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บทคัดย่อ 
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Abstract 
 

The old system for storing student’s data caused many issues, such as calculating grades, student’s 

attendance, and documents were lost or damaged. These issues caused the performance to decrease and 

is inefficient. This project was created to emphasize on the data organizing system. The programs React 

ver.18.2.0 for web development, API for searching for information from phpMyAdmin ver.10.4.20, and 

Node Js ver.16.13.2 were used for system simulation via Chrome ver. 105.0.5195.52 in order to display 

the application’s page in real time. The developed system will help correct those issues. For example, 

students' grades will be accurately calculated, the issue of lost and damaged documents will be solved 

by storing the information in a database, and the information can be corrected at any time. 
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บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความส าคญัอย่างมากซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการด ารงชีวิต 

และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเม่ือเปรียบเทียบกบัเม่ือก่อนจะเห็นไดว้่าสามารถอ านวยความ

สะดวกสบายให้กบัมนุษยเ์ป็นอย่างมาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท างานและระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอนนั้นจะเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกให้กบั

บุคลากรภายในสถานศึกษาไวส้ าหรับจดัการขอ้มูลการเรียนการสอนไดอ้ย่างเป็นระเบียบ ป้องกนั

การสูญหาย ช ารุด และสามารถสืบคน้ไดง้่าย ซ่ึงแตกต่างจากการบนัทึกขอ้มูลใส่กระดาษ 

จากการท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติัสหกิจศึกษาไดม้าปฏิบติังานในแผนก เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทีมงานไอทีซพัพอร์ต ท่ี บริษทั อินโนไวซ์เซอร์ เทค จ ากดั ไดพ้บวา่มีบุคคลภายในสถานศึกษาพบ

ปัญหาในการจดัการเรียนการสอน เช่น การเช็คช่ือนกัเรียนท่ีเขา้เรียน การบนัทึกคะแนน การรวม

คะแนน ท่ีตอ้งบนัทึกลงในกระดาษซ่ึงไม่สามารถประมวลผลออกมาไดท้นัที ท าให้ตอ้งการมีการ

น าขอ้มูลท่ีอยู่ในกระดาษมาค านวณแยกอีกที ซ่ึงอาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดจากตวับุคคลได ้เม่ือ

ต้องการสืบค้นข้อมูลอาจต้องใช้เวลาในการหานาน ข้อมูลสูญหายหรือช ารุดก็จะท าให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดท่ีตามมากอีกมากมาย ระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอนจะให้ปัญหาเหล่าน้ีไม่

เกิดขึ้นอีก  

 จากปัญหาดงักล่าวนกัศึกษาสหกิจศึกษาจึงท าการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ดา้นการจดัการเรียน

การสอน และน ามาพฒันาเป็นเวบ็ไซตเ์พื่อจดัท าระบบจดัการเรียนการสอน เพื่อเป็นส่ิงอ านวย

ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยภายใน

เวบ็ไซตจ์ะประกอบไปดว้ย การลงช่ือเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้าน การเช็คช่ือนกัเรียนในชั้นเรียนของ

บุคลากร การบนัทึกคะแนน การสรุปผลการเขา้เรียนและการสรุปผลคะแนน ซ่ึงระบบจะอ านวย

ความสะดวกสบายใหแ้ก่บุคลกรภายในสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก 

 

 



 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

1.3 ขอบเขต 

 คุณสมบติัของระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน มีความสามารถดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้าน 

1.1 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

- จดัการขอ้มูลคุณครู 

- จดัการขอ้มูลนกัเรียน 

- จดัการขอ้มูลโรงเรียน 

- จดัการขอ้มูลหอ้งเรียน 

- จดัการขอ้มูลวิชา 

- จดัการขอ้มูลสถานะ 

1.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

- กรอกขอ้มูล Username, Password 

1.3 หนา้จอเปิดวิชา 

- แสดงขอ้มูลวิชา 

- จดัการขอ้มูลวิชาเรียน 

1.4 หนา้จอบนัทึกการเขา้เรียน 

- แสดงขอ้มูลการเขา้เรียน 

- จดัการขอ้มูลการเขา้เรียน 

1.5 หนา้จอบนัทึกคะแนน 

- แสดงขอ้มูลคะแนน 



 

 

- จดัการขอ้มูลคะแนน 

1.6 หนา้จอรายงาน 

- สรุปขอ้มูลการเขา้ชั้นเรียน 

- สรุปขอ้มูลคะแนนนกัเรียน 

1.4 ประโยชน์ท่ีคิดว่ำจะได้รับ 

 1. ช่วยใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษาสามารถจดัเก็บขอ้มูลการเรียนการสอนไดส้ะดวกและง่ายต่อ

การใชง้าน 

 2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่บุคลการภายในสถานศึกษา 

3. ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่บุคลากรภายในสถานศึกษาและสามารถจดัเก็บขอ้มูลการเรียนการสอนได้

อยา่งถูกตอ้ 



 

 

บทที ่2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซต ์มีรูปแบบการท างานหลกัๆ คือ  ผูใ้ชง้านเขา้เวบ็บราวเซอร์เพื่อ

เขา้สู่เวบ็ไซตร์ะบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน ท าการเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านระบบจดัการขอ้มูลการ

เรียนการสอน ผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูขอ้มูลการเขา้เรียน ขอ้มูลคะแนน และขอ้มูลรายงานไดจ้ากเวบ็ไซต ์

ซ่ึงระบบจะเรียกใช้ API เพื่อติดต่อกับฐานขอ้มูลให้ท าการส่งข้อมูลในส่วนท่ีร้องขอ และน ากลบัมา

แสดงใหเ้ห็นผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์โดยขอ้มูลต่างๆ จะถูกบนัทึกไวใ้น MySQL Database และเวบ็ไซตจ์ะ

ท างานผา่น Node Js เพื่อจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น Web Server 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

Node Js คือสภาพแวดลอ้มการท างานของภาษา JavaScript นอกเวบ็บราวเ์ซอร์ท่ีท างานดว้ย V8 

engine สามารถใช ้Node Js ในการพฒันาแอพพลิเคชนัแบบ Command line แอพพลิเคชนั Desktop หรือ

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ โดยท่ี Node.js จะมี APIs ท่ีสามารถใชส้ าหรับท างานกบัระบบปฏิบติัการ เช่น การรับค่า

และการแสดงผล การอ่านเขียนไฟล ์และการท างานกบัเน็ตเวิร์ก Node.js ถูกพฒันาและท างานดว้ยการใช ้

Chrome V8 engine ส าหรับคอมไพลภ์าษา JavaScript ใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองดว้ยการคอมไพลแ์บบ  



 

 

Just-in-time (JIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาษา JavaScript จากท่ีแต่เดิมเป็นภาษาท่ีมีการ

ท างานแบบ Interpreted โดย Node Js เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งบน Windows, 

Linux และ Mac OSX นัน่หมายความว่าสามารถเขียนโปรแกรมในภาษา JavaScript และน าไปรันไดทุ้ก

ระบบปฏิบติัการท่ีสนบัสนุนโดย Node.js น่ีเป็นการเขียนคร้ังเดียวแต่ท างานไดทุ้กท่ี  

(บญัชา ปะสีละเตสัง, 2564) 

 ประโยชน์ของ Node Js มีดงัน้ี 

 1. สร้างเวบ็ไซตไ์ด ้

 2. เขียน Code เขา้ใจไดง้่าย 

 3. มี Library ฟรีจ านวนมาก 

 4. เรียนรู้ไดเ้ร็วส าหรับโปรแกรมเมอร์ทุกระดบั 

React เป็น JavaScript library ท่ีใช้ส าหรับสร้าง User Interface ท่ีให้เราสามารถเขียนโคด้ในการ
สร้าง UI ท่ีมีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆออกจากกนัได ้ซ่ึงแต่ละส่วนสามารถแยกการท างานออก
จากกนัไดอ้ย่างอิสระ และท าให้สามารถน าช้ินส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ ้ าไดอี้ก โดยการติดตั้ง React Js 
ท าไดห้ลายวิธีคือ 

1. ติดตั้งผา่น cdn หรือดาวน์โหลดไฟล ์js 

2. ติดตั้งผา่น npm (Browserify หรือ Webpack) 

3. ทดลองเขียนผา่น JSFiddle 

React มีระบบแคชในตวัท าใหห้นา้เวบ็ของมีการตอบสนองท่ีเร็ว เหมาะแก่การน าไปท า SPA เป็นอยา่ง
มาก การเขียน React ยงัสามารถแยกองคป์ระกอบของหนา้เวบ็ออกเป็นส่วนๆ เรียกว่าเป็น Component 
แลว้น ามาประกอบกนัเป็นหนา้เวบ็ได ้ ซ่ึงท าใหส้ามารถน า Component ไปใชซ้ ้าท่ีอ่ืนได ้ โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาเขียนใหม่ (จีราวุธ วารินทร์, 2564) 



 

 

2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดท้ าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากขอ้มูลต่าง ๆ ภายใน

เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงงาน โดยมีเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

  

รูปท่ี 2.2 https://reactjs.org/docs/getting-started.html 

เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับแนะน าวิธีการติดตั้ง React Js เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตโ์ครงงาน

เก่ียวกบัการจดัท าระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

  



 

 

 

รูปท่ี 2.3 https://www.apachefriends.org/download.html 

เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้โหลดโปรแกรม  XAMPP เพื่อใช้ในการเปิดใช้งาน Apache กบั MySQL  ใน

การเช่ือมต่อและจดัการฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.4 https://devahoy.com/tutorials/react-2022/intro 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนการใช้งาน React Js ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ และมีบทความอธิบายการท างานส่วน

ต่างๆ ของ React Js ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.5 https://kritsadapk.medium.com 

 เป็นเว็บไซต์สอนการใช้งาน Nest Js ในการสร้าง API เพื่อติดต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้งาน

ร่วมกบั React Js 



 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ท าการค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ

ด าเนินโครงงาน โดยการคน้หาจากเวบ็ไซต ์ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 2.6 ระบบบนัทึกขอ้มูลประชุมทางไกล 

เชิญโชค ทั่งทอง (2561) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ระบบบนัทึกขอ้มูลประชุมทางไกล เป็นการเก็บขอ้มูลของหน่วยงานนั้นยงัคงเป็น

รูปแบบของการใชเ้อกสารท่ีเป็นกระดาษ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารจดัการ จึงไดจ้ดัท า

โครงงานในหัวขอ้เร่ืองระบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมทางไกลขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual 

Studio 2012 ในการออกแบบหน้าจอ ใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล 

MySQL Administrator 1.2.17 ท าใหก้ารเก็บปัญหาระบบการประชุมทางไกลสะดวก รวดเร็ว  



 

 

 

รูปท่ี 2.7 ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ศิริวรรณ บุญประจ า และ ปฏิภาน อุ่นเรือน (2560) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยอ านวยความ

สะดวกในการบนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการยืม คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีใช้

พัฒนาคือ  Sublime text 3 โดยใช้ภาษา PHP และใช้ phpMyAdmin Version 4.9.0.1 ในการจัดการ

ฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.8 ระบบจองโฮสเทลออนไลน์ 

ธนศร  พูลกิจวฒันา (2561) สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สยาม ระบบจองโฮสเทลออนไลน์ เพื่อใชใ้นการจองห้องพกั และสั่งอาหารไดผ้่านเวบ็ไซต ์โดยท่ีลูกคา้

ตอ้งท าการสมคัรสมาชิกและจองห้องพกัก่อนถึงจะสามารถสั่งอาหารได ้อีกทั้งยงัสามารถช าระเงินได ้

อีกทั้งการท่ีลูกคา้สมคัรสมาชิกยงัเป็นการเก็บขอ้มูลของลูกคา้อีกดว้ย ระบบจองโฮสเทลออนไลน์น้ีเขียน

ดว้ยภาษา PHP version 7 มีการเก็บฐานขอ้มูลดว้ย MySQL v.7.3.5 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 2.9 ระบบบริหารจดัการหอ้งประชุม 

ปราณ อ่วมอ่ิมพืช และ วรรษพร สุขอร่าม (2560)สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบบริหารจดัการห้องประชุม ถูกพฒันาเพื่อใช้ส าหรับการบริหาร

จดัการห้องประชุม จดัล าดับในการเขา้ใช้ห้องประชุมซ่ึงการพฒันาระบบได้ใช้โปรแกรม Edit Plus 

Version 4.1 โดยใชภ้าษา PHP Version 7 และใช ้phpMyAdmin Version 4.6.6 ในการจดัฐานขอ้มูล 

  



 

 

 

รูปท่ี 2.10 ระบบการจองคิวและจดัการร้านท าผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์ 

ศิวพร เพชรวิลัย และ นันทนา ศรีพรมทอง (2561)  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาเวบ็ไซตแ์ละพฒันาระบบจองคิวโดยใชโ้ปรแกรม Notepad++ 

v.7.5.1 โดยใชภ้าษา PHP Version 7  และ จดัการฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม MySQL v.5.6.3.0 

 



 

 

บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ  (ภาษาไทย)  บริษทั อินโนไวซ์เซอร์ เทค จ ากดั 

 (ภาษาองักฤษ) Innovisor Tech Co., Ltd 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ    125 ซอย 32 ถนนจนัทน์ แขวง ทุ่งวดัดอน 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศพัท ์     02-675-5600 

อีเมล       info@innovisor.co.th 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั อินโนไวซ์เซอร์ เทค จ ากดั 

 



 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อินโนไวซ์เซอร์ เทค จ ากัด เป็นบริษทัในเครือบริษทั ศิริวฒันา อินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด 

(มหาชน) ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กับองค์กรภาครัฐและ

เอกชน บริษทัมีความเช่ียวชาญในการพฒันาระบบสารสนเทศให้กบัหลากหลายธุรกิจเพื่อใชง้านทัว่ไป

ส าหรับองคก์ร รวมทั้งการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างจุดแขง็ในการท าธุรกิจ โดยเพิ่มช่องทาง

ในการรับขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังาน และการตดัสินใจ เช่น ระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) ท่ีครอบคลุมการ

ด าเนินงานในธุรกิจทั้งหมด ทางดา้นการขาย การซ้ือ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั การบนัทึกบญัชี การ

จดัการทรัพยากรมนุษย  ์ระบบการจ่ายเงินเดือน การวางแผนและจดัการการผลิต การบนัทึกตน้ทุน รวม

ไปถึงระบบเพิ่มศกัยภาพในการตดัสินใจทางธุรกิจดว้ย Business Intelligence (BI)  

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั อินโนไวซ์เซอร์ เทค จ ากดั 



 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ช่ือ – นามสกุล วิจิตร แซ่ยา้ 

แผนก   Information Technology 

ต าแหน่งงาน  Developer / IT Support 

ลกัษณะงาน  เรียนรู้ React Js Nest Js 

ตรวจสอบเอกสาร Bemis 

เป็น Admin ระบบ BEMIS School 

3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือ – นามสกุล จกัราวุธ ปินะกงั 

แผนก   Information Technology 

ต าแหน่งงาน  Application Support 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 15 สัปดาห์ 

• ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัศุกร์ท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2565 

• วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลปัญหาระหวา่งการท างาน และน ามาปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อท าการ

ออกแบบเวบ็ไซตร์ะบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

3.7.2 ศึกษาวิธีการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย React Js ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้าน 

3.7.3 ศึกษาวิธีการสร้าง API ดว้ย Nest Js ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชง้าน 

     3.7.4 ติดตั้ง React Js / Nest Js / Node Js ในเคร่ืองเพื่อใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต์ 

3.7.5 ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 

การออกระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 



 

 

 

รูปท่ี 3.3 หนา้จอแรกของระบบบริหารจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

หน้าจอแรกของระบบเป็นหน้าจอส าหรับล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ หากไม่มีการล็อคอินจะไม่

สามารถท ารายการต่อไปได ้

  



 

 

 

รูปท่ี 3.4 หนา้จอเมนูบนัทึกเช็คช่ือเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 

หน้าจอบนัทึกเช็คช่ือเขา้เรียน ส่วนแรกจะให้เลือกขอ้มูลปีการศึกษา ภาคการศึกษา ห้องเรียน 

รายวิชา ตั้งแต่วนัท่ี ถึงวนัท่ี เพื่อกรองขอ้มูลในการแสดงผลในส่วนถดัไป 

  



 

 

 

รูปท่ี 3.5 หนา้จอบนัทึกเช็คช่ือนกัเรียน ส่วนท่ี 2 

หน้าจอบนัทึกเช็คช่ือนักเรียน ส่วนท่ี 2 คือผลลทัธ์จากการคน้หาในส่วนแรก จะมีปุ่ มเพิ่มบนัทึก

เช็คช่ือเขา้เรียน และช่องส าหรับกรอกขอ้มูลส าหรับการคน้หาขอ้มูลโดยจะแสดง ล าดบั ภาค/ปีการศึกษา 

รายวิชา หอ้ง วนัท่ี มาเรียน ขาด ลา ลาป่วย Action  



 

 

 

รูปท่ี 3.6 หนา้จอแสดงคะแนนนกัเรียน 

หนา้จอบนัทึกคะแนนนกัเรียน ประกอบดว้ย ล าดบั ภาค/ปีการศึกษา ช่ือจริง นามสกุล เกรดเฉล่ีย 

Action 

  



 

 

 

รูปท่ี 3.7 หนา้จอบนัทึกคะแนนนกัเรียน 

หน้าจอบนัทึกคะแนน เป็นฟอร์มให้กรอกขอ้มูลประกอบดว้ย ช่องตวัเลือกรายช่ือนักเรียน ช่อง

กรอกขอ้มูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ช่องกรอกขอ้มูลคะแนนวิชาภาษาไทย ช่องกรอกขอ้มูลคะแนนวิชา

สังคม ช่องกรอกขอ้มูลคะแนนวิชาภาษาองักฤษ ปุ่ มบนัทึกขอ้มูล และปุ่ มยอ้นกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 3.8 หนา้จอรายงานคะแนน 

หน้าจอรายงานคะแนน ประกอบดว้ยตวัเลือกปีการศึกษาส าหรับการออกรายงาน และมีปุ่ มออก

รายงาน Excel และปุ่ มลา้งค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 3.9 หนา้จอรายงานการเขา้เรียน 

หน้าจอรายงานการเขา้เรียน ประกอบด้วยตวัเลือกปีการศึกษา วิชา /กิจกรรม เลขประจ าตวั/ช่ือ

นกัเรียนส าหรับการออกรายงาน และมีปุ่ มออกรายงาน Excel และปุ่ มลา้งค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.6 น าเสนอเว็บไซต์ท่ีไดอ้อกแบบ และพฒันาให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และพนักงานท่ีปรึกษา

ตรวจสอบ 

3.7.7 ปรับปรุงเว็บไซต์ตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.7.8 จดัท าเอกสารรูปเล่มโครงงาน โดยรวบรวมขอ้มูล และกระบวนการท างานของโครงงาน

ทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน เพื่อน ามาจดัท าเป็นรูปเล่ม

รายงาน และน าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 

1. รวบรวมขอ้มูล      

2. ศึกษาวิธีการสร้างเวบ็ไซต์      

3. ติดตั้งโปแกรม      

4. ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์      

5. น าเสนอเวบ็ไซต ์      

6. แกไ้ขและปรับปรุง      

7. จดัท าเอกสาร      

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.9.1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์  

  3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ  

    3.9.1.1.1. CPU Intel i5-10210U Processor 

   3.9.1.1.2. GeForce MX250 

3.9.1.1.3. Hard Disk 500 GB. 



 

 

3.9.1.1.4. Ram 16 GB. 

3.9.1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ  

    3.9.1.2.1. CPU Intel Core I5-4460 2.30 GHz หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.2.2. RAM 4 GB หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.2.3. Hard Disk 250 GB หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.2.4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 750 หรือสูงกวา่ 

  3.9.1.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  

    3.9.1.3.1. CPU Intel Core I5-4460 2.30 GHz หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.3.2. RAM 8 GB หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.3.3. Hard Disk 500 GB หรือสูงกวา่ 

   3.9.1.3.4. Graphic NVIDIA GeForce GTX 750 หรือสูงกวา่ 

3.9.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

   3.9.2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ  

   3.9.2.1.1. Android Version 4 ขึ้นไป 

   3.9.2.1.2. IOS 10 ขึ้นไป 

   3.9.2.1.3. Web Browser 

  3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   3.9.2.2.1. Microsoft Windows 10 Home Single Language 

   3.9.2.2.2. Visual Studio Code V.1.68.1 

   3.9.2.2.3. React Js V.18.2.0 

   3.9.2.2.4. Node Js V.16.13.2 

   3.9.2.2.5. Nest Js V.9.1.2 



 

 

   3.9.2.2.6. phpMyAdmin v.10.4.20 

   3.9.2.2.7. Online Diagram Software (Draw.io) 

   3.9.2.2.8. Paint 

3.9.2.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

   3.9.2.3.1. Microsoft Windows 10 

   3.9.2.3.2. Google Chrome 

   3.9.2.3.3. Apache Web Server v.2 

   3.9.2.3.4. phpMyAdmin v.10.4.20 

   3.9.2.3.5. MySQL Database v.8.0.21 

   3.9.2.3.6. ระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน มีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

4.1.2 ส่วนของผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอแรกของระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

 หนา้จอแรกของระบบท่ีประกอบไปดว้ย ช่องกรอกขอ้มูลและปุ่ มส าหรับลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ  

1. ช่องกรอกขอ้มูล Username 

2. ช่องกรอกขอ้มูล Password 

3. ปุ่ มลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ 



 

 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเมนูบนัทึกเช็คช่ือเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับคน้หาขอ้มูล โดยสามารถคน้หาขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลจาก ปีการศึกษา 

2. ขอ้มูลจาก ภาคการศึกษา 

3. ขอ้มูลจาก หอ้งเรียน 

4. ขอ้มูลจาก รายวิชา 

5. ขอ้มูลจาก ตั้งแต่วนัท่ี 

6. ขอ้มูลจาก ถึงวนัท่ี 

ส่วนท่ี 2 จะมีปุ่ มให้กดโดยปุ่ มท่ี 2 คือปุ่ มส าหรับกดคน้หาขอ้มูล และปุ่ มท่ี 3 ใช้ส าหรับลา้งค่า

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หา 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอเมนูบนัทึกเช็คช่ือเขา้เรียน ส่วนท่ี 2 

เป็นหนา้จอท่ีแสดงผลจากการคน้หาขอ้มูลจากส่วนท่ี 1 โดยในส่วนท่ี 2 จะประกอบดว้ยปุ่ มต่างๆ
ดงัน้ี 

1. ปุ่ ม เพิ่มบนัทึกเช็คช่ือเขา้เรียน 

2. ปุ่ ม ดู ขอ้มูลการเขา้เรียน 

3. ปุ่ ม แกไ้ข ขอ้มูลการเขา้เรียน 

4. ปุ่ ม ลบ ขอ้มูลการเขา้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 

หนา้จอเพิ่มบนัทึกเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 มีช่องให้เลือกขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ช่ือวิชา 

2. วนัท่ี 

3. ปีการศึกษา 

4. ภาคการศึกษา 

5. หอ้งเรียน 

              6. จ านวนคาบหรือชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน ส่วนท่ี 2 

หนา้จอเพิ่มบนัทึกเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 มีช่องใหเ้ลือกขอ้มูลการ มาเรียน ขาด ลา ลาป่วย ของนกัเรียน
แต่ละคนให้เลือกโดย นักเรียนหน่ึงคนสามารถเลือกไดแ้ค่หน่ึงตวัเลือกเท่านั้น ส่วนท่ี 2 คือปุ่ มส าหรับ
บนัทึกขอ้มูล และส่วนท่ี 3 คือปุ่ มยอ้นกลบั 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลคะแนนนกัเรียน 

หนา้จอหนา้จอบนัทึกขอ้มูลคะแนนนกัเรียน ประกอบดว้ยปุ่ มต่างๆดงัน้ี  

1. มีปุ่ มส าหรับเพิ่มบนัทึกคะแนนนกัเรียน 

2. ปุ่ ม ดู ขอ้มูล 

3. ปุ่ ม แกไ้ข ขอ้มูล 

4. ปุ่ ม ลบ ขอ้มูล 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอกรอกขอ้มูลบนัทึกคะแนนนกัเรียน 

หนา้จอกรอกขอ้มูลบนัทึกคะแนนนกัเรียน ประกอบดว้ยส่วนท่ี 1 มีช่องส าหรับเลือกปีการศึกษา 
เลือกภาคการศึกษา เลือกห้องเรียน เลือกนกัเรียนท่ีตอ้งการบนัทึกคะแนน และกรอกขอ้มูลคะแนนตาม
รายวิชา ส่วนท่ี 2 เป็นปุ่ มบนัทึกขอ้มูล ส่วนท่ี 3 เป็นปุ่ มยอ้นกลบั 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้จอออกรายงานคะแนนนกัเรียน Excel 

หนา้จอออกรายงาน Excel ในส่วนท่ี 1 มีปีการศึกษาให้กรองขอ้มูลก่อนจะออกรายงาน ส่วนท่ี 2 
เป็นปุ่ ม Export Report XLSX และส่วนท่ี 3 เป็นปุ่ มลา้งค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอไฟล ์Excel คะแนนนกัเรียน 

หนา้จอไฟล ์Excel แสดงรายละเอียดขอ้มูลคะแนนนกัเรียนเป็นรูปแบบไฟล ์Excel 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอออกรายงานการเขา้เรียน Excel 

หน้าจอออกรายงาน Excel ส่วนท่ี 1 มีปีการศึกษา วิชา / กิจกรรม เลขประจ าตวั / ช่ือนักเรียนให้

กรองขอ้มูลก่อนจะออกรายงาน ส่วนท่ี 2 เป็นปุ่ ม Export Report XLSX และส่วนท่ี 3 เป็นปุ่ มลา้งค่าการ

ออกรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอไฟล ์Excel การเขา้เรียน 

หนา้จอไฟล ์Excel แสดงรายละเอียดขอ้มูลการเขา้เรียนเป็นรูปแบบไฟล ์Excel 

  



 

 

4.2 ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

ในหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ส าหรับผูใ้ชง้าน) กรณีท่ีกรอกขอ้มูลรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง และคลิก ปุ่ มเขา้สู่
ระบบ จะมีข้อความ “Password Empty or Invalid” ขึ้นมาแจ้งเตือน “Username Or Password Invalid” 
จากกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอบนัทึกการเขา้เรียน 

ในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้มูลการบนัทึกเขา้การเขา้เรียนต่างๆท่ีเคยบนัทึกไว ้มีปุ่ มไวส้ าหรับเรียกดู 
แกไ้ข และลบขอ้มูล สามารถเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียนไดโ้ดยการกดปุ่ ม เพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.14  หนา้จอเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน ส่วนท่ี 1 

หน้าจอแสดงผลการเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน โดยจะมีช่ือวิชา วนัท่ี ปีการศึกษา ภาคการศึกษา 
หอ้งเรียน จ านวนคาบหรือชัว่โมง ใหก้รอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้จอเพิ่มบนัทึกการเขา้เรียน ส่วนท่ี 2 

ในหนา้จอเป็นตวัอย่างเป็นการเลือกสถานะของนกัเรียนในวนัน้ี เพื่อจะท าการบนัทึก โดยระบบ
จะเซ็ตค่ามาใหว้า่ มาเรียน ก่อนเสมอ 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้จอแสดงขอ้มูลคะแนนนกัเรียน 

ในหน้าจอน้ีจะแสดงรายละเอียดประวติัการบนัทึกคะแนนต่างๆ รวมทั้งมีปุ่ ม เรียกดู แกไ้ข ลบ
ขอ้มูลต่างๆ และมีปุ่ ม เพิ่มบนัทึกคะแนนนกัเรียน 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลคะแนนนกัเรียน 

ในหนา้จอจะมีตวัเลือกนกัเรียนใหเ้ลือก และกรอกขอ้มูลคะแนนของแต่ละวิชา มีปุ่ มบนัทึกกบัปุ่ ม
ยอ้นกลบั



 

 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอออกรายงานคะแนนนกัเรียน 

หนา้จอในหนา้น้ีจะแสดงช่องส าหรับเลือกไวใ้นการกรองขอ้มูลในการ Export Excel 

  



 

 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้จอออกรายงานการเขา้เรียน 

หนา้จอในหนา้น้ีจะแสดงช่องส าหรับเลือกไวใ้นการกรองขอ้มูลในการ Export Excel 

 



 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการรวบรวมข้อมูลปัญหาท่ีพบเจอ และท าการศึกษาค้นควา้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นัก

ศึกษาสหกิจศึกษาจึงไดพ้ฒันาระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน โดยภายในเวบ็ไซต์จะประกอบไป

ดว้ย ขอ้มูลการเขา้เรียน ขอ้มูลคะแนน ขอ้มูลรายงาน ช่วยใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษาใชง้านไดส้ะดวก

มากขึ้น มีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นระเบียบ มีการค านวณท่ีถูกตอ้ง มีความปลอดภยัมากขึ้นถา้ตอ้งการดูขอ้มูล

จ าเป็นตอ้งมี Username Password จึงจะสามารถเขา้ดูขอ้มูลได ้สามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ง่ายต่อการเก็บรักษาขอ้มูล มีความถูกตอ้งและช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงปัญหาในการ

ค านวณขอ้มูลผิดหรือกระดาษสูญหายปัญหาเหล่าน้ีจะไม่เกิดขึ้นอีก 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัท าโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

5.1.2.1 ยงัไม่มีความช านาญดา้นภาษา JavaScript ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันา 

 เวบ็ไซตด์ว้ย React Js 

5.1.2.2 Nest Js เป็น Framework ท่ีใชภ้าษา TypeScript ในการเขียนซ่ึงเป็นภาษาท่ีไม่เคย 

 ศึกษาท าใหต้อ้งใชเ้วลานานในการศึกษา 

5.1.2.3 รูปแบบ MVC ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบมีความซบัซอ้นท าใหพ้ฒันาระบบไดช้า้ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ท าเวบ็ไซตเ์ป็น Web3.0 

5.1.3.2 ออกแบบโคด้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั (Design Patterns) 

5.1.3.3 น าอุปกรณ์ Iot มาประยกุตใ์ชใ้นการตรวจนกัเรียนเขา้เรียน 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ช่วยเพิ่มทกัษะดา้นการเขียนโปรแกรม 

 5.2.1.2 ช่วยเพิ่มทกัษะดา้นการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและพี่เล้ียงท่ีคอยดูแล 

  5.2.1.3 ช่วยเพิ่มทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในดา้นการเขียนโปรแกรม 

 5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นดว้ยตนเอง 

 5.2.2.3 ยงัขาดความรู้ดา้นภาษา JavaScript 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาภาษา JavaSctipt และ TypeScript เพราะจ าเป็นมากในการเป็น 

Developer 

5.2.3.2 ควรฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการคิดแบบเป็นล าดบัขั้นตอน เพื่อใชใ้นการแกไ้ข 

ปัญหาเวลาเกิดขอ้ผิดพลาด 

5.2.3.3 ควรมัน่ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมใหม้ากกวา่น้ี 
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ภาคผนวก ก 

แผนผังระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 Program Map



 

 

ภาคผนวก ข 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ข.1 E-R Diagram ภาษาไทย 



 

 

 

รูปท่ี ข.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 

  



 

 

ตารางท่ี ข.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
tblCheckName 
tblRegisterSubject 
tblRoom 
tblSchool 
tblScore 
tblStatus 
tblStudent 
tblSubject 
tblTeacher 

ตารางการเขา้เรียน 
ตารางเปิดวิชา 
ตารางห้อง 
ตารางโรงเรียน 
ตารางคะแนน 
ตารางสถานะ 
ตารางนกัเรียน 
ตารางวิชา 
ตารางคุณครู 

 

  



 

 

ตารางท่ี ข.2 ตารางการเขา้เรียน (tblCheckName) 

Name Type P M Refer to Description 

checkNameId Int Yes Yes  รหสัการเขา้
เรียน 

datetime Datetime No No  วนัเวลา 

studentId Int Yes Yes tblStudent.studentId รหสันกัเรียน 

statusId Int Yes Yes tblStatus.statusId รหสัสถานะ 

subjectId Int Yes Yes tblSubject.subjectId รหสัวิชา 

termId Int Yes Yes tblRegisterSubject.ter
mId 

รหสัภาคเรียน 

academicYearId Int Yes Yes tblRegisterSubject.aca
demicYearId 

รหสัปี
การศึกษา 

 

 

  



 

 

ตารางท่ี ข.3 ตารางเปิดวิชา (tblRegisterSubject) 

Name Type P M Refer to Description 

subjectId Int Yes Yes tblSubject.subjectId รหสัการเขา้
เรียน 

termId Datetime Yes Yes  รหสัภาคเรียน 

academicYearId Int Yes Yes  รหสัปี
การศึกษา 

createDatetime Datetime No No  วนัเวลาสร้าง 

createBy Int No No  รหสัผูส้ร้าง 

updateBy Int No No  รหสัผูแ้กไ้ข 

updateDatetime Datetime No No  วนัเวลาแกไ้ข 

teacherId Int Yes Yes tblTeacher.teacherId รหสัคุณครู 

roomId Int Yes Yes tblRoom.roomId รหสัหอ้งเรียน 

 

ตารางท่ี ข.4 ตารางห้อง (tblRoom) 

Name Type P M Refer to Description 

roomId Int Yes Yes  รหสัหอ้ง 

roomName Varchar(250) No No  ช่ือหอ้ง 

 

  



 

 

ตารางท่ี ข. 5 ตารางโรงเรียน (tblSchool) 

Name Type P M Refer to Description 

schoolId Int Yes Yes  รหสัโรงเรียน 

schoolName Varchar(250) No No  ช่ือโรงเรียน 

ตารางท่ี ข.6 ตารางคะแนน (tblScore) 

Name Type P M Refer to Description 

scoreId Int Yes Yes  รหสัคะแนน 

score Float No No  คะแนน 

subjectId Int Yes Yes tblSubject.subjectId รหสัวิชา 

termId Int Yes Yes tblRegisterSubect.te
rmId 

รหสัภาคเรียน 

academicYaerId Int Yes Yes tblRegisterSubect.ac
ademicYearId 

รหสัปี
การศึกษา 

studentId Int Yes Yes tblStudent.studentId รหสันกัเรียน 

 

  



 

 

ตารางท่ี ข.7 ตารางสถานะ (tblStatus) 

Name Type P M Refer to Description 

statusId Int Yes Yes  รหสัสถานะ 

statusName Varchar(250) No No  ช่ือสถานะ 

ตารางท่ี ข.8 ตารางนักเรียน (tblStudent) 

Name Type P M Refer to Description 

studentId Int Yes Yes  รหสันกัเรียน 

studentNumber Varchar(250) No No  เลขท่ีนกัเรียน 

firstName Varchar(250) No No  ช่ือนกัเรียน 

lastName Varchar(250) No No  นามสกุล
นกัเรียน 

schoolId Int Yes Yes tblSchool.schoolId รหสัโรงเรียน 

ตารางท่ี ข.9 ตารางวิชา (tblSubject) 

Name Type P M Refer to Description 

subjectId Int Yes Yes  รหสัวิชา 

subjectName Varchar(250) No No  ช่ือวิชา 

 

  



 

 

ตารางท่ี ข.10 ตารางคุณครู (tblTeacher) 

Name Type P M Refer to Description 

teacherId Int Yes Yes  รหสัคุณครู 

username Varchar(250) Yes Yes  รหสัผูใ้ชง้าน 

password Varchar(250) No No  รหสัผา่น 

firstName Varchar(250) No No  ช่ือจริงคุณครู 

lastName Varchar(250) No No  นามสกุล
คุณครู 

schoolId Int Yes Yes tblSchool.schoolId รหสัโรงเรียน 

 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory 

  



 

 

 

 

รูปท่ี ข.3  Context Diagram ระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 

 

รูปท่ี ข.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการขอ้มูลการเรียนการสอน 



 

 

 

รูปท่ี ข.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : ปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐาน 



 

 

 

รูปท่ี ข.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : เขา้สู่ระบบ 



 

 

 

รูปท่ี ข.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 : จดัการขอ้มูลเปิดวิชา 



 

 

 

รูปท่ี ข.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 : จดัการขอ้มูลการเขา้เรียน 



 

 

 

รูปท่ี ข.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 : จดัการขอ้มูลคะแนน 



 

 

 

รูปท่ี ข.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 : จดัการขอ้มูลการออกรายงาน 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

รูปท่ี ค.1 ภาพเขา้สู่ระบบ Bemis School 



 

 

 

รูปท่ี ค.2 ภาพการเรียนรู้การใชง้าน Nest Js 



 

 

 

รูปท่ี ค.3 ภาพระบบงาน Bemis School 



 

 

 

รูปท่ี ค.4 ภาพการท างาน Work From Home เขียนโปรแกรม 



 

 

 

รูปท่ี ค.5 ภาพการท างาน Work From Home ตรวจเอกสาร 
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