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ระบบตรวจสอบเคร่ืองแต่งกายนักศึกษาผิดระเบียบ 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันพบว่าการบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติของ

นักศึกษาที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย มีวิธีการที่ไม่สะดวกและเป็นการจด

บันทึกด้วย manual ท าให้เกิดเกิดความล่าช้าในการท างาน และมีข้อมูลที่ไม่เป็น

ปัจจุบัน ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงได้น าโครงการระบบตรวจสอบเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ผิดระเบียบ  มาตรวจจับการกระท าผิดระเบียบและคิดคะแนนความประพฤติ ซึ่ง

สามารถใช้ได้สะดวก เป็นปัจจุบัน และถูกต้องแม่นย า จากการศึกษาพบว่า

สามารถตรวจสอบเครื่องแต่งกายและหักคะแนนความประพฤติได้อย่างถูกต้อง 

แม่นย า ร้อยละ 100 โดยแค่ใส่รหัสนักศึกษา ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ค าส าคัญ:  PHP ,Database 
 

Abstract 
 In the current it is found that the record of cutting off the 
student's behavior score that violates the regulations of the university 
There are methods that are inconvenient and being recorded with 
manual causes work delays.  And there is information that is not 
current To detect misconduct, regulations, and behavior scores Which 
can be used conveniently, presently and accurately From the study, 
it was found that 100 percent of the clothing and the score of the 
behavior can be verified accurately by simply entering the student 
code. Can check completely 
 
Keywords:  PHP ,Database 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา

ที่ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย ใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มใน
การบันทึก ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการท างานของบุคลากรพร้อมทั้งยังพบความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษากรอกใส่แบบฟอร์ม 
อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบประวัติการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
ได้ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการท าความผิดเรื่องการแต่งกายนักศึกษาต้องจด
ชื่อลงกระดาษเองอาจท าให้เกิดการปลอมแปลงชื่อ หรือข้อมูลที่จดไว้เกิดการสูญ
หาย ขาดการบันทึกที่เป็นจริง และขั้นตอนการท านั้นจะต้องถ่ายรูปนักศึกษาผิด
ระเบียบแต่ถ้าเกิดมีนักศึกษาที่ผิดระเบียบจ านวนมากจะท าให้เสียเวลาในการจด

ชื่อและถ่ายรูป ท าให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้นักศึกษาอาจจะโดนเช็คสายจากวิชา
ที่เรียนได้จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการสร้าง
ระบบการตรวจสอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาผิดระเบียบ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
เก็บไว้ในฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

 

 
รูปที่ 1 ค าสั่งของมหาลัย 

 

 
          รูปท่ี 2 กฎระเบียบของมหาลัย 

 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
2.1 ศึกษารายละเอียดและสภาพของปัญหาเรื่องการหักคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา 
 จากการที่ ได้ศึกษารายละเอียดการหักคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา พบว่าเมื่อนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบนักศึกษาจะต้องเขียน ชื่อ 
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นามสกุล รหัสนักศึกษา ไว้ในกระดาษ แล้ว ไปถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานในการท า
ผิดระเบียบของนักศึกษา หลังจากนั้นอาจารย์จะน ากระดาษที่มีชื่อนักศึกษาไปท า
เรื่องในการหักคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
 

 
รูปที่ 3 ส าเนาใบแจ้งตรวจระเบียบวินัยนักศึกษา 

 
 
2.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เนื่องจากการหักคะแนนความ
ประพฤตินั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและอาจท าให้ชื่อนักศึกษาสูญหายได้ 
เพราะเป็นการเขียนลงในกระดาษและถ้านักศึกษาท าผิดพร้อมกันจ านวนมาก จะ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาโดนเช็คชื่อมาสายในวิชา
ที่เรียนอยู่ได้   และนักศึกษาไม่สามารถรู้ได้ว่าคะแนนพฤติกรรมโดนหักไปแล้ว
เท่าไหร่  
 
2.3 ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกับอาจารย์พัฒนาวินัย
นักศึกษา แสดงถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ท าผิด
ระเบียบ  จึงเกิดโครงการสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทีกผลคะแนน
พฤติกรรมได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้อง ครบถ้วน 
ในการท างานและนักศึกษายังสามารถตรวจคะแนนพฤติกรรมของตัวเองได้ 
 
2.4 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
 2.4.1 ขั้นตอนแรกของการด าเนินการท าโปรเจค ผู้ จัดท าได้
ท าการศึกษากระบวนการออกแบบเว็บไซต์และออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยการ
ทาราง E/R Diagram จากภาพจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตารางหลักคือ User จะ
เป็นตารางที่เอาไว้เก็บรหัสการเข้าสู่ระบบและสถานะของเจ้าของรหัส 
 

 
รูปที่ 4 ภาพฐานข้อมูลนักศึกษา 

 
 จากภาพเป็นวิธีการท างานของเว็ปโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแล 
อาจารย์ นักศึกษา โดยอาจารย์จะมีสิทธ์ิหักคะแนนนักศึกษา ผู้ดูแลตรวจสอบว่า
อาจารย์หักถูกต้องหรือไม่ ส่วนนักศึกษาสามารถดูประวัตตินเองได้เพียงอย่างเดียว 

 
 

รูปที่ 5 Flowchart การท างานของระบบ 
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2.5 ด าเนินการเขียนโค้ด 
 
 ขั้นแรกคือการท าหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อแยกระหว่าง  นักศึกษา   
อาจารย์ และผู้ดูแลระบบเพื่อก าหนดสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
 

 
รูปที่ 6 โค้ดระบบ Login 

 
 
 

2.6 ทดลองเว็บไซต์ 
2.6.1 จากการทดลองระบบผู้ที่เข้าสู่ระบบจะถูกแยกตามสถานะของ

การเข้าถึงข้อมูลดังภาพตัวอย่าง 
  
 

  
รูปที่ 7 การจัดการสถานะ 

 
 

2.6.2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
 
 จากการท าหน้าต่างเข้าสู่ระบบ สามารถ ย่อ-ขยายตามขนาดหน้าจอ
ของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ 

 
รูปที่ 8 หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 

 
 

2.6.3 หน้ากรอกรหัสนักศึกษา
 

 
รูปที่ 9 หน้ากรอกรหัสนักศึกษา 

 
 

2.6.4 หน้าหักคะแนนนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ 
 

 
รูปที่ 10 หน้าต่างการหักคะแนน  

3. ผลการด าเนินงาน 
 
 จากการท าก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน รวมไปถึงการก าหนด
รูปแบบการทดลองในบทที่ผ่านมาในบทนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการทดลองตามโครงการ
ที่ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ผลการค้นหาชื่อ สาขา ชั้นปี นักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลาโดยการพิมพ์รหัสนักศึกษา พบว่า สามารถรู้ข้อมูลตามบัตรได้ครบถ้วน  
 

 
รูปที่ 11 การค้นหารหัสนักศึกษา 
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โปรแกรมนี้สามารถบันทึกเพื่อบอกสถานะชื่อนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบได้
และลดระยะเวลาในการบันทึกการท าผิดของนักศึกษา ของเจ้าหน้าที่ กิจการ
นักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
 

 
รูปที่ 12 แสดงประวัตินักศึกษา 

 
4. สรุป 
 จากการท าโครงงานระบบการตรวจสอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาผิด
ระเบียบและตัดคะแนนความประพฤติ โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งได้ รับ 
Requriment จากอาจารย์พัฒนาวินัยนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการตัดคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษา และผู้ท าการทดลองได้ลองใช้พบว่า ผลการค้นหาชื่อ
ด้วยรหัสนักศึกษา ผลการบอกสถานะของนักศึกษาและการลดระยะเวลาในการ
บันทึก ตรวจสอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาผิดระเบียบและตัดคะแนนความ
ประพฤติได้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสอดคล้องกับความมุ่งหมาย รวดเร็วแม่นย า 
และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่อาจารย์พัฒนาวินัยนักศึกษา ข้อมูลทั้งหมดจะ
แสดงผลหน้าเว็บอาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมด และมีอายุของข้อมูล
ต่อภาคการศึกษา 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณผู้ ใ ห้ค าปรึกษา และผู้ ใ ห้ข้อมูลทุกท่าน 

โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิคือท่าน อาจารย์ วีระยุทธ คุณรัตนสิริและยังมีคณาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน าต่าง ๆ อันมีคุณค่าย่ิงต่อการจัดท าโครงงาน ท่านบิดา มารดา อันเป็นที่
รักย่ิงของผู้จัดท า ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ ให้การสนับสนุนทางด้าน
ทุนทรัพย์ ตลอดจนให้ก าลังใจและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการจัดท าโครงงาน 
สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณ ผู้ที่มิได้ออกนามทุกท่านที่มีส่วน
ช่วยให้การจัดท าโครงงานน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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