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บทคดัย่อ 
วิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาการเช็คช่ือท่ีล่าช้าหรืออาจตก

หล่นไดแ้ละให้ความสะดวกแก่อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีรายวิชาสอนหลายวิชา
ใช้เช็คช่ือการมาเขา้เรียนของนักศึกษาในวิชานั้น ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
และแม่นย  ามากข้ึน ทั้ งน้ียงัสามารถเก็บบันทึกข้อมูลวนั และเวลาท่ี
นักศึกษาได้ท  าการเช็คช่ือเหล่านั้นไวไ้ด้ เพ่ือให้อาจารยส์ามารถท าการ
พิมพ์ข้อมูลแสดงผลการเช็คช่ือของนักศึกษาท่ีบันทึกไว้ออกมาใน
รูปแบบของเอกสาร ด้วยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท  าโครงงานจึงได้ท  าการสร้าง 
“เวบ็แอปพลิเคชนับนัทึกเวลาเรียน” โดยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีนิยม
ใช้ในปัจจุบัน  เ ช่น  HTML , PHP , MYSQL , JAVA SCRIPT , WEB 
APPLICATION และ QR CODE มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเป็นเว็บแอป
พลิเคชันบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษา ท่ีสามารถเก็บบันทึกข้อมูล 
แสดงผลบนัทึกขอ้มูลไวไ้ดท้ั้งในเวบ็และสามารถท าการพิมพข์อ้มูลท่ีบนั
กึกไวอ้อกมาเป็นในรูปแบบของเอกสารไดอี้กดว้ย 

 
ค าส าคญั: เวบ็แอพพลิเคชัน่, คิวอาร์โคด้, จาวาสคริปต ์
 

Abstract 
 This research is intended to fix the problem check the name, 
delayed or may be falling, and makes it easy for teachers to teach courses 
in several subjects are used to name check came in, and that students were 
more accurate, fast, and simple. Also, you can save time and date 
information that students check those names. So a Professor can print the 
data display to check the name of the saved students came out in the form 
of a document. For this reason, the project group has to create "Web apps 
save time" by various popular technology currently in use, such as 
HTML, PHP, MYSQL, JAVA SCRIPT, WEB APPLICATION, and the 
application of QR CODE to create a Web application recording time 
students that can store information. Display the data is saved in both Web 
and print information that suddenly the is in the format of the document. 
 
Keywords:  Web Application, QR Code, Java Script  

1. บทน า 
ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยี ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง มี

การน าเทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวิต ท าให้ผูค้น
ท างานหลายๆด้านได้สะดวก รวดเร็ว หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเทคโนโลยีท่ีผูค้นใช้ในชีวิตประจ าวนัและน าไปได้ทุกท่ีคือสมาร์ท
โฟน สมาร์ทโฟนสามารถเช่ือมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตท าให้เราเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษาหรือ
ปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ
ส าหรับทุกเพศทุกวยัและทุกสาขาอาชีพและยงัสามารถน าอินเทอร์เน็ตมา
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาได ้

ดงันั้นการท่ีทุกคนมีสมาร์ทโฟนจึงสามารถน ามาใช้ในการ
ตรวจสอบการมาเ รียนในแต่ละวิชาได้อย่างมีมาตรฐาน และใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นตวักลางระหวา่งสมาร์ทโฟนกบัฐานขอ้มูล เพ่ือเก็บขอ้มูล
ไว้อย่างไม่มีสูญหายและสะดวกรวดเร็วต่อการน าไปใช้งานและมี
มาตรฐานเวลาท่ีแน่นอน  
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 HTML 
 HTML ย่ อ ม า จ า ก  Hyper Text Markup Language คื อ
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการแสดผลของเอกสารบน website หรือท่ีเรา
เรียกกนัวา่เวบ็เพจ  

HTML เป็นภาษาประเภท Markup ส าหรับการการสร้างเว็บ
เพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ 
เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศยัโปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้าง
เวบ็เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวก
ในการสร้างหนา้ HTML ส่วนการเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของ
เอกสาร HTML จะใชโ้ปรแกรม web  

 

2.2 PHP 

 คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวก
น้ีค  าสั่งต่าง ๆจะเก็บอยูใ่นไฟล์ท่ีเรียกว่า script และเวลาใช้งานตอ้งอาศยั
ตวัแปรชุดค าสัง่ ตวัอยา่งของภาษาสคริปตก์็เช่น JavaScript , Perl เป็นตน้ 
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ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืน ๆ คือ PHP ไดรั้บ
การพฒันาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML  
โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหาไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าว
ว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting 
language นั้นคือในทุก ๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงให้บริการเป็น 
Web server  จะส่งหน้าเว็บเพจท่ีเขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะท าการ
ประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยูใ่ห้เสร็จเสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีได้
ให้เรา 
 

2.3 MySQL 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท 

MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็น
เคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืน
อย่างบูรณาการณ เพ่ือให้ได้ระบบงานท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช้ 
เช่นท างานร่วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ท่ีท  างานฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นตน้ หรือท างานร่วมกับโปรแกรม
ประยกุต ์(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้
บนระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท
ซอร์ท (Open Source)ท่ีถูกน าไปใชง้านมากท่ีสุด 
 

2.4 JavaScript 
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ

อินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษา
สคริปต์เชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซ่ึงในการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เ พ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการ
เคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ช้งานไดม้ากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานใน
ลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสัง่" (interpret) หรือเรียกว่า 
ออ็บเจก็โอเรียลเตด็ (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการ 
ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ย
ภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้ 
 

2.5 Web Application 
คือ Application (แอพพลิเคชั่น) ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเป็น 

Browser (เบราวเ์ซอร์) ส าหรับการใช้งาน Webpage (เวบ็เพจ) ต่าง ๆ ซ่ึง
ถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการ
ประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้า

เว็บไซต์ได้เ ร็ว ข้ึน อีกทั้ งผู ้ใช้งานย ังสามารถใช้งานผ่าน Internet 
(อินเทอร์เน็ต)และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได ้
 

2.6 QR Code 
 เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ามาใชก้บัสินคา้, ส่ือโฆษณาต่าง ๆ เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
หรือจะเป็น URL (ยอูาร์แอล) เวบ็ไซต ์เม่ือน ากลอ้งของโทรศพัท์มือถือ
ไปถ่าย QR Code ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์
 

3. การออกแบบ  
3.1 การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 

วิจยัเวบ็แอพพลิเคชัน่บนัทึกเวลาเรียน ท าการเก็บบนัทึกขอ้มูล
เวลาการเขา้เรียนของนกัศึกษาว่ามาเขา้หรือไม่ เม่ือท าการเขา้ระบบและ
เขา้ร่วมห้องเรียนแลว้ จะท าการเช็คช่ือไดเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อนเปิด QR Code 
ให้สแกนเช็คแลว้เท่านั้น เม่ือสแกน QR Code ท่ีถูกตอ้งแลว้นั้นระบบจะ
ประมวนผลและท าการบนัทึก แลว้แสดงผลผ่านหนา้เวบ็ว่าไดท้  าการเช็ค
ช่ือเขา้เรียนเรียบร้อยแลว้ 
 

3.2 หลกัการท างาน 
                 การท างานเร่ิมจาก อาจารยแ์ละนศ.ท าการเข้าระบบยืนยนั
ตัวตน หลังจากนั้ นอาจารย์ท  าการสร้างห้องเรียนเพ่ือให้นศ.เข้าร่วม
ห้องเรียนนั้นไวใ้ช้เช็คช่ือเขา้เรียนในรายวิชาท่ีอาจารยส์อน หลงัจากเขา้
ร่วมห้องเรียนแลว้ อาจารยผ์ูส้อนจะท าการกดสร้าง QR Code และแสดง
ให้นกัศึกษาดู นกัศึกษาจะตอ้งกดตรงปุ่ มเช็คช่ือและท าการสแกนคิวอาร์
โคด้ท่ีอาจารยแ์สดงให้ดูหลังจากสแกนคิวอาร์โคด้เสร็จแล้ว ระบบจะ
ประมวนว่าคิวอาร์โคด้ท่ีสแกนนั้นตรงกบัรายวิชาน้ีหรือไม่ ถา้ตรงจะท า
การบนัทึกวนัและเวลาการมาเข้าเรียนของนศ.ไว ้ เม่ือบนัทึกเสร็จจะ
แสดงผลหนา้เวบ็วา่ท าการเช็คช่ือเขา้เรียนรายวิชาน้ีเรียบร้อยแลว้ 

รูปท่ี 1 Activity Diagram การท างานของระบบ 
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3.3 แบบโครงสร้างหน้าเวบ็แอปพลเิคชันบันทกึเวลาเรียน 
              แบบโครงสร้างของหน้าเวบ็แอปพลิเคชนับนัทึกเวลา หน้าแรก
ของการเร่ิมใชง้าน มีดงัรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 แบบโครงสร้างหนา้เวบ็แอปพลิเคชนับนัทึกเวลาเรียนหนา้แรก 

 
3.4 แบบการแสดงผลการบันทกึเวลาเรียน 
                ในส่วนของการแสดงผล ผ่านหน้าเวบ็หลงัจากท่ีระบบท าการ
ประมวนผลคิวอาร์โคด้ถูกตอ้งจะท าการบนัทึกขอ้มูลของฝ่ังอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาแสดงผลดงั รูปท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั 

รูปท่ี 3 หนา้เวบ็แสดงผลการบนัทึกเวลาเรียนฝ่ังของอาจารย ์
 

 
รูปท่ี 4  หนา้เวบ็แสดงผลการบนัทึกเวลาเรียนฝ่ังของนกัศึกษา 

 
 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
              จากการท าการทดสอบการเช็คช่ือนกัศึกษาโดยใชคิ้วอาร์โคด้อ่ืน
ท่ีไม่ใช่ท่ีทางอาจารยไ์ด้กดสร้างนั้น คือผลท่ีแสดงผ่านหน้าเว็บออกมา
เป็นดงัรูปท่ี 5  
 

 
รูปท่ี 5 ผลแสดงหนา้เวบ็ของผลการทดลองใช ้คิวอาร์โคด้อ่ืน 

 
 จากการทดลองการเช็คช่ือนกัศึกษาโดยใชคิ้วอาร์โคด้ท่ี
ถูกตอ้ง ผลท่ีแสดงออกมาผา่นหนา้เวบ็ออกมาจะเป็นดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปท่ี 6 ผลแสดงหนา้เวบ็ของการใช ้คิวอาร์โคด้ท่ีถูกตอ้ง 

 
หลงัจากท่ีระบบท าการประมวนคิวอาร์โคด้ท่ีสแกนเสร็จแลว้

ผลก็จะออกมาเป็นดงัรูปท่ี 5  เกิดข้ึนต่อเม่ือนกัศึกษาสแกนคิวอาร์โคด้ท่ี
ไม่ถูกตอ้ง แต่ถา้นกัศึกษาสแกนคิวอาร์โคด้ท่ีถูกตอ้ง ผลท่ีแสดงผ่านทาง
หน้าเว็บจะเป็นดงัรูปท่ี 6 เม่ือผลแสดงออกมาผ่านหน้าเว็บว่าสแกนคิว
อาร์โคด้ถูกตอ้งและเรียบร้อยระบบก็จะท าการบนัทึกขอ้มูลวนัและเวลา
ในการเช็คช่ือ ดงัรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 ผลแสดงหนา้เวบ็เม่ือระบบบนัทึกวนัและเวลาในเกรเช็คช่ือเขา้

ห้องเรียนของนกัศึกษา 
 

ผลการทดลองขั้ นสุดท้ายคืออาจารย์ผู ้สอนรายวิชาท่ี มี
นกัศึกษาท าการเช็คช่ือผา่นทางการใชเ้วบ็แอปพลิเคชนับนัทึกเวลาเรียนท่ี
เราได้ท  าการเข้าสู่ระบบยืนยนัตัวในฝ่ังของอาจารย์ผูส้อนเพ่ือท าการ
ทดสอบ ผลปรากฏว่าสามารถแสดงผลการบนัทึกวนัและเวลาการเช็คช่ือ
เขา้ห้องเรียนของนกัศึกษาไดแ้ละสามารถพิมพข์อ้มูลดงักล่าวออกมาเป็น
รูปแบบเอกสารไดอี้กดว้ยดงัรูปท่ี 8 และ 9 ตามล าดบั 
 

 
รูปท่ี 8 ผลการแสดงผลการบนัทึกวนัและเวลาการเช็คเขา้ห้องเรียนของ

นกัศึกษาฝ่ังของอาจารย ์
 

 
รูปท่ี 9 การแสดงผลเม่ืออาจารยส์ัง่พิมพข์อ้มูลออกมาในรูปแบบเอกสาร 

 
 

5. สรุป 
เว็บแอปพลิเคชันบันทึกเวลาเรียน สามารถท าการเช็คช่ือ

นักศึกษาและบนัทึกขอ้มูลวนัและเวลาในการเขา้ห้องเรียนตามรายวิชา
นั้น ๆ ได ้อาจารยผ์ูส้อนสามารถพิมพผ์ลการบนัทึกเวลาเรียนในแต่ละวนั
ของนกัศึกษาออกมาในรูปแบบเอกสารได ้หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและท าลง
มือปฏิบติัแลว้ เวบ็แอปพลิเคชนับนัทึกเวลาเรียน ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
เ พ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย รวดเร็วแม่นย  า และเพ่ิมความ
สะดวกสบายให้แก่อาจารยผ์ูส้อนได้ การทดสอบการใช้งานมีผลสรุป
ออกมาดงัน้ี สามารถเช็คช่ือเขา้เรียนและบนัทึกผลเวลาการเขา้เรียนได้ 
หากคิวอาร์โคด้ถูกตอ้ง แต่ถา้คิวอาร์โคด้ไม่ถูกตอ้งผลจะบนัทึกขอ้มูลการ
เขา้เรียนของนกัศึกษาว่าขาดเรียนในรายวิชานั้น อาจารยผ์ูส้อนสามารถ
แก้ไขขอ้มูลผลการมาเรียนได้และสามารถพิมพข์อ้มูลวนัและเวลาของ
นกัศึกษาท่ีบนัทึกการเขา้เรียนในวิชาท่ีอาจารยผ์ูส้อนเป็นคนสอนได ้
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