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Abstract 

The objectives of this research are 1)  to enable students to monitor the 

number of hours according to the CLS ( Classroom, Laboratory, Self Learning)  

conditions of each course 2) to help students adjust the learning discipline according 

to the CLS conditions 3)  to allow teachers to monitor the student’ s learning 

according to the CLS conditions. The system is implemented with PHP using XMAAP 

and having MySQL as a database management system.  It supports three types of 

users. The first type is called administrators, who take a role to set necessary data of 

the system.  The second type is called lecturers, who are able to monitor the 

number of hours of students as an advisor’s role or a lecturer’s role. The third type 

is called students, who are able to  record / verify the number of their study hours in 

each course.  All types of users are able to edit their personal information by 

themselves. The efficiency of the system is evaluated by users from each group in 

terms of functionality and facilitation.  The average satisfied value of the whole 

system is at the good level (4.10 from 5.00).  

 

Keyword:  Monitoring System, Study-Hours Log Book, Course-Lab-Study Conditions,  

               Web Application, Self- Discipline 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเฝาติดตามจํานวนชั่วโมงตามเง่ือนไข 

CLS (Classroom Laboratory Self Learning) ของแตละรายวิชาได 2) เพ่ือเปนตัวชวยใหนักศึกษา

ปรับเปลี่ยนระเบียบวินัยการเรียนตามเง่ือนไข CLS 3) เพ่ือใหอาจารยสามารถเฝาติดตามการเรียน

ของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ได ระบบถูกพัฒนาดวย PHP โดยใช XMAPP และ MySQL เปน

ระบบจัดการฐานขอมูล รองรับกลุมผูใช 3 กลุม คือ กลุมผูดูแลระบบ สามารถสมัครสมาชิก เขาสู

ระบบ แกไขขอมูลสวนตัว อนุมัติเขาใชระบบ ลบรายชื่อสมาชิกในระบบ ตั้งคาเริ่มตนใหกับระบบ 

เรียกดูขอมูลนักศึกษา อาจารย และผูดูแลระบบได กลุมอาจารย สามารถสมัครสมาชิก เขาสูระบบ 

แกไขขอมูลสวนตัว และเรียกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอนได กลุม

นักศึกษา สามารถสมัครสมาชิก เขาสูระบบ แกไขขอมูลสวนตัว เพ่ิม ลบ ขอมูลรายวิชาและบันทึก

จํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชา และตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชาท่ีตนเอง

ลงทะเบียนเรียนได ผลการประเมินคุณภาพระบบในแงฟงกชันการใชงานและคาความพึงพอใจเฉลี่ย

ของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมอยูในเกณฑดี (ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 

คําสําคัญ: ระบบติดตาม, สมุดบันทึกชั่วโมงเรียน, เง่ือนไขเขาชั้นเรียน, ปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง,  

             เว็บแอปพลิเคชัน, การรักษาระเบียบวินัยของตนเอง 

1. บทนํา  

การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดความรู ความคิด ทักษะ ข้ันตอนการแกปญหา ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อยางเปนระบบตอเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตรฯ ซ่ึงเปนรากฐานนําไปสู

การประกอบอาชีพในอนาคต นักเรียนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาตรี) เม่ือเขาศึกษาจะมีความแตกตางกันใน

หลายประเด็น เชน การทํากิจกรรม การใชชีวิต ในมหาวิทยาลัยจะมีความเปนอิสระมากกวา รวมไป

ถึงเนื้อหาการเรียนมีความยากมากข้ึนและผลการเรียนนอกจากจะข้ึนกับเกณฑคะแนนแลวยังข้ึนกับ

กลุมผูเรียนอีกดวย หลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษามีความเขมขนในเนื้อหาและยืดหยุนในการใช

ชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ ในสวนของรายละเอียดหลักสูตร ใหมีการกําหนดชั่วโมงการเรียนในแตละสัปดาหตาม

เง่ือนไข CLS ของหลักสูตรอุดมศึกษา  C-Classroom   หมายถึง การเรียนบรรยายในหองเรียน L-

Laboratory หมายถึง การเรียนในหองปฏิบัติการและ S-Self Learning หมายถึง การเรียนรูดวย

ตนเอง เพ่ือเปนกรอบสําหรับนักศึกษาดํารงตนใหมีวินัยภายใตกรอบกติกาดังกลาว แตดวยความมี

ความอิสระทําใหนักศึกษาบางสวนไมไดตระหนักและใหความใสใจในการปฏิบัติตนอยางมีวินัยสงผล

ถึงพฤติกรรมการเขาหองเรียน หองปฏิบัติการ และการศึกษาคนควาดวยตนเองทําใหความรูท่ีควรจะ

ไดรับจากการศึกษาตามจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดไวขาดหายไป สงผลตอผลการเรียนท่ีตกต่ําลง ติด
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สถานะภาคทัณฑ ซ่ึงเปนผลกระทบระยะยาวสูอนาคตการทํางานเนื่องจากนักศึกษาขาดความรูท่ี

เพียงพอตอการประกอบอาชีพในสายงานท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

จากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมง

การเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือบันทึกขอมูลการเขา

เรียนในแตละสัปดาหของนักศึกษา ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาและอาจารยสามารถเฝาติดตามพฤติกรรม

การเรียนในแตละวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได รวมถึงผูดูแลระบบสามารถดําเนินการกับขอมูลท่ี

จําเปนตอระบบได นอกจากนั้นระบบยังสามารถรองรับการแสดงผลขอมูลผาน Internet Browser 

บนโทรศัพทมือถือดวย  

 

2. วัตถุประสงค 

• เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเฝาติดตามจํานวนชั่วโมงการเรียนตามเง่ือนไข CLS ของแตละ

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได 

• เพ่ือเปนตัวชวยใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนระเบียบวินัย สรางระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนสราง

ระเบยีบวินัยการเรียนตามกรอบเง่ือนไข CLS  

• เพ่ือใหอาจารยสามารถเฝาติดตามการเรียนของนักศึกษาตามกรอบเง่ือนไข CLS ได 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยดําเนินการตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร โดยดําเนินตามข้ันตอนทฤษฎีแบบจําลอง

น้ําตก (Waterfall Model) (Girdhari Singh and  Shalini Puri, 2014) ซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอน

การวิเคราะหระบบ ข้ันตอนการออกแบบระบบ ข้ันตอนการพัฒนาระบบ ข้ันตอนทดสอบระบบ 

ข้ันตอนนําไปใช และข้ันตอนบํารุงรักษา 

 

• ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ 

      จากการสํารวจระบบการบันทึกกิจกรรมการเรียน พบงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ระบบเช็คชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับอาจารย (ชวโชติ อาชวกุล หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยี  สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2556) 

2. ระบบเช็คชื่อเพ่ือการติดตามพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา แบบมีสวนรวมผานระบบ

ออนไลน (วัฒนพล ชุมเพชร, ภูริณัฐ หนูขุน และคุณัชญ เตียวนะ, 2561) 

3. ระบบลงเวลา เขา-ออก และเช็คเวลาเรียน (วิทยากร ยาสิงหทอง โรงเรียนฝางวิทยายน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) 
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4. การพัฒนาระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนดวยคิวอารโคด (รณกร แสงสุวรรณ, เพ็ญณี หวังเมธีกุล 

และ สุนิดา รัตโนทยานนท, 2562) 

จากระบบงานขางตนเปนระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ซ่ึงสามารถติดตาม

พฤติกรรมการเขาเรียนเทานั้น ไมมีระบบใดท่ีสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตลอด

ภาคการศึกษา หรือปการศึกษาได  ในตารางท่ี 1 นําเสนอขอสรุปเปรียบเทียบขอบเขตฟงกชันการ

ทํางานของแตละระบบขางตนและฟงกชันของระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของ

นักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ท่ีจะนําเสนอในงานวิจัยนี้  

 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบขอบเขตฟงกชันระบบท่ีมีอยูเดิม และระบบท่ีนําเสนอ 

ช่ือระบบงาน 

ฟงกชันของระบบ 

เช็คช่ือ

ผาน

ระบบ 

บันทึกจํานวน

ช่ัวโมงการเขา

เรียนแตละ

ราย วิชา 

บันทึก

และดู

ขอเสนอ 

แนะจาก

อาจารย 

แสดง

รายงาน

ผลการ

เขาเรียน 

Admin 

มีสิทธิ์

กําหนดคา

ในระบบ 

ระบบเช็คชื่อและจัดการกิจกรรมสําหรับ

อาจารย 
       

ระบบเช็คชื่อเพ่ือการติดตามพฤติกรรม

การเขาเรียนของนักศึกษา แบบมีสวน

รวมผานระบบออนไลน 

       

ระบบลงเวลา เขา-ออก และเช็คเวลา

เรียน 
       

ระบบบันทึกชื่อเขาชั้นเรียนดวยคิวอาร

โคด 
     

ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมง

การเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS  
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 ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ท่ีนําเสนอใน

การวิจัยนี้ดําเนินการผานคอมพิวเตอรในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขตการทํางานของกลุม

ผูใชท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 

o ผูดูแลระบบ 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- อนุมัติ ลบ รายชื่อสมาชิกในระบบได 

- เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาและกรอบจํานวนชั่วโมงตามเง่ือนไขCLS ได 

- ตั้งคาเริ่มตนใหกับระบบได 

- เรียกดูขอมูลนักศึกษา อาจารย และผูดูแลระบบได 

 

o อาจารย  

- สมัครสมาชิกได 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- เรียกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาได 

- ตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของนักศึกษาในท่ีปรึกษาหรือนักศึกษาในรายวิชาได 

 

o นักศึกษา 

- สมัครสมาชิกได 

- เขาสูระบบได 

- แกไขขอมูลสวนตัวได 

- เพ่ิม ลบ ขอมูลรายวิชาท่ีตนเองลงทะเบียนเรียนได 

- เพ่ิม ลบ แกไข ตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS ของแตละรายวิชา ท่ีตนเองดําเนินการหรือปฏิบัติได

จริง 

 

• ข้ันตอนการออกแบบระบบ 

o การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ ไดรับการออกแบบการทํางานในลักษณะ Client/ Sever 

โดยมีผูใชท่ีเก่ียวของ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  สถาปตยกรรมของระบบติดตามและบันทึกจํานวนช่ัวโมงการเรียนของนักศึกษาฯ 

 

o การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ 

การออกแบบกระบวนการทํางานสามารถแสดงการจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ โดย

อาศัย Context Diagram ดังแสดงในภาพท่ี 2  Data Flow Diagram Level 1 ดังแสดงในภาพท่ี 3 

และ Data Flow Diagram Level 2 ดังแสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปดวย Process , Data 

Flows, External Agents และ Data Store ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูล 

ภาพท่ี 2  Context Diagram  



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  Data Flow Diagram Level 1 
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ภาพท่ี 4  Data Flow Diagram Level 2 
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o การออกแบบฐานขอมูล 

โครงสรางฐานขอมูลของระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตาม

เง่ือน ไข CLS ได รับการออกแบบด วย  Entity Relationship Model โดยแสดงขอ มูล  และ

ความสัมพันธของขอมูลตางๆ ท่ีมีตอกัน ประกอบดวย 9 เอนทิตี้ ดังนี้    

1. ตารางสมาชิก (account)  

2. ตารางนักศึกษาท่ีสมัครสมาชิกแลว (student) 

3.ตารางอาจารยท่ีสมัครสมาชิกแลว (professor) 

4.ตารางผูดูแลระบบท่ีเปนสมัครสมาชิกระบบ (admin) 

5. ตารางวิชาท้ังหมดในภาควิชา (subject)  

6. ตารางอาจารยท้ังหมดในภาควิชา (listprof)  

7. ตารางคาเทอมและปการศึกษาเริ่มตนในระบบ (setting) 

8. ตารางบันทึกการเรียนตามเง่ือนไข CLS (detailcls)  

9. ตารางรายวิชาท่ีนักศึกษาบันทึกลงในระบบ (stdsubject)  

 

 
 

ภาพท่ี 5  Entity Relationship Diagram  

ความสัมพันธของแตละเอ็นทิตีข้องระบบ ดังแสดงแผนภาพ Entity Relationship Diagram 

(ER-Diagram) ในภาพท่ี 5  

 

• ข้ันตอนการพัฒนาระบบ 

เครื่องมือวิจัย  

ฮารดแวร ประกอบดวย 
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o Notebook  Intel(R) core(TM) i7-5500U 2.40GHz RAM 8.00 GB AMD Radeon 

Graphic Lenovo G40 

o PC Intel(R) Core(TM) i5-6500 3.20 GHz RAM 4.00 GB HD Graphics 530  

ซอฟตแวร ประกอบดวย 

o โปรแกรม Visual Studio Code  

o โปรแกรม XAMPP 

o Front-end Framework : Bootstrap 

 

5. ผลการวิจัย 

ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS ไดรับการ

พัฒนาจนแลวเสร็จตามฟงกชันงานท่ีไดรับการออกแบบ และทําการทดสอบการใชงานในทุกฟงกชัน

โดยผูใชงานในแตละบทบาทท่ีไดรับการจําแนกไว ดังขอมูลทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนก

ตามกลุมผูใชงานในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน 

ผูดูแลระบบ 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

การจัดการรายชื่อสมาชิกในระบบ (เพ่ิม ลบ)       

การตั้งคาเริ่มตนใหระบบ (เพ่ิม ลบ)       

การเรียกดูขอมูลอาจารยและผูดูแลระบบ       

เรียกดูขอมูลนักศึกษา       
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อาจารย 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

 เรียกดูขอมูลนักศึกษา       

 

นักศึกษา 

ช่ือฟงกชันงาน 
ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบ 

การใชงาน 

สําเร็จ ไมสําเร็จ ถูกตอง ไมถูกตอง 

การสมัครสมาชิก       

การเขาสูระบบ       

แกไขขอมูลสวนตัวได       

การจัดการขอมูลรายวิชาและจํานวนชั่วโมง CLS (เพ่ิม 

ลบ) 
      

การตรวจสอบจํานวนชั่วโมง CLS        

  

  

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาและทดสอบระบบในแตละฟงกชันงานจําแนกตามกลุมผูใชงาน (ตอ) 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & User  

                Experience จากทุกฟงกชันการใชงาน 

 

หัวขอ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 

การทํางานสวนของนักศึกษา      

1.การออกแบบ GUI       

2.การเพ่ิม ลบ รายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
      

3.การบันทึกขอมูล CLS       

4.การตรวจสอบขอมูล CLS ท่ี

บันทึกไปแลว 
      

การทํางานสวนของอาจารย      

1.การออกแบบ GUI       

2.การตรวจสอบรายชื่อวิชา

และนักศึกษา 
      

3.การติดตามขอมูล CLS ของ

นักศึกษา 
      

4.การสงขอความใหคําแนะนํา

กับนักศึกษา 
      

การทํางานสวนของผูดูแล

ระบบ 
     

1.การออกแบบ GUI       

2.การตั้งคาเริ่มตนท่ีจําเปน      

3.การอนุมัติสิทธิ์ผูเขาใชงานใน

ระบบ 
      

4.การติดตามขอมูลนักศึกษา 

อาจารยและผูดูแลระบบ 
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 บทความนี้ใครนําเสนอตัวอยางสวนงานการบันทึกจํานวนชั่วโมงเรียนตามเง่ือนไข CLS ของ

นักศึกษา ซ่ึงเปนฟงกชันหลักสําหรับนักศึกษาและอาจารยซ่ึงเปนสมาชิกของระบบแลว 

 สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูล โดยคลิกท่ีปุมเมนูจัดการขอมูล CLS และ

เลือกหัวขอยอยเปน บันทึกขอมูล CLS ซ่ึงจะปรากฏ Interface ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการ

บันทึกชั่วโมง CLS ดังภาพท่ี 6 เม่ือคลิกปุมเลือกในรายวิชาท่ีตองการจะปรากฏ Interface การเลือก

สัปดาหท่ีจะบันทึกจํานวนชั่วโมงของรายวิชานั้น ดังภาพท่ี 7  นักศึกษากดปุมเลือกสัปดาหแลวจะ

ปรากฏ Interface ฟอรมสําหรับบันทึกขอมูล CLS  ดังภาพท่ี 8 ใหนักศึกษากรอกจํานวนชั่วโมง C L 

และ S ใหครบถวน ชอง Note สําหรับพิมพขอความหรือหมายเหตุท่ีเก่ียวของ หากนักศึกษามีเอกสาร

หรือไฟลสามารถอัปโหลดแนบไวไดท่ี choose files จากนั้นกด Submit เพ่ือบันทึก แตหากไม

ตองการบันทึกใหกด Cancel  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  Interface แสดงรายวิชาของนักศึกษาท่ีบันทึกไวในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  Interface เลือกสัปดาหท่ีตองการบันทึกช่ัวโมง CLS 
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ภาพท่ี 8  ฟอรมสําหรับบันทึกขอมูล CLS 

 

หากนักศึกษาจะติดตามภาพรวมของจํานวนชั่วโมงเรียนของตนเองสามารถติดตามผาน

รายงานแสดงผลภาพรวมของจํานวนชั่วโมง CLS ท่ีไดบันทึกไวในระบบ โดยคลิกท่ีปุมเมนูเลือกไปยัง

หัวขอ จัดการขอมูล CLS  เลือกหัวขอยอยเปน ตรวจสอบขอมูล CLS จะไดหนาตางดังภาพท่ี 9 

นักศึกษากดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึกรวมทุกวิชาจะไดหนาตางดังภาพท่ี 10 เปนกราฟ

วงกลมแสดงสัดสวนภาพรวม CLS ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาบันทึก คาความมีวินัยจะแสดงผานคารอยละ

ความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียนบรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ L และของจํานวน

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  หนาสําหรับนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการตรวจสอบขอมูล CLS 
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ภาพท่ี 10  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบรวมทุกรายวิชา 

สวนท่ี 2 เปนของอาจารย ซ่ึงจะแยกเปนมุมมองของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจํา

วิชา โดยอาจารยท่ีปรึกษาสามารถเขาไปติดตามรายงานแสดงผลภาพรวมจํานวนชั่วโมง CLS ของ

นักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเอง โดยคลิกท่ีปุมเมนู ขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 

11 อาจารยท่ีปรึกษาจะเห็นรายชื่อนักศึกษาในท่ีปรึกษาตนเองเทานั้น อาจารยท่ีปรึกษาสามารถกด

เลือกดูขอมูลสวนตัวหรือขอมูล CLS ของนักศึกษาไดเปนรายบุคคล หากทําการกดดูขอมูล CLS จะได

หนาตางดังภาพท่ี 12 เปนหนาสําหรับเลือกรายวิชาท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษาคนนั้นๆ 

หลังจากกดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึกรวมทุกรายวิชาจะนําไปสูหนาตางภาพท่ี 13 เปน

กราฟวงกลมแสดงสัดสวนภาพรวม CLS ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาคนนั้นๆบันทึกไว คาความมีวินัยจะ

แสดงผานคารอยละความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียนบรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ 

L และของจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11  หนาสําหรับอาจารยเลือกดูขอมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
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ภาพท่ี 12  หนาสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาเลือกรายวิชาท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบรวมทุกรายวิชา 

สําหรับมุมมองอาจารยประจําวิชา สามารถเขาไปติดตามรายงานแสดงผลภาพรวมของ

จํานวนชั่วโมง CLS ของนักศึกษาในแตละรายวิชาท่ีตนเองสอน โดยคลิกท่ีปุมเมนู ขอมูลนักศึกษาใน

รายวิชา จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 14 อาจารยประจําวิชาจะเห็นรายชื่อวิชาท่ีตนเองสอน สามารถ

กดเลือกดูขอมูลรายวิชาท่ีตองการ จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 15 แสดงรายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนในรายวิชานั้นๆ อาจารยประจําวิชาสามารถเลือกดูขอมูลสวนตัวหรือขอมูล CLS ของนักศึกษาได

เปนรายบุคคล หากทําการกดดูขอมูล CLS จะนําไปสูหนาตางดังภาพท่ี 16 เปนหนาสําหรับเลือกดู

ขอมูล CLS แบบรายสัปดาห หากทําการกดลิ้งกขอความแสดงสรุปผลการบันทึก จะนําไปสูหนาตาง

ภาพท่ี 17 เปนกราฟวงกลมแสดงสัดสวนภาพรวมขอมูล CLS ของนักศึกษาตามรายวิชาท่ีอาจารย

ประจําวิชาไดเลือกดูขอมูล คาความมีวินัยจะแสดงผานคารอยละความสําเร็จของจํานวนชั่วโมงเรียน

บรรยาย C ของจํานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติการ L และของจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง S ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 14  หนาสําหรับอาจารยประจําวิชาเลือกดูขอมูลรายวิชาท่ีตนเองสอน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  หนาแสดงรายช่ือนักศึกษาในรายวิชาท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  หนาสําหรับอาจารยเลือกสัปดาหท่ีตองการดูขอมูล CLS ของนักศึกษา 
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ภาพท่ี 17  หนาแสดงรายงานผล CLS แบบเฉพาะรายวิชา 

 

การทดสอบซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามทฤษฎีแบบจําลองน้ําตก ไดทําการ

ทดสอบความถูกตองของการใชงานในทุกฟงกชันจําแนกตามบทบาทของผูใชงานแตละกลุม ดังผลท่ี

แสดงไวในตารางท่ี 2 สวนผลการประเมินคุณภาพระบบในแงความพึงพอใจตอ User Interface & 

User Experience จากทุกฟงกชันการใชงานของนักศึกษาจํานวน 5 คน อาจารยท่ีปรึกษา 2 ทาน 

อาจารยประจําวิชา 2 ทาน และผูดูแลระบบ 1 ทาน ไดผลคาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดังผลท่ีแสดงใน

ตารางท่ี 3 ซ่ึงคาความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชงานทุกกลุมโดยรวมท้ังระบบอยูในเกณฑดี (ระดับคะแนน

เฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 

5. ผลสรุป และอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ไดดําเนินการพัฒนาระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษา

ตามเง่ือนไข CLS จนแลวเสร็จ โดยระบบสามารถชวยใหนักศึกษามีวินัยในการเขาเรียนและบันทึกผล

การเรียนของตนเองอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําวิชาสามารถติดตาม

ผลและใหคําแนะนําการเรียนแกนักศึกษา อีกท้ังผูดูแลระบบสามารถตั้งคาตางๆ ของระบบและ

ตรวจสอบขอมูลผูใชงานได อยางไรก็ตามมีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS วิเคราะหและ

ออกแบบภายใตบริบทท่ี เหมาะสมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญเทานั้น  

2. ระบบท่ีพัฒนาสามารถเปนตนแบบการนําไปใชงานในภาควิชาอ่ืน หรืออาจขยายการรองรับการใช

งานของนักศึกษาในคณะหรือท้ังมหาวิทยาลัยตอไป 

3. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันระบบติดตามและบันทึกจํานวนชั่วโมงการเรียนของนักศึกษาตาม

เง่ือนไข CLS บนแพลตฟอรมมือถือตอไป 
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