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บทคดัย่อ 
วิจัยฉบับน้ี เป็นวิจัยท่ี เก่ียวกับการสร้างแอปพลิเคชันส าหรับ

โทรศพัทมื์อถือบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมุ่งเนน้การลงทะเบียนเรียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไดอ้อกแบบจ าลอง
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการ
ลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชนัมือถือแทนการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบ็ไซต์
เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกสบายในการใชง้าน รวมทั้งสามารถพฒันาเพื่อ
น าไปต่อยอด ในการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชันได ้ระบบน้ี
แบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (User) 
ท่ีสามารถเพิ่มและถอนเลือกวิชาท่ีจะลงเรียนในเทอมนั้น ในส่วนท่ีสองเป็นส่วน
ของฝ่ายทะเบียน ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีรับรู้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดย
แอปพลิเคชันมือถือ พฒันามาจากโปรแกรม Android Studio ด้วยภาษา Java 
และมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ย Firebase ซ่ึงน ามาเป็นส่วนหน่ึงเพื่อน ามาสร้าง
แอปพลิเคชันเสริมการลงทะเบียนเรียน วิจัยฉบับน้ีคาดหวงัว่าแอปพลิเคชัน
ลงทะเบียนเรียนผ่านโทรศพัท์มือถือน้ีจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
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Abstract 
This research is a research about creating applications for mobile 

phones on the Android operating system. By focusing on registration of students 
at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon By designing the 
simulation of the student registration of computer engineering students By having 
to enroll through the mobile application instead of enrolling through the website 
in order for students to be comfortable in use As well as being able to develop for 
further expansion In the payment of enrollment fees through the application This 
system is divided into two parts. The first part is the part of the students who 
register for the course (User) that can add and withdraw the subjects to be 
enrolled in that term. In the second part is the division of the registration 
department. Which will be part of the student's enrollment By mobile application 
Developed from the Android Studio program with Java language and database 
management with Firebase, which is used as a part to create additional 
applications for enrollment. This research expects the application to be enrolled 

through this mobile phone. It will benefit students. For more convenient and 
quick enrollment 

 
 Keywords: Application, Android system. 
 

1. บทน า 
เน่ืองด้วยการลงทะเบียนเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นกบันักศึกษาทุกคนท่ี

ตอ้งกระท าในช่วงเปิดเทอมของทุกเทอม ในการลงทะเบียนวิชาเรียนจะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดว่าในเทอมนั้นเราจะมีวิชาอะไรบ้างท่ีจะต้องเรียน ถือได้ว่าเป็นการ
วางแผนในการเรียนในของแต่ละเทอม เพราะนกัศึกษาสามารถลงเรียนตามแบบ
แผนท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้หรือสามารถเพิ่ม/ถอน วิชาท่ีจะเรียนในเทอม
นั้นได ้
  แต่การลงทะเบียนเรียนเรากย็งัพบเจอจุดดอ้ยของระบบอยู่ ท่ีท าให้
ผูใ้ช้งานยงัไม่สะดวกในการใช้งานเท่าท่ีควร การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
จะต้องไปลงทะเบียนท่ีหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้ น เม่ือเรา
ลงทะเบียนเรียนผ่านมือถือ หนา้ฟอร์มท่ีกรอกขอ้มูลจะมีขนาดตวัหนงัสือท่ีเล็ก
ท าให้ตอ้งเสียเวลามาปรับขยายในส่วนของหน้าจอให้มีความพอดี นับว่าเป็น
ขอ้บกพร่องของเวบ็ไซตท่ี์ยงัตอ้งการพฒันา 

จากสาเหตุขา้งตน้เราจึงไดพ้ฒันาระบบลงทะเบียนในรูปแบบแอป
พลิเคชันเพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกหน่ึงให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลยัราชมงคล
พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเร่ิมจาการจ าลองทดลองการใช้งานจาก
นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก่อนวา่แอปพลิเคชนัลงทะเบียนเรียนผ่าน
โทรศพัท์มือถือน้ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดใช้งานได้จริงหรือไม่ส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการจะพฒันาก็คือการไดใ้ชง้านระบบลงทะเบียนเรียนท่ีสะดวกสบายและ
ง่ายต่อการใช้งานยิ่งข้ึน เพราะรูปแบบแอปพลิเคชันจะมีการแบ่งหน้าท่ีเป็น
สัดส่วน ท าให้มีรูปแบบสวยงาม ทนัสมยั ประหยดัเวลาท่ีจะตอ้งไปคน้หาหน้า
เวบ็ของมหาวิทยาลยั เพียงแค่กดไปท่ีตวัแอปพลิเคชนัลงทะเบียนเรียนผ่านมือ
ถือน้ี กส็ามารถลงทะเบียนเรียนไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 โครงสร้างของแอนดรอยด์  (Android structure) 
 โครงสร้างของแอนดรอยด ์(Android structure) อธิบายเป็นส่วนๆ
ไดด้งัน้ี  
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 - Applications   ส่วน Application หรือส่วนของโปรแกรมท่ีมีมา
กบัระบบปฏิบติัการ หรือเป็นกลุ่มของโปรแกรมท่ีผูใ้ช้งานได้ท าการติดตั้งไว ้
โดยผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชโ้ปรแกรมต่างๆไดโ้ดยตรง ซ่ึงการท างานของแต่ละ
โปรแกรมจะเป็นไปตามท่ีผู ้พ ัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนโค้ด
โปรแกรมเอาไว ้
         - Application Framework  เป็นส่วนท่ีมีการพฒันาข้ึนเพื่อให้นักพฒันา
สามารถพัฒนาโปรแกรมได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
นักพัฒนาไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในส่วนท่ี มีความยุ่งยากมากๆ เพี ยงแค่
ท าการศึกษาถึงวิธีการเรียกใชง้าน Application Framework ในส่วนท่ีตอ้งการใช้
งาน แลว้น ามาใชง้าน ซ่ึงมีหลายกลุ่มดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น 
 

2.2 Android studio 

Android Studio เป็นเคร่ืองมือพฒันา IDE (ไอ ดี อี) หรือ Integrated 
Development Environment (อินทิเกรต ดีเวลลอปเมน้ท ์(เอนไวรอนเมน้ท)์ ท่ีถูก
สร้างข้ึนมาเพื่อการพฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น บนพื้นฐานของแนวคิด 
InteliJ IDEA (อิ น เท ล  ไ อ  เจ  ไ อ ดี อี เอ ) ค ล้ าย  ๆ  กั บ ก ารท า ง าน ข อ ง
Eclipse (อีคิปส์)และ Android ADT Plugin (แอนดรอยด์ เอดีที ปลัก๊อิน) และ
เป็น IDE Tools (ไอ ดี เอ็ม ทูล) ล่าสุดจาก Google (กูเก้ิล)  ไวพ้ฒันาโปรแกรม 
Android (แอนดรอยด์)การเขียน Android บน Android Studio จะมีขั้นตอนอยู ่2 
ขั้นตอนก็คือ ติดตั้ง Java SDK (จาวา เอสดีเค)และดาวน์โหลด Android Studio 
มาติดตั้ งก็จะสามารถใช้งานได้ทันท่ี ละยงัรวมไปถึงตัว Emulator อย่างเช่น 
Genymotion (จีนีโมชัน่) ท่ีเราตอ้งโหลดมาติดตั้งเพื่อช่วยในการทดสอบ Project 
  

2.3 ภาษา JAVA 
 Java หรือ Java programming language คือภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ 
พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืนๆ ท่ีบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ 
ภาษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อใชแ้ทนภาษาซีพลสัพลสั C++ โดยรูปแบบท่ีเพิ่มเติมข้ึน
คลา้ยกบัภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษาน้ีเรียกว่า ภาษาโอ๊ก 
(Oak) ซ่ึงตั้ งช่ือตามต้นโอ๊กใกล้ท่ีท างานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลังจึง
เปล่ียนไปใชช่ื้อ "จาวา" ซ่ึงเป็นช่ือกาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java อยู่ท่ีผูเ้ขียน
โปรแกรมสามารถใช้หลักการของ Object-Oriented Programming มาพัฒนา
โปรแกรมของตนด้วย Java ได้ ภาษา Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมท่ี
สนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) 
โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้ นคลาสคือท่ีเก็บเมทอด 
(Method) ห รือพฤติกรรม  (Behavior) ซ่ึ งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ 
(Identity) ประจ าพฤติกรรม (Behavior)  
 

2.4 JSON  (Java Script Object Notation) 
JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notation เป็นโครงสร้างในการ

เก็บขอ้มูลชนิดนึง นอกเหนือจาก XML ดว้ยเหตุท่ีว่ามีความรวดเร็ว และเขา้ใจ
ง่ายกว่า XML เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่น ามาใช้ในการท า AJAX เพื่อท าให้
สามารถรับส่งค่า หรือสั่งการเขา้ Server พร้อมกบัชุดขอ้มูลขนาดใหญ่ได ้ภาษา
โปรแกรมม่ิงท่ีปัจจุบนัยงันิยมอยูเ่ช่น Java และ PHP (พอดีว่ายงัไม่ไดจ้บัภาษา
อ่ืนจริงๆจงัๆ เลยจะเนน้ สอง ภาษาน้ีเป็นหลกั แต่ส่วนใหญ่คงเป็น PHP เพราะมี

ความเขา้ใจง่ายกวา่ และคนรู้จกั และเขา้ใจเยอะ) มีตวัช่วยใหใ้ชห้ลากหลาย เช่น 
ของ Java มี GSON ท่ีท าให ้JSON กลายเป็นเร่ือง่ายไปเลย หรือของ PHP ก็มีตวั 
encode_json เป็นของตวัเองอยูแ่ลว้ JSON ยงัมีชนิดไฟลเ์ป็นของตวัเอง (เหมือน 
XML) คือ .json 
 

2.5 Firebase database 
Firebase คือบริการหน่ึงของ Google เป็นการบริการข้อมูลแบบ

ออนไลน์ใน รูปแบบ Real Time Database ส าห รับ  Application และ Web 
Application ซ่ึงผลพลอยได้ในด้าน IoT (Internet of Things) คือตัว Firebase 
สามารถน ามาเป็นตวักลางในการเช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้ด้วยกนั เช่น NodeMCU 
ESP8266 ส่งขอ้มูลไปยงั แอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการ Android 

Firebase คือฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยจะไม่ใช้ภาษา SQL ใน
การจดัการขอ้มูล แต่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและเนน้ความเร็วในการใชง้าน 
โดย NoSQL ท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสุดในปัจจุบันคือ MongoDB ซ่ึงมีการเก็บ
ขอ้มูลแบบ JSON โดยท่ีมีตารางเหมือนกบั SQL แต่ไม่มีคอลมัน์ ในหน่ึงแถว
สามารถเกบ็ขอ้มูลไดท้ั้งขอ้ความ (String) ตวัเลข (Number) และอ่ืนๆ รวมไปถึง
อาเรยแ์ละ Object 

 

3. การออกแบบ 
3.1 การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 

 โครงงานน้ีน าเสนอ การลงทะเบียนเรียนแอปพลิเคชันผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากการลงทะเบียนเรียนผ่านเวบ็ไซต์ของทาง
มหาวิทยาลยั มาพฒันาข้ึนเป็น Mobile Application เพื่อท่ีจะอ านวยความสะดวก
กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน เรียน  และพัฒนามุมมองในการใช้งานของ
แอพพลิเคชั่นมือให้หน้าข้อมูลมีขนาดพอดีกับหน้าจอมือถือ และสามารถ
จ่ายเงินค่าเทอมออนไลน์ผ่านการใชแ้อปพลิเคชนัลงทะเบียนเรียนไดท้นัทีเม่ือ
ลงทะเบียนเรียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยท่ีไม่ตอ้งพิมพใ์บจ่ายค่าเทอมออกมา 
 

 
 

                    รูปที่ 1 การออกแบบระบบการท างาน 
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3.2 หลกัการท างาน 
 

 
 

 

รูปที ่2 แสดง Use-Case Diagram 
 

 
 

รูปที ่3 Activity Diagram Login และการดูขอ้มูลนกัศึกษา 
 
 

 
 

รูปที ่4 Activity Diagram แสดงการลงทะเบียนเรียน 

 

 
 

รูปที ่5 Activity Diagram แสดงผลการลงทะเบียนเรียน 
 

3.3 ผลการด าเนินงาน 
        3.3.1 ด าเนินการเขา้สู่ระบบดว้ย หนา้ลอ็คอินดว้ยอีเมลล ์และกรอก
รหสัผา่น พร้อมกบัตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล เพื่อไปยงัหนา้หลกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 หนา้จอลอ็คอิน 
 

        3.3.2 เม่ือเขา้สู่ระบบหนา้ลอ็คอินไดแ้ลว้ หนา้ถดัมาคือหนา้หลกัในการ
ด าเนินการขั้นต่อไปในหนา้น้ีแสดงการใชง้านในฟังกช์นั ซ่ึงประกอบดว้ย  
1. ประวติันกัศึกษา เลือกเพื่อแสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
2. ลงทะเบียนเรียน เลือกเพื่อเลือกวิชาเรียนในภาคเรียน 
3. ผลการลงทะเบียนเรียน เลือกเพื่อดูรายการท่ีเลือกรายวิชาไว ้
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รูปที ่4 หนา้จอหลกั 

 
 3.2.3 หากลอ็กอินเขา้ระบบแลว้ กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือรหสั
ไม่ถูกตอ้งจะไม่สามารถเขา้ระบบเพื่อลงทะเบียนเรียนได ้หนา้จอจะแสดงผล
แจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูลอีกคร้ัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่5 หนา้จอลอ็กอินเขา้สู่ระบบไม่ผา่น 

 

4. สรุป 
 แอปพลิเคชันลงทะเบียนเรียนผ่านโทรศพัท์มือถือ จุดประสงค์ท่ี
จดัท าข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษาในการลงทะเบียนเรียน ให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานลงทะเบียนเรียน โดยแอปพลิเคชัน
ลงทะเบียนเรียนตวัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีพฒันามาจากเวบ็ลงทะเบียนเรียนของทาง
มหาลยัราชมงคลพระนคร ให้อยู่ในรูปแบบโทรศพัทมื์อถือโดยท่ีไดจ้ าลองการ
ท าขอ้มูลของรายวิชาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  และยกตวัอย่างนกัศึกษาข้ึนมาเพื่อ
ใชใ้นการทดสอบการใชแ้อปพลิเคชนั ส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถกส็ามารถน าไป

ปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางพฒันาต่อในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
พฒันาปรับเปล่ียนไปใชง้านจริงภายในมหาวิทยาลยัได ้
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