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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้ค าปรึกษาส าหรับวิชาโครงงาน ซึ่งได้
จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา-และน ามาปรับใช้เป็นระบบสารสนเทศ โดย
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล-และสามารถจัดการการ
เข้าพบให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน เช่น ข้อมูลการนัดพบ, รายละเอียดการเข้าพบ, บันทึกข้อมูลหลังการ
เข้าพบ-อีกทั้งยังสามารถจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเรียบร้อย และป้องกันการสูญหายของข้อมูล ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิมได้อย่างประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
ในการพัฒนาระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน พัฒนาระบบเป็นรูปแบบเว็บไซต์ โดย
ใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล (MySQL) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
และพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5  
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Abstract 

This research is intended to develop an information system for advisory 
consultation of the Project Course, which is designed to save data for advisors and 
system adaptation. The design and development of information system are aimed to 
facilitate data saving and schedule management, e.g. meeting schedule, details of the 
meeting, meeting record, etc. this would help manage the information in a systematic 
order to prevent data loss. The system was designed to be effective to meet the 
advisors’ requirement for Project Course. The PHP Language was deployed in the 
development of site layout; whereas the MySQL web server was deployed as a 
database. The Adobe Dreamweaver CS5 was employed for website design and 
development. 
 
บทน า 

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นคณะหนึ่งที่เปิดการเรียน 
การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ-ซ่ึงแต่ละปีการศึกษาทางสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน 1 และวิชาโครงงาน 2 ของชั้นปีที่ 3 และ ชั้น
ปีที ่4 เพ่ือเป็นโครงงานจบของนักศึกษา โดยในการจัดท าวิชาโครงงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องมีอาจารย์
ที่ปรึกษา เมื่อมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาต้องบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยทุก
ครั้ง เพ่ือบันทึกค าชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา-บันทึกส่วนที่ต้องปรับปรุง เพ่ิม แก้ไข ในการพัฒนาระบบ 
ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดระบบสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบันทึก
ข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน เมื่อไม่มีระบบด้านสารสนเทศนักศึกษาจึงไม่ให้
ความส าคัญต่อการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นักศึกษาพัฒนาระบบไม่ถูกต้องตามขอบเขตของ
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ทราบถึงความก้าวหน้าของระบบ และเมื่อนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว นักศึกษาจะท าการบันทึกในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งการบันทึกดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการสูญ
หายของเอกสาร และไม่มีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล ดังนั้นจึงต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ และช่วยในการพัฒนาระบบ เพ่ือลดปัญหาการสูญหายของเอกสารและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบันทึกระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน  ที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาและบันทึกข้อมูลการเข้าพบ  ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถตรวจสอบการนัดพบ-และการบันทึกข้อมูลการเข้าพบผ่านระบบ หากนักศึกษาบันทึกการ
เข้าพบไม่ละเอียด อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเสนอข้อชี้แนะได้ และท าการยืนยันการเข้าพบแต่ละครั้ง ท า
ให้นักศึกษามีแนวทางต่อการพัฒนาระบบที่ถูกต้อง และสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา       
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศการให้ค าปรึกษาส าหรับวิชาโครงงานที่ใช้งานง่ายและมี

ประสิทธิภาพ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  (1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
  การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System Analysis and Design) คือ-วิธีการที่ใช้ในการ
สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งlหรือระบบย่อยของธุรกิจ-นอกจากการสร้างระบบ
สารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยการ
วิเคราะห์ระบบคือ การหาความต้องการi(Requirements)iของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการ
เพ่ิมเติมอะไรเข้ามาในระบบ การออกแบบคือ การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน-หรือ
เรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง ในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้ใน
งานได้จริง ผู้ที่ท าหน้านี้ก็คือ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ-(System Analysis : SA)  
  (2) การจัดการฐานข้อมูล 
  การจั ดการฐานข้ อมู ล -หรื อ -Database-Management-System-:-DBMS-คือการบริ หาร
แหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองต่อการใช้ของโปรแกรมประยุกต์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล -ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดท าระบบสารสนเทศหรือ
ฐานข้อมูลนั้น-เพ่ือสร้างวิเคราะห์และท าให้ผู้ใช้ที่เหมาะสม ได้รับข้อมูลและสารสนเทศท่ีหลากหลาย-  
  (3) การเขียน Flowchart แบบโครงสร้าง 
  การเขียน-Flowchart-แบบโครงสร้างคือ-แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดง
ถึงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม-หรือระบบทีละขั้นตอน-รวมไปถึงทิศทางการไหลตั้งแต่แรกจนได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  
  (4)  การเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล (Flowchart) 
แบบโครงสร้างมีประโยชน์-คือสามารถก าหนดขั้นตอนการท างานได้ง่าย-และเป็นระเบียบมากขึ้น มี
หลักการเขียนอยู ่ 5 ข้อดังนี้ 

1. การเรียงล าดับ-(Sequence)-คือเป็นกระบวนการท างานตามล าดับ ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างแบบเรียงล าดับ 
 

2. การเลือกท า-(Selection)-เป็นทางเลือกของโปรแกรมซึ่งจะประกอบ-2-ทางเลือกเท่านั้น 
เช่น ใช่หรือไม่, ถูกหรือผิด-ดังภาพประกอบที่ 2 

 
ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างแบบเลือกท า 
 

3. การซ้ า-(Iteration)-คือ-การท าซ้ าเป็นการเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล (Flowchart)-
ให้กลับมาท างานในขั้นตอนอย่างเก่ามีลักษณะวน ซึ่งเรียกว่า-การวนรอบ-(Loop) และจะสังเกตว่า-การ
วนรอบ (Loop)-จะไม่มีทางออกไปท างานในขั้นตอนต่อไป-ดังภาพประกอบที ่3 

 
ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้างแบบท าซ้ า 

4. การทดสอบเงื่อนไขก่อน-(Do While)-จะเป็นการเช็คเพ่ือที่จะออกจาก การวนรอบ (Loop)-
ก่อนที่จะท างานตามค าสั่งในการวนรอบ-(Loop)-และเงื่อนไขที่จะออกจากการวนรอบ-(Loop) จะต้อง
เป็นจริง-ดังภาพประกอบที ่4  

 
ภาพประกอบที ่4 โครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไขก่อน 
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5. การท างานซ้ า-(Do-Until)-จะท าการเช็คเพ่ือที่จะออกจากการวนรอบ-(Loop)-ณ ต าแหน่ง

สุดท้ายของการวนรอบ-(Loop)-และเงื่อนไขเพ่ือที่จะออกจากการวนรอบ-(Loop)-จะต้องเป็นจริงดัง
ภาพประกอบที ่5  

 
ภาพประกอบที่ 5 โครงสร้างแบบการท างานซ้ า 

  (5) แผนภาพกระแสข้อมูล-(Data-Flow-Diagram) 
1. ความหมายของแผนภาพกระแสข้อมูล (Data-Flow-Diagram-:-DFD)-คือแผนภาพที่

แสดงถึงกระบวนการท างานต่าง-ๆ ภายในระบบว่ามีกระบวนการอะไรบ้าง-มีข้อมูลใดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
บ้าง และเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของแผนภาพกระแสข้อมูล 
2.1 เป็นแผนภาพที่สรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง 
2.2 เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้งาน 
2.3 เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในข้ันตอนของออกแบบเดียวกัน 
2.4 เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง-หรือเพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อในอนาคต 
2.5 ทราบที่มาท่ีไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนการต่าง-ๆ 

  (6) ขั้นตอนในการออกแบบ E-R-Diagram 
เป็นขั้นตอนส าหรับออกแบบมี 3 ขั้นตอน-เป็นการออกแบบทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

โมเดล-ได้แก่ 
1. -เอนทิตี้-(Entity) หมายถึง สิ่งที่สนใจสามารถระบุได้ในความเป็นจริง และต้องการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องด้วยไว้ในฐานข้อมูล โดยตัวอย่างของเอนทิตี้ประเภทต่าง-ๆ-เช่น บุคคล สถานที่-
วัตถ-ุหรือเหตุการณ ์

2. แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง-คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละเอนทิตี้ เช่น 
แอททริบิวต์ของเอนทิตี้นักศึกษาประกอบด้วย-รหัสนักศึกษา-ชื่อ-นามสกุล-เพศ-คณะสาขาวิชา เป็นต้น 
แบบจ าลอง อี-อาร์ จะใช้สัญลักษณ์รูปวงรีแทน 1 แอททริบิวต์ โดยมีชื่อของแอททริบิวต์นั้น ๆ ก ากับอยู่
ภายใน และเชื่อมต่อกับเอนทิตี้นั้นด้วยเส้นตรง ดังภาพประกอบที ่6  
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ภาพประกอบที่ 6 สัญลักษณ์ของแอททริบิวต์ 
 
ความหมายของ PHP 
  ปัจจุบันเว็บไซต์-(web-site)-ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง-ๆ-อย่างรวดเร็ว-เช่น-เรื่องของความสวย
ความงามและแปลกใหม่,-การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย-เป็นต้น-ดังนั้นพีเอชพี-(PHP) เป็นโปรแกรมที่
ใช้พัฒนาเว็บไซต์-(web-site)-และมีความสามารถที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ -PHP คือ-Database-
enabled webpage-ท าให้เอกสารของเอชทีเอ็มแอล-(HTML)-สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล-
(Database)-ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญต่าง-ๆ-ได้ด ี
 
ความรู้พื้นฐานของ MySQL 
  MySQL-คือ-โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัท-MySQL-AB-มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบรองรับคาสั่ง-SQL-เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรม
อ่ืนอย่างบูรณาการ-เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้-เช่น-ท างานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ-(Web-Server)-เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side-Script)-เช่น-
ภาษา-PHP,-ภาษา-aps.net-หรือภาษาเจเอสพ-ีเป็นต้น- 
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JavaScript 
  JavaScript-เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุหรือเรียกว่าอ็อบเจ๊กโอเรียลเต็ด -(Object-Oriented 
Programming)-ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต-ส าหรับผู้เขียน
เอกสารด้วยภาษาHTML-สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ทางานร่วมกับภาษา-HTML-และภาษาจาวา
ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์-(Client) 
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Adobe Dreamweaver CS5 
  Adobe-Dreamweaver-CS5-คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจเสมือนจริงของค่าย Adobe-ซึ่งช่วยให้ผู้
ที่ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML-หรือโค้ดโปรแกรมเอง หรือศัพท์เทคนิคเรียกว่า 
“WYSIWYG” โปรแกรม-Dreamweaver-มีฟังก์ชั่นที่ทาให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความรูปภาพ ตาราง 
ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้
ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
การติดตั้งระบบ 
โปรแกรม AppServ 2.5.10  
  AppServ-คือ-ชุดโปรแกรมในลักษณะของ-Wamp-ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ส าเร็จรูปบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์-เป็นการรวมโปรแกรมจานวน-4-ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์-ได้แก่-
Apache HTTP Server,-PHP,-MySQL-และ-PHP-My-Admin-จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ-Open-
Source Software เหล่านี้-เพ่ือท าให้การติดตั้งโปรแกรมต่าง-ๆ-ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น-เพ่ือลดขั้นตอนการ
ติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานาน-โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup-ภายในเวลา-1-นาที-ทุกอย่างก็
ติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์ระบบต่าง-ๆ-ก็พร้อมที่จะท างานได้ทันทีทั้ง  Web-Server, Database-Server  
 
โปรแกรม-Adobe-Dreamweaver CS5 
  Adobe-Dreamweaver-CS5-เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาเว็บไซต์-ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุม
ตั้งแต่การออกแบบ,-สร้างเว็บ,-สร้างเว็บเพจ-และการบริหารจัดการเว็บไซต์-ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นเบื้องต้น–มีคุณสมบัติเด่นคือ-ใช้งานง่ายมีเครื่องมือส าหรับวางข้อความภาพกราฟิก ตาราง 
แบบฟอร์มมัลติมิเดีย-รวมทั้งองค์ประกอบต่าง-ๆ-เพ่ือโต้ตอบกับผู้ชมลงบนเว็บเพจได้ง่าย-โดยผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องรู้จักภาษา-HTML,-CSS,-JavaScript-และภาษาสคริปต์อ่ืน-ๆ-ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้เริ่มต้น
และผู้ใช้ทั่วไป-นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมาย ส าหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพด้วยเช่นกัน  
  
การพัฒนาระบบ 
 ระบบสามารถเก็บข้อมูลการสมัครสมาชิก,-ข้อมูลโครงงาน,-ข้อมูลการนัดพบอาจารย์,-บันทึกการ
เข้าพบ,ค้นหาข้อมูลการเข้าพบ-และสิ่งส าคัญคือ-อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายงานการเข้าพบในแต่ละปี
การศึกษาของนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา-ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการ
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น ามาใช้ประกอบการพิจารณาการให้เกรดของนักศึกษาวิชาโครงงานในแต่ละปี หน้า Login ของระบบ ดัง
ภาพประกอบที ่7 

 
 
ภาพประกอบที่ 7 หน้า Login 
 
  หน้าแรกส าหรับนักศึกษา-เป็นหน้าข่าวประชาสัมพันธ์-หรือแจ้งประกาศจากอาจารย์ที่ปรึกษา-ซ่ึง
นักศึกษาสามารถดูได้เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น-ดังภาพประกอบที่ 8 

 

ภาพประกอบที่ 8 หน้าแรกส าหรับนักศึกษา 
 

 หน้าตารางนัดพบส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นหน้ายืนยันการนัดพบของนักศึกษา-ว่าอนุญาต
หรือไม่อนุญาต-เช่น-กรณีที่ไม่อนุญาต อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถระบุที่หมายเหตุว่าเพราะเหตุใด-หาก
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการตรวจสอบการนัดพบย้อนหลังของนักศึกษา -สามารถค้นหาข้อมูลได้จากวัน/
เดือน/ป ีของการนัดพบ-และชื่อโครงงานของนักศึกษา ดังภาพประกอบที ่9 
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ภาพประกอบที่ 9 ตารางนัดพบส าหรับอาจารย์ 

 
  ตารางนัดพบส าหรับนักศึกษา เป็นหน้าแสดงสถานะการนัดพบว่า-อาจารย์อนุญาตหรือไม่ ดัง
ภาพประกอบที ่10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
ภาพประกอบที ่10 หน้าตารางนัดพบ (นักศึกษา) 
 
  หน้าตารางเข้าพบ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการบันทึกข้อมูลของนักศึกษา-และหาก
นักศึกษาบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน-อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้-หรือลบการบันทึกข้อมูล
ของนักศึกษาได้ หรือถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง-สามารถค้นหาได้จาก-วัน/
เดือน/ป-ีที่บันทึก และชื่อโครงงานของนักศึกษา ดังภาพประกอบที ่11  
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ภาพประกอบที่ 11 หน้าตารางการเข้าพบ 
 
  หน้ารายงานการเข้าพบ เป็นหน้าสรุปการเข้าพบของนักศึกษาทั้งหมด หากอาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องการตรวจสอบของแต่ละกลุ่ม สามารถค้นหาได้จากปีการศึกษา หรือชื่อโครงงานของนักศึกษา และ
สามารถส่งไปยังโปรแกรม Microsoft Excel ได ้ดังภาพประกอบที ่12 

 
ภาพประกอบที่ 12 หน้ารายงานการเข้าพบ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  ระบบสารสนเทศการให้ค าปรึกษาส าหรับวิชาโครงงาน ที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ท าการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถให้ความสะดวกในการเข้าพบของนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการเข้าพบ ท าให้มีความสะดวกกว่าระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ และช่วย
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล สามารถใช้งานได้ดังนี้ 
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1. สามารถนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบสามารถเก็บข้อมูลการนัดพบ เช่น วัน/เดือน/ปีที่นัดพบ
, ชื่อ-สกุล, รหัส, ชื่อโครงงาน และข้อมูลการเข้าพบ 

2. สามารถบันทึกการเข้าพบ ระบบสามารถเก็บข้อมูลบันทึกการเข้าพบ เช่น วัน/เดือน/ปีที่เข้า
พบ, ชื่อ-สกุล, ชื่อโครงงาน, ข้อมูลการเข้าพบ และสามารถบันทึกข้อมูลการเข้าพบ 

3. รายงานการเข้าพบ ระบบสามารถเก็บข้อมูลการเข้าพบของนักศึกษา เช่น ชื่อโครงงาน, ปี
การศึกษา, ชื่อนักศึกษา และสามารถส่งไปยังโปรแกรม Microsoft Excel 

4. สามารถสมัครสมาชิก ระบบสามารถเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผ่านเว็บ และบันทึกข้อมูล
สมาชิก เช่น รหัสนักศึกษา, รหัสอาจารย์, ชื่อ-นามสกุล, สาขาวิชา, เบอร์โทรศัพท์ 

5. สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิก ระบบสามารถแก้ไข ข้อมูลของสมาชิก เช่น รหัสนักศึกษา, รหัส
อาจารย์, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, สาขาวิชา, เบอร์โทรศัพท์ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. ทักษะในการออกแบบและพัฒนาระบบค่อนข้างน้อย 
2. ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 
3. เอกสาร หรือข้อมูลในการจัดท าโครงงานค่อนข้างน้อย ท าให้ผู้จัดท าไม่เข้าใจในความต้องการ

ของระบบอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องศึกษาจากเอกสารอื่น ๆ เพ่ิมเติมในการจัดท าโครงงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาวิชาโครงงาน เป็นเว็บไซต์ที่เน้นการนัดพบ
และบันทึกการเข้าพบ ซึ่งระบบนี้อาจไม่สมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบควรศึกษาการพัฒนาให้มากขึ้น เช่น การ
พัฒนาเป็นรองรับแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือสะดวกในการใช้งานและมีความเหมาะสมต่อผู้ใช้ใน
อนาคต  
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