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บทคดัย่อ 
ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจะมีการจดักิจกรรมต่างๆมากมาย 

การประกาศข่าวสารด้วยการกระจายเสียง หรือการติดประกาศ จะมี
นกัศึกษากลุ่มหน่ึงไดรั้บข่าวสาร และอีกกลุ่มหน่ึงไม่ไดรั้บข่าวสาร หรือ
รับขอ้ความต่อจากเพ่ือนท่ีท าให้ขอ้ความผิดไปจากเดิม ท าให้นักศึกษา
เสียโอกาสในการประกอบกิจกรรม ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีช่ือว่า 
“ระบบแจ้งเตือนข่าวสารนักศึกษา ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี” ซ่ึงมีการ
ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน หน่วยงานสามารถประกาศ
ข่าวสารไปยงันักศึกษา แบบกลุ่ม หรือ รายบุคคล ก็ได้ และนักศึกษา
สามารถเปิดดูขอ้ความไดใ้นทนัที หรือยอ้นอ่านรายละเอียด ในภายหลงัก็
ได้  โดยจะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในวนันั้นๆ มิให้พลาด
โอกาส แอพปลิเคชั่นน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือใช้ในการติดตั้งลงบน Smartphone 
และ Tablet ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความ
สะดวกสบายในการพกพาไปไดทุ้กท่ี โดยไม่พลาดข่าวสารใดๆ 
 
ค าส าคญั: ข่าวสาร, กลุ่มนกัศึกษา, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, คลาวด ์
 

Abstract 
Each year, the university organizes many activities. News 

broadcasting Or posting One group of students received news. And 
another group did not receive the news. Or receive messages from 
friends that make the wrong message from the original. Students lose 
opportunities to engage in activities. For this reason, the idea is called 
"Student News Alert System Via mobile The unit can be posted to 
students in groups or individually, and students can view the message 
immediately. View Profile Later There will be reminders of events that 
will occur on that day. Do not miss the opportunity. This application 
Built for use on Smartphone and Tablet, which is widely used today. 
Convenient to carry anywhere. Do not miss any news. 
 
Keywords:  Information, Student groups, Mobile, Cloud 
  

1. บทน า 
การประกาศข่าวสารทัว่ไปของมหาวิทยาลยั มีความตอ้งการ

ให้ข่าวสาร ไปถึงนกัศึกษาให้มีจ  านวนมากท่ีสุด บางหน่วยงานตอ้งการ
ส่งข่าวรายบุคคล เช่น การคา้งช าระค่าธรรมเนียม  ทั้งน้ีตวัข่าวสารจะตอ้ง
ไม่หายไปไหน และเม่ือถึงวนัท่ีจดักิจกรรม ก็จะตอ้งมีการแจง้เตือน เพ่ือมิ
ให้หลงลืมไป จึงไดน้ าเอาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มาช่วยในการส่ือสารกบัทาง
มหาวิทยาลยั  เน่ืองจากสามารถเปิดแอพปลิเคชัน่ ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 โทรศัพท์เคลือ่นที ่
 โทรศพัท์ แบบ Smart Phone ในปัจจุบนั มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ โดยจะมีหน่วยป้อนข้อมูล มี
หน่วยความจ า มีหน่วยประมวลผลความเร็วสูง มีหน่วยแสดงผล จึง
สามารถติดตั้งโปรแกรมได ้มีหน้าจอแสดงกราฟฟิก ท่ีมีความละเอียดสูง  
มีระบบปฏิบติัการควบคุมการท างาน เช่น แอนดรอยด,์ ไอโอเอส เป็นตน้  

2.2 ระบบฐานข้อมูล  
 ระบบฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ีได้ประกาศ
ไปยงันกัศึกษา จะเป็นฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ท่ีช่ือว่า CouchDB  ของ
ค่าย Apache ซ่ึงท างานอยูบ่น ระบบคลาวด์ ไวส้ าหรับการเช่ือมต่อขอ้มูล
กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และมี Pouchdb ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีติดตั้งให้ท  างาน
ส าหรับเวปบราวเซอร์ ไวส้ ารองขอ้มูล ท่ีเคร่ืองลูกข่าย เพ่ือให้ท  างานใน
โหมดแบบออฟไลน์ได ้ และไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัแม่ข่ายตลอดเวลา ทั้งน้ี
จะใชซ้อฟแวร์ Ionic Framework เป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันา Mobile 
Application และยงัน า AngularJS และภาษา Java Scrip มาใช้ร่วมกนัอีก
ดว้ย 

      
 

รูปท่ี 1 ไอคอน CouchDB   
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2. การออกแบบแอพพลเิคช่ัน 
2.1 การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 

การออกแบบและพฒันา ระบบแจง้เตือนข่าวสารนักศึกษา 
ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี สามารถแบ่งความตอ้งการของระบบออกเป็น 2 
ส่วน คือ ผูใ้ชง้านท่ีเป็นอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน และผูใ้ช้งาน
ท่ีเป็นนกัศึกษา ซ่ึงรวบรวมความตอ้งการไดด้งัน้ี 
2.1.1 ความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เป็นอาจารยห์รือเจา้หนา้ท่ี 

1) หน่วยงาน สามารถประกาศข่าวไปถึงนกัศึกษาทุกคนได ้
2) หน่วยงาน สามารถประกาศข่าวไปถึงนกัศึกษาท่ีระบุได ้
3) ตอ้งการวิธีการใชง้านท่ีรวดเร็ว เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น  
4) ตอ้งการระบบท่ีแจง้เตือน กิจกรรมท่ีเกิดในวนันั้นได ้
5) ตอ้งการระบบท่ียอ้นดูกิจกรรมท่ีผา่นมาได ้

2.1.2 ความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เป็นนกัศึกษา 
1) สามารถดูข่าวสารท่ีประกาศมาถึงนกัศึกษาทุกคนได ้
2) สามารถดูข่าวสารยอ้นหลงัได ้
3) สามารถดูข่าวสาร ท่ีประกาศมาถึงเฉพาะของตนเองได ้
4) สามารถแจง้เตือนกิจกรรม ท่ีจะเกิดข้ึนในวนันั้นได ้
4) แอพพลิเคชัน่ไม่กินเน้ีอท่ีความจ าของเคร่ืองมากเกินไป 
5) แอพพลิเคชัน่มีประสิทธิภาพท างานไดร้วดเร็ว 
6) สามารถเขา้ใจวิธีการใชไ้ดง่้าย   

 

2.2 หลกัการท างาน 
1) หน่วยงานท่ีสมคัรเป็น ผูป้ระกาศข่าวสาร สามารถประกาศ

ข่าวสารได้ 2 ทาง ทางแรกคือผ่าน Web App ท่ีติดตั้ งไว้บนเคร่ือง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  และทางท่ีสองคือผ่าน Application  ท่ีติดตั้งไวบ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หลงัจากนั้นระบบจะเก็บประกาศไวล้ง
ฐานขอ้มูล (Database) โดยผา่นเครือข่ายไปเก็บในคลาวด ์

2) ดา้นนักศึกษา เม่ือเขา้ Application โปรแกรมจะดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูล (Database) มาแสดง  และสามารถเลือกเมนูการท างานได ้
เช่น เมนูข่าวสาร, เมนูแจง้เตือน เป็นตน้ 
 

 
 

รูปท่ี 2 การท างานของแอปพลิเคชัน่ 

2.3 การวเิคราะห์การท างาน 
 การวิเคราะห์การท างานของระบบ จะใช้แผนผงัท่ีเรียกว่า  
Use case diagram ช่ึงสามารถแยก Actor ออกมาได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 1) ผูดู้แลระบบ (Admin) 
โดยในฟังกช์ัน่น้ี ผูดู้แลระบบ (Admin) หรือผูจ้ดัการระบบ จะ

ท าการคดักรอง และตรวจสอบข้อมูลของผู ้ประกาศข่าว เพ่ือให้เป็น
ตวัแทนของหน่วยงานท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง ก่อนให้สิทธ์ิเป็นผูป้ระกาศข่าว  

2) นกัศึกษา (User) 
ส่วนในฟังก์ชั่นของ นักศึกษา (User) สามารถสมัครรับ

ข่าวสาร และรับการแจ้งเตือนข่าวสารท่ีจะเกิดข้ึนในวนันั้น  รวมถึง
สามารถดูขอ้ความ การประกาศข่าวสารยอ้นหลงัไดด้ว้ย 

3) ผูป้ระกาศข่าวสาร  
ฟังก์ชั่นของผูป้ระกาศข่าวสาร โดยท่ีผูท่ี้จะเป็นตวัแทนของ

หน่วยงานในการประกาศข่าว สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกาศข่าว และ
สามารถ เพ่ิม, ลบ, แกไ้ข ข่าวสารผา่น Mobile และ Web Application ได ้

 

 
 

รูปท่ี 3 Use case diagram 
 

2.4 ส่วนเช่ือมต่อกบัผู้ใช้ 
ระบบแจ้งเตือนข่าวสาร สามารถออกแบบระบบเช่ือมต่อ 

เพ่ือให้สมัพนัธ์กบั Actor ทั้ง 3 ประเภท ไดด้งัน้ี 
1) ส่วนของ ผูดู้แลระบบ 
ส่วนเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้(UI) ของผูดู้แลระบบน้ี จะมีโปรแกรม

ส่วนตรวจสอบข้อมูลผู ้สมัคร เพ่ือให้เป็นผู ้ประกาศ  ท่ีถูกต้องของ
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หน่วยงาน และมีความน่าเช่ือถือ ว่าเป็นข่าวสารท่ีถูกตอ้งจากหน่วยงาน 
อยา่งเป็นทางการ 

ขั้นตอนการท างานคือ ผูดู้แลระบบ ตอ้งล็อกอิน เขา้สู่ระบบ 
เพ่ือความปลอดภยั จากนั้นจะเขา้สู่หน้าจอ ท่ีจะแสดงผูท่ี้สมคัรเขา้มาเป็น
ผูป้ระกาศข่าวสาร ซ่ึงเรียงตามล าดบั ตามวนัท่ีและเวลา ท่ีสมคัรเขา้มา  

จากนั้นผูดู้แลระบบ จะท าการตรวจสอบตวับุคคล โดยการ
โทรศพัท์ เขา้ไปพูดคุยกบับุคคลท่ีสมคัรไว ้และแจง้หัวหน้าหน่วยงาน
ของผูส้มคัร เพ่ือความถูกตอ้ง และเป็นตวัแทนหน่วยงานจริง เม่ือขอ้มูล
ถูกตอ้งจริง ผูดู้แลระบบ สามารถคลิกปุ่ มอนุมติั เพื่อให้เป็นผูป้ระกาศได้ 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตรวจสอบขอ้มูลผูส้มคัร และอนุมติัเป็นผูป้ระกาศ 
 
2) ส่วนของผูป้ระกาศข่าวสาร  
ส่วนเ ช่ือมต่อกับผู ้ใช้ (UI)  ของผู ้ประกาศข่าวสาร จะมี

โปรแกรมส่วนสมคัรผูป้ระกาศข่าว และ ส่วนประกาศข่าว 
ส่วนสมคัรผูป้ระกาศข่าว จะเป็นส่วนท่ีตวัแทนของหน่วยงาน 

จะท าการสมคัรโดยกรอกขอ้มูลผ่านแบบฟอร์ม แล้วรอผูดู้แลระบบ ท า
การตรวจสอบ หากมีการอนุมติั ก็จะไดเ้ป็นผูป้ระกาศข่าวทนัที 

 

 
 
รูปท่ี 5 ตวัแทนหน่วยงาน สมคัรเป็นผูป้ระกาศข่าว 
 

ส่วนประกาศข่าวนั้ น ผู ้สมัคร จะท าได้ก็ต่อเม่ือ ได้เป็นผู ้
ประกาศข่าวแลว้ ก็จะสามารถประกาศข่าวแบบขอ้ความ และรูปภาพได้
ทนัที  

 

 
 

รูปท่ี 6 ประกาศข่าว 
 
3) ส่วนเช่ือมต่อกับผูใ้ช้ ของนักศึกษา จะมีโปรแกรมส่วน

สมคัรรับข่าวสาร และส่วนดูข่าวสาร โดยเม่ือเปิดแอปข้ึนมาจะเห็นหน้า
โปรแกรมหลกั ซ่ึงมีเมนูให้เลือก 4 เมนู คือ หน้าโปรไฟล์ หน้าข่าวสาร 
หนา้แจง้เตือน และเมนูออกจากระบบ ดงัรูป 

 

 
 
รูปท่ี 7 หนา้หลกัในส่วนเช่ือมต่อส าหรับนกัศึกษา 
 
หน้าโปรไฟล์ หรือส่วนสมคัรรับข่าวสารนั่นเอง เป็นส่วน

ส าหรับนักศึกษาท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูลก่อนใช้ เพ่ือเป็นการระบุตวัตนว่า
เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยหลงัจากโหลดแอปมา ก็กรอกขอ้มูล 
ในโปรไฟล์ให้ถูกต้องครบถ้วน ซ่ึงข้อมูลท่ีส าคญัก็คือ รหัสนักศึกษา 
นั่นเอง เพราะใช้ในการตรวจสอบ ความเป็นนักศึกษา ใช้ในการระบุ
สาขาวิชาท่ีนกัศึกษาสังกดั และยงัใช้ในการรับข่าวสารเฉพาะตวับุคคล 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกดว้ย    
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รูปท่ี 7 นกัศึกษา กรอกขอ้มูลในโปรไฟล ์
 
หน้าข่าวสาร เป็นส่วนท่ีจะแสดงข่าวสาร ท่ีหน่วยงานของ

มหาวิทยาลยั ประกาศออกมา ไปยงันกัศึกษา ซ่ึงจะแสดงเรียงตามวนัเวลา
ท่ีประกาศออกมา โดยแสดงเฉพาะหัวขอ้ข่าว และจะแสดงช่ือหน่วยงาน
เจา้ของประกาศ ทา้ยขอ้ความประกาศ ซ่ึงนกัศึกษา สามารถกดท่ีขอ้ความ
ประกาศ เพื่อท่ีจะดูรายละเอียดข่าวทั้งหมดได ้

 

            
 

รูปท่ี 8 หวัขอ้ข่าวท่ีประกาศออกมา และหนา้แสดงข่าวทั้งหมด 
 
 หน้าแจง้เตือน เป็นส่วนท่ีจะแสดงข่าวสาร ท่ีจะเกิดข้ึนในวนั
นั้น และข่าวสารท่ีจะเกิดข้ึนในวนัถดัไป หรือ ข่าวสารท่ีจะเกิดข้ึนใน
ล าดบัต่อไป ตามล าดบัวนัท่ี 
 

 
 

รูปท่ี 9 แจง้เตือนข่าวสารท่ีจะเกิดข้ึนในวนันั้น 

2.5 การออกแบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลท่ีใช้เก็บข่าวสารท่ีประกาศ จะถูกเก็บไวท่ี้

ระบบคลาวด ์ซ่ึงจะใชฐ้านขอ้มูล แบบ NoSQL ท่ีมีช่ือวา่ CouchDB ซ่ึงได้
ก  าหนดฟิลด(์Field) ในการเก็บขอ้มูลไวด้งัน้ี  
  
ตารางท่ี 1  ฟิลดท่ี์ใชใ้นฐานขอ้มูลจดัเกบ็ข่าวสาร 
 

Field Description  

PostID เลขอา้งอิงเฉพาะในการประกาศข่าว 
Topic หวัขอ้ข่าว 
Detail รายละเอียดของข่าวทั้งหมด 
Owner หน่วยงานท่ีประกาศ 
Reader ประกาศทั้งหมด, กลุ่ม หรือเฉพาะบุคคล 
Event วนัท่ีเกิดกิจกรรม 
Picture ช่ือรูปประกอบข่าว 
Date วนัท่ีประกาศ 

 

3. สรุป 
การใชร้ะบบฐานขอ้มูล แบบ NoSQL บนระบบคลาวด์ ท  าให้

การพฒันาแอปพลิเคชัน่ ท่ีส่ือสารขอ้มูลผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถ
ลดขั้นตอนการพฒันาระบบ ในส่วนของการออกแบบและการจดัการ
ฐานขอ้มูล เหลือเพียงการเขียนโปรแกรมเพียงอยา่งเดียว ตลอดจนระบบ
คลาวด์ช่วยให้ท  าการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรับส่ง
ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก ราบร่ืน นอกจากนั้นระบบยงัสามารถรับข่าวสาร
ทัว่ไปได ้รับข่าวสารเฉพาะกลุ่มได ้และเน่ืองจากระบบน้ีมีการระบุตวัตน 
จึงสามารถรับข่าวสารท่ีส่งมาให้เฉพาะของตนเองไดอี้กดว้ย และระบบน้ี
ยงัมีการติดตั้ง ระบบฐานขอ้มูลในตวัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท าให้สามารถ
คน้หาขอ้มูลได ้แมว้่าจะออฟไลน์ก็ตาม ซ่ึงเม่ือใดท่ีออนไลน์ ขอ้มูลก็จะ
ปรับให้ตรงกนัโดยอตัโนมติั 
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