดปุ่ ม Confirm เพื่อบนัทึกการจอง 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอเมนูลงตารางงานของครู 

  
จากรูปท่ี 4.9 บนัทึกขอ้มูลวนัท่ี ไทป์ท่ีสอน และช่ือของครู เพื่อบนัทึกเป็นเวลาท างาน 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงคอร์สท่ีซ้ือไปแลว้ของฝ่ังลูกคา้ 
  

จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้ขอ้มูลของการซ้ือคอร์ส และขอ้มูลคอร์สท่ีมดอาย ุหรือคอร์สท่ี
เรียนครบแลว้ 

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการโรงเรียน Dancing Hands Playroom เป็นเว็บแอป
พลิเคชันระบบหลังบ้านส าหรับจัดการข้อมูลของโรงเรียน สามารถช่วยให้เก็บข้อมูลนักเรียน 
พนกังานไดร้วดเร็วขึ้น น าขอ้มูลมาใชอ้อกรายงานไดง้่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ท าให้ลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูดู้แลระบบในการตรวจสอบขอ้มูล ของ
แต่ละเมนู และลดความผิดพลาดอีกดว้ย และระบบยงัสามารถพฒันาฟังกช์นัเพิ่มเติม หรือน าไปต่อ
ยอดไดง้่าย เน่ืองจากมีการพฒันาระบบแบบ MVC แต่ละส่วนมีอิสระจากกนัเพื่อความง่ายในการ
บ ารุงรักษาระบบ 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1     ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานทั้งดา้นFron-
tend และ Back-end ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต์เพิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะในการ
ท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง การกลา้แสดงออก กลา้เสนอความคิดเห็นหรือไอเดียใหม่ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อใหง้านออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.2.2      ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  ในช่วงแรกของการท าโครงงาน เน่ืองจากเป็น Framework ท่ีไม่เคยใช้ท าให้การ
แกปั้ญหาต่างๆ ล่าชา้ อีกทั้งยงัตอ้งออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์UX/UI และพฒันาหลงับา้นไปพร้อมกนั
ท าให้งานค่อนขา้งยาก ผูจ้ดัท าจึงตอ้งใชเ้วลาศึกษาเร่ืองท่ียงัไม่รู้และจดัการงานก่อน-หลงั เพื่อท่ีจะ
ท างานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้และส่งงานไดท้นัเวลาโดยเกิดขอ้ผิดพลาดใหน้อ้ยท่ีสุด 

5.2.3     ขอ้เสนอแนะ 

 ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง วัต ถุ  (Object-Oriented-Programing) 
สถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model View Control) และ Framework อ่ืนๆ เพื่อ
ช่วยให้การท างานมีความรวดเร็วขึ้น และมีความปลอดภยั รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี Git เพื่อช่วยให้
การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ และภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์ 
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