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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยามยังไม่มีระบบบันทึกในส่ วนของการทากิจกรรมของนักศึกษาหรื อ
การบันทึกชั่วโมงกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่ วม จึงทาให้ไ ม่สามารถทราบข้อมูลที่ตรวจสอบได้ว่า
นักศึกษามี ชวั่ โมงกิจกรรมสะสมเท่าใด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยังคงกระจายข่าวได้ไ ม่
ทัว่ ถึ ง และข้อ มู ล ไม่ เพียงพอ ยากต่ อ การค้น หา ด้วยเหตุน้ ี จึง ทาให้นัก ศึกษายัง ไม่ ไ ด้รับ ข่าวสารที่
ครบถ้วน อาทิ การแจ้งวันหยุด การแจ้งกาหนดการต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย การแจ้งวันลงทะเบียน
เรี ยน ซึ่ งแต่ละชั้นปี มีวนั เวลาไม่ตรงกัน อาจทาให้การลงทะเบียนตามวันเวลาของตนผิดพลาด ต้อ ง
เสียเวลาไปทาเรื่ อง อีกทั้งเรื่ องการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละคณะต่างก็มีกิจกรรม
มากมายให้เข้าร่ วม แต่อ าจมี นักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่ ทราบและพลาดการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่นักศึกษา
อยากเข้าร่ วมไปได้ ทาให้นักศึกษาหลายคนไม่มีส่วนร่ วมกับทางมหาวิทยาลัย หรื อในเรื่ องของการ
ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาหลายคนไม่ทราบถึงข้อมูลการติดต่อภายในของแต่ละคณะหรื อ
แต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งยากต่อการค้นหา บางครั้งมีเรื่ อง
สาคัญที่จะต้องทาการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยหรื ออาจารย์แต่ละท่านก็ตอ้ งเสี ยเวลาค้นหาหรื ออาจ
ใช้เวลาในการค้นหา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาปั ญหาข้างต้น จึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่
เป็ น Responsive Website ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในปั จจุบนั โดยปั จจุบนั การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนิ นชีวิตประจาวันของมนุ ษย์มากขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ อ งการ
เรี ยน การทาธุรกิจ งานสื่ อสารคมนาคม งานราชการ เป็ นต้น ก็ลว้ นแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนใน
การดาเนิ นงานด้วยกันทั้งนั้น ซึ่ งปั จจุบนั นี้ มี เว็บไซต์ต่างๆ ถู กพัฒนาให้เกิ ดขึ้นมากมาย รวมไปถึ ง
เทคโนโลยีที่เป็ นตัวช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรื อเรี ยกว่า เฟรมเวิร์ค (Framework) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยี
ที่เข้ามาช่วยกาหนดกรอบของการทางานให้เป็ นไปในทางเดียวกัน ซึ่ งทาให้ผูพ้ ฒั นานั้นได้รับความ

2

สะดวกในการพัฒนาเว็บไซต์มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเฟรมเวิร์คนั้นมีอยูห่ ลายตัว แต่ที่คณะผูจ้ ดั ทาสนใจ ได้แก่
Bootstrap ซึ่ งเป็ น Front-end Framework นั่นหมายถึง ส่ วนที่แสดงผลให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปเห็นหรื อเรี ยกว่า
หน้าเว็บไซต์ โดย Bootstrap สามารถช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เร็ วขึ้น ง่ายขึ้น สวยงามขึ้น และเป็ น
ระบบมากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีความสามารถในการแสดงผลไม่ว่าจะเข้าเว็บไซต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต หรื อสมาร์ทโฟน ก็จะมีความยืดหยุน่ มากขึ้น ซึ่ งจะปรับขนาดของเว็บไซต์ให้พอดีกบั ขนาด
หน้าจอของแต่ ล ะอุ ปกรณ์ ไ ด้อ ย่า งอัตโนมัติ ซึ่ งถื อ ว่าพัฒ นาในครั้ งเดี ยว สามารถนามาใช้ไ ด้กับ
หลากหลายทุกอุปกรณ์ในปั จจุบนั
ด้วยเหตุท้ งั หมดนี้ คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยามขึ้น เพือ่ ตอบสนองการใช้งานในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาในส่วนของผูด้ ูแลระบบให้สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลตาแหน่ง ข้อมูลของคณะและหน่วยงาน เป็ นต้น เพือ่ ให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
และในส่วนของอาจารย์ ได้แก่ การจัดการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสามารถทา
การค้นหา เพิม่ แก้ไข และบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ รวมทั้งการออกรายงานสรุ ปกิจกรรมต่างๆ รายงาน
สรุ ปผลการประเมินกิจกรรม รายงานสรุ ปผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาในส่ วน
ของนักศึกษา ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว อาทิ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลคณะ
และหน่ ว ยงาน ข้อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรม เป็ นต้น อี ก ทั้ง ยัง สามารถดู ป ฏิ ทิ น กิ จ กรรม และดู
รายละเอี ย ดกิ จกรรมและท าการสมัครเข้า ร่ ว มกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ตนสนใจได้ และท าการประเมิ น
กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งบันทึกชัว่ โมงกิจกรรมที่เข้าร่ วมได้ และยังสามารถแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้ทราบว่ามี
กิจกรรมใดที่ตอ้ งเข้าร่ วม หรื อกิจกรรมใดที่ถึงเวลาประเมินแล้ว ซึ่ งทาให้นักศึกษานั้นใช้เวลาว่างได้
อย่างเป็ นประโยชน์และมี ส่วนร่ วมกับทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้ ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามถือว่าเป็ นช่องทางอีกช่องทางหนึ่ งที่สามารถเป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่ อสารกับ
ผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การดาเนินงานนั้นมีความยืดหยุน่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบ
ในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามให้มีประสิ ทธิภาพในการทา
งาน
2. เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยสยาม
3. เพือ่ ส่งเสริ มให้ผใู ้ ช้ระบบได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและค้นหาข้อมูลต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้ าหมาย
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติของระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ในส่ วนของผูด้ ู แลระบบมี
ความสามารถ ดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน สามารถค้นหา เพิม่ แก้ไข และบันทึกได้
1.1.1 ข้อมูลบุคลากร
1.1.2 ข้อมูลคณะและหน่วยงาน
1.1.3 ข้อมูลตาแหน่ง
1.1.4 ข้อมูลประเภทข่าวสาร
1.1.5 ข้อมูลสมาชิก
1.2 การจัดการข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นหา เพิม่ แก้ไข และบันทึกข่าวสารที่ตนเองสร้างได้
คุ ณ สมบัติ ของระบบบัน ทึก กิ จ กรรมนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย สยาม ในส่ ว นของอาจารย์ มี
ความสามารถ ดังนี้
2.1 การจัดการข้อมูลข่าวสาร สามารถค้นหา เพิม่ แก้ไข และบันทึกข่าวสารที่ตนเองสร้างได้
2.2 การจัดการข้อมูลกิจกรรมสามารถค้นหา เพิม่ แก้ไข และบันทึกกิจกรรมที่ตนเองสร้างได้
2.3 การอนุมตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรม
2.3.1 สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผูส้ มัครและจัดการข้อมูลของผูส้ มัครได้
2.3.2 สามารถทาการอนุมตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรมได้
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3.

2.4 การจัดการข้อมูลแบบประเมินกิจกรรม สามารถสร้างแบบประเมินแบบ 5 ตัวเลือก และ
สามารถบันทึก แก้ไข และลบได้
2.5 การยืน ยันการเข้าร่ ว มกิ จกรรม สามารถบันทึกรายชื่ อ และบันทึ กชัว่ โมงการเข้าร่ ว ม
กิจกรรมของนักศึกษาได้
2.6 การออกรายงาน
2.6.1 รายงานสรุ ปกิจกรรมตามวันที่
2.6.2 รายงานสรุ ปรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
2.6.3 รายงานสรุ ปชัว่ โมงกิจกรรมตามรายบุคคล
2.6.4 รายงานสรุ ปผลการประเมินกิจกรรม
คุ ณสมบัติของระบบบันทึ กกิ จกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ในส่ วนของผูใ้ ช้ทวั่ ไป มี
ความสามารถ ดังนี้
3.1 การสมัครสมาชิก
3.1.1 สามารถทาการสมัครสมาชิกและดูขอ้ มูลส่วนตัวได้
3.1.2 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรื อเปลี่ยนรหัสผ่านได้
3.2 การเรี ยกดูขอ้ มูลต่างๆ สามารถทาการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้
3.2.1 ข้อมูลบุคลากร
3.2.2 ข้อมูลคณะและหน่วยงาน
3.2.3 ข้อมูลข่าวสาร
3.2.4 ข้อมูลกิจกรรม
3.3 การลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม
3.3.1 สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และทาการลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้
3.3.2 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนกิจกรรมและการเข้าร่ วมกิจกรรมได้
3.3.3 สามารถแจ้งเตือนได้ เมื่อมีกิจกรรมที่ตอ้ งเข้าร่ วมภายในเดือนนี้
3.4 การประเมินกิจกรรมและการรับชัว่ โมงกิจกรรม
3.4.1 สามารถบันทึกข้อมูลการประเมินกิจกรรมต่างๆ ได้
3.4.2 เมื่อประเมินกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว ระบบสามารถบันทึกชัว่ โมงกิจกรรมที่ได้รับได้
3.4.3 สามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาการประเมินกิจกรรมได้
3.5 การออกใบสรุ ปกิจกรรม สามารถพิมพ์ใบสรุ ปชัว่ โมงการเข้าร่ วมกิจกรรมได้
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4.

5.

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
4.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
4.1.1 ซีพยี ู Intel Core i5-4200U (1.60 GHz, 3 MB L3 Cache, up to 2.60 GHz)
4.1.2 การ์ดจอ nVidia GeForce GT820M (2GB GDDR3)
4.1.3 แรม 4 GB DDR3
4.1.4 ฮาร์ดดิสก์ 500 GB 5400 RPM
4.1.5 DVD-RW Drive
4.1.6 Printer & Scanner EPSON EP342
4.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูด้ ูแลระบบและอาจารย์
4.2.1 ซีพยี ู Intel Pentium 4 630/3 GHz. หรื อสูงกว่า
4.2.2 ฮาร์ดดิสก์ มากกว่า 1 GB
4.2.3 แรม 2 GB หรื อมากกว่า
4.2.4 สมาร์ทโฟน ยีห่ อ้ ต่างๆ
4.3 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
4.3.1 ซีพยี ู Intel Pentium 4 630/3 GHz. หรื อสูงกว่า
4.3.2 ฮาร์ดดิสก์ มากกว่า 1 GB
4.3.3 แรม 2 GB หรื อมากกว่า
4.3.4 สมาร์ทโฟน ยีห่ อ้ ต่างๆ
4.4 ฮาร์ดแวร์สาหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
4.4.1 IBM System x3250M5 E3-1220v3
4.4.2 Intel Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz
4.4.3 Hard Disk 500 GB
4.4.4 RAM 5 GB
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
5.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
5.1.1 Microsoft Windows 7 Professional
5.1.2 Microsoft Office Word 2010
5.1.3 Microsoft Office Visio 2010
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5.1.4 Adobe Dreamweaver CS6
5.1.5 Adobe Photoshop CS6
5.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูด้ ูแลระบบและอาจารย์
5.2.1 Microsoft Windows XP Professional หรื อสูงกว่า
5.2.2 Web Browser ต่างๆ
5.3 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
5.3.1 Microsoft Windows XP Professional หรื อสูงกว่า
5.3.2 Web Browser ต่างๆ
5.4 ซอฟต์แวร์สาหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
5.4.1 Apache Web Server เวอร์ชนั (Version) 2.2.8
5.4.2 MySQL Database เวอร์ชนั 5.0.51b
5.4.3 phpMyAdmin Database Manager เวอร์ชนั 2.10.3
5.4.4 Student Activity Information of Siam University System
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดท าระบบบัน ทึกกิ จ กรรมนักศึก ษามหาวิท ยาลัย สยาม คณะผูจ้ ดั ทาได้ร่วมกันวาง
แผนการดาเนินงานไว้ดงั นี้
1. การกาหนดปั ญหา จะทาการสารวจปั ญหาเบื้องต้น ซึ่ งจะทาการเก็บข้อมูลโดยการไป
สัม ภาษณ์จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ว่าระบบงานเดิม นั้นมี ปัญหาอย่างไร และ
ต้องการให้ระบบมีอะไรเพิม่ เติมบ้างถึงจะตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลความต้องการต่างๆ ให้มากที่สุด และนามาวิเคราะห์เพื่อ
สรุ ปปั ญหาและวิธีแก้ไขอย่างชัดเจน แล้วจึงนาข้อกาหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็ นความ
ต้องการของระบบใหม่
3. การออกแบบ เป็ นการนาผลลัพธ์ที่ไ ด้จ ากการวิเคราะห์ มาทาการออกแบบ ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยงานออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครื อข่าย การออกแบบผังงานระบบ การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบ
โปรแกรม เป็ นต้น
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

การพัฒ นา ทาการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรมหรื อ
เครื่ องมือมาช่วยในการพัฒนา
การทดสอบ เมื่อทาการพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะยังไม่ได้ใช้งาน
ทันที จะต้องทาการทดสอบก่อ น เพื่อหาจุดบกพร่ องในการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ จะทาการ
ทดสอบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ ทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ ทดสอบว่า
ระบบที่พฒั นาตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่
การติ ดตั้ง เมื่ อ ทาการทดสอบระบบจนมั่น ใจแล้วว่าระบบสามารถทางานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่ใช้งานจริ งแล้วจึงทาการติดตั้ง
การบารุ งรักษา หลังจากระบบงานใหม่ได้ถูกนาไปใช้งานเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นตอน
การบารุ งรักษาจึงเกิ ดขึ้น เพื่อ ให้แก้ไ ขข้อผิดพลาดที่พบเจอ หรื อ เขียนโปรแกรมเพิ่ม
ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
จัดทาเอกสาร เป็ นขั้นตอนในการจัดทาเอกสารคู่มือการใช้ระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบนั้น
สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างชานาญและสามารถศึกษาโปรแกรมเพิม่ เติมได้ ซึ่ งจะ
ครอบคลุมการทางานแต่ละขั้นตอนแต่ละเมนูให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น
นาเสนอโปรแกรม ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนในการนาโปรแกรมที่เ สร็ จสมบู รณ์ ไปอธิ บ าย
ขั้นตอนในการทางานแต่ละเมนู ต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของโปรแกรมมากที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการทางานด้านกิจกรรมของนักศึกษามากยิง่ ขึ้น
มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ผูใ้ ช้งานได้รับความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

