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บทคัดยอ 
  

 สํานักงานการศึกษา มีหนาที่ในการดําเนินการจัดตารางสอบ ใหกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ดวยจํานวน

รายวิชาที่เปดสอบมีจํานวนมาก และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรหองเรียนใหเต็มที่ คณะผูวิจัยได

ดําเนินการจัดหองสอบ ผังรายวิชาสอบ และที่นั่งสอบ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการมาสักระยะ

หนึ่ง พบวา มีความผิดพลาดของขอมูลที่ไมมีฐานขอมูลคอนขางมาก ความลาชาในการจัดลําดับเลขที่นั่ง การ

แสดงผลตําแหนงท่ีนั่งใหนิสิตทราบมีความคลาดเคลื่อน การพัฒนาและการนําระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับ

ที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศมาใชงานสามารถชวยสนับสนุนการทํางานในการจัดผังรายวิชา และ

เลขที่นั่งสอบขึ้น และลดปญหาดังกลาวจากการที่ใชโปรแกรมการทาํงานแบบเดิม 
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บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญ 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่ชวยงานสนับสนุนวิชาการอยูหลายดาน ไมวาจะเปนงาน

ประกันคุณภาพ งานกิจการนิสิต เปนตน ทั้งนี้ สวนหนึ่งก็ไดนําระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมาใช 

เพ่ือใหการทํางานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตระบบสารสนเทศในแตระบบตางก็มีขอบเขตการ

ทํางานที่แตกตางกัน บางครั้งก็ไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูใชงานไดครบถวน 

 สํานักงานการศกึษา มีหนาที่ในการดําเนินการจัดตารางสอบ ใหกับคณะวิทยาการสารสนเทศ ดวยจํานวน

รายวิชาที่เปดสอบมีจํานวนมาก และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรหองเรียนใหเต็มที่ คณะผูวิจัยได

ดําเนินการจัดหองสอบ ผังรายวิชาสอบ และที่นั่งสอบ โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ดําเนินการมาสักระยะ

หนึ่ง พบวา มีความผิดพลาดของขอมูลที่ไมมีฐานขอมูลคอนขางมาก ความลาชาในการจัดลําดับเลขที่นั่ง การ

แสดงผลตําแหนงท่ีนั่งใหนิสิตทราบมีความคลาดเคลื่อน จึงไดคดิพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการจัดผัง

รายวิชา และเลขที่นั่งสอบขึ้น เพื่อลดปญหาดังกลาวจากการที่ใชโปรแกรมการทํางานแบบเดิม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ มีความเปนระบบและถูกตอง และสามารถสืบคนขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว 

2. เพ่ือสนับสนุนการทํางานของนักวิชาการศึกษา ใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น จะเปนการ

ชวยงานนักวิชาการศกึษา ในการจัดแผนผังวิชาสอบ และลําดับที่นั่งหองสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ใหกับนิสิต โดยหองท่ีจะนํามาจัดเปนหองสอบนั้น ตองเปนหองที่สามารถมีสัญลักษณที่แสดงตําแหนงที่นั่งสอบได 

และในหองที่สอบไมควรมีจํานวนวิชาที่สอบเกิน ๔ วิชา โดยมีมอดูลของการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ดังนี้ 

1. มอดูลจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

เปนการจัดการขอมูลที่เปนขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการจัดสอบ 
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2. มอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 

เปนการจัดการลําดับที่นั่งสอบใหกับนิสิต จัดทําใบรายชื่อผูเขาสอบในแตละรอบเวลา  

3. มอดูลจัดการแผนผังท่ีนั่งสอบ 

เปนการจัดการผังที่นั่งสอบในแตละหองสอบ จํานวนวิชาที่จัดสอบ ใหมีความเหมาะสมตอการ

สอบ และจัดทําใบแผนผังหองสอบในแตละรอบเวลา 

4. มอดูลตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ 

เปนการตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบใหกับนิสิต ซึ่งระบบจะแสดงเปนรายงานการสอบ ลําดับที่นั่ง

สอบ หองสอบ วันและเวลาสอบ โดยนิสิตใชรหัสนิสิตในการคนหาและตรวจสอบขอมูล 

 

แผนการดําเนินงานการวิจัย 

กิจกรรมหลัก เดือน 

1. การศกึษาขอมูลพ้ืนฐานและออกแบบระบบสารสนเทศ ม.ีค. – เม.ย. 63 

เม.ย. – พ.ค. 63 

มิ.ย. 63 

ก.ค. – ส.ค. 63 

ก.ย. 63 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

4. นําระบบสารสนเทศมาใชงานจริง 

5. สรุปและรายงานผล 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดระบบสารสนเทศที่จัดทําแผนผังหองสอบ โดยแยกเปนแตละรายวิชา และพิมพแผนผังหองสอบได 

2. ไดระบบสารสนเทศที่พิมพใบรายชื่อผูเขาสอบ โดยแยกเปนแตละรายวิชาได 

3. ไดระบบสารสนเทศที่ใหนิสิตตรวจสอบขอมูล วันและเวลา หองสอบ รายวิชาที่สอบ ลําดับที่นั่งสอบ 

ผานระบบสารสนเทศได 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

Vue.JS 

เปนสวนหนึ่งใน Web Framework ที่นํามาพัฒนาเว็บไซต ทําหนาที่เปน View ใน MVC (Model View 

Controller) JavaScript Framework ที่พัฒนาโดย Evan You สําหรับพัฒนา UI (User Interface) และในบาง 

Framework เชน Laravel ที่ใช Vue เปน Template สําหรับสวนของการทํา Frontend 

 

Laravel Framework 

Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษา PHP โดยมีรูปแบบการทํางานแบบ MVC ซึ่งคลายคลึงกับ 

CodeInigniter เปนเครื่องมือสําหรับชวยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และถูกออกแบบมาใหใชงานไดอยางเรียบงายไม

ซับซอน เรียนรูงาย ทํางานรวดเร็ว และโครงสรางภาษาเปนระเบียบสวยงาม โดยนักพัฒนาโปรแกรมไมจําเปนตอง

เขียนโคดเองทั้งหมด แตสามารถนําฟงกชันที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตเพ่ือนํามาใชผนวกกับ Laravel ได 

  

PHP 

PHP คือภาษาสําหรับทํางานดานฝงของเซิรฟเวอร (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสําหรับการ

พัฒนาเว็บไซต แตมันก็ยังสามารถใชเขียนโปรแกรมเพ่ือวัตถุประสงคทั่วไปได PHP ถูกสรางโดย Rasmus Lerdorf 

ในป 1994 โดยที่ PHP ในปจจุบันไดถูกพัฒนาโดยทีมพัฒนาของภาษา PHP ซึ่งคําวา PHP นั้นยอมาจาก 

Personal Home Page ซึ่งในปจจุบันนั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor 

โคดของภาษา PHP นั้นสามารถฝงกับโคดของ HTML ได ซึ่งมันสามารถนําไปรวมใชรวมกับระบบเว็บเท็ม

แพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิรค การทาํงานของภาษา PHP นั้นเปนแบบ 

Interpreter ที่ถูกพัฒนาเปนแบบโมดูลในเว็บเซิรฟเวอร หรือ Common Gateway Interface (CGI) โดย

เซิรฟเวอรจะทําการรวมโคดท่ีผานการแปลผล และประมวลผลเปนหนาเว็บเพจ และยังสามารถทํางานไดบน 

Command-line interface (CLI) และนอกจากนี้ภาษา PHP ยังถูกนําไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางดานกราฟฟก 

Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นั้นไดรับการสนับสนุน Send Engine ซึ่งเปนซอรฟแวรฟรีที่ใหใช

ภายใต PHP License ภาษา PHP ไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางกับเว็บเซิรฟเวอรในทุกๆ ระบบปฏิบัติการและ

แพลตฟอรม 
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JavaScript 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต เปน ภาษาสคริปต

เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันวา "สคริปต" (script) ซึ่งในการสรางและพัฒนาเว็บไซต (ใชรวมกับ HTML) เพ่ือใหเว็บไซตดมูี

การเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทํางานในลักษณะ "แปลความและดําเนินงานไป

ทีละคําสั่ง" (interpret) หรือเรียกวา อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเปาหมายใน

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอรเน็ต สามารถทํางานขามแพลตฟอรมไดโดยทํางานรวมกับ 

ภาษา HTML และภาษา Java ไดทั้งทางฝงไคลเอนต (Client) และ ทางฝงเซิรฟเวอร (Server) 

 

SQL (Structured Query Language) 

SQL มาจากคําวา Structured Query Language เปนภาษามาตรฐานในการเขาถึง ฐานขอมูล เหมาะ

กับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งแบงการทํางานไดเปน 4 ประเภท 

1. Insert query ใชสําหรับการเพิ่มขอมูล 

2. Select query ใชสําหรับดึงขอมูลที่ตองการ 

3. Update query ใชสําหรับแกไขขอมูล 

4. Delete query ใชสําหรับลบขอมูลออกไป 

 

phpMyAdmin 

phpMyAdmin เปนเครื่องมือซอฟตแวรฟรีที่เขียนข้ึนในPHP ซึ่ง phpMyAdmin มีวัตถุประสงคเพ่ือ

รองรับการจัดการ MySQL ผานเว็บ phpMyAdmin สนับสนุนการดําเนินการตางๆบน MySQL และ MariaDB 

การดําเนินงานที่ใชบอย (การจัดการฐานขอมูลตารางคอลัมนความสัมพันธดัชนีผูใชสิทธิ์ ฯลฯ ) phpMyAdmin 

สามารถดําเนินการผานอินเทอรเฟซผูใชและยังมีความสามารถในการดําเนินการคําสั่ง SQL ไดโดยตรง 

 

Git (Bitbucket) 

เปนเครื่องมือในการควบคุมเวอรชัน ของ Git Repository ท่ีจะชวยในการทํางานเปนใหมคีวามสะดวก 

ลดการทํางานที่ซ้ําซอน รวมไปถึงชวยในการทาํงานที่จะตองมีการแยกฟเจอรของระบบจํานวนมากใหสามารถทํา

ไดงายขึ้น โดยสามารถใชงานไดสูงสุดจํานวน 5 คน ตอ 1 Repository       ซึ่งสัญลักษณของ Bitbucket 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยของ (กุศล และคณะ, 2552; กุศล และคณะ, 2553) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือ

ใชในการชวยจัดการการสอบของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรโดยในการวิจัยดังกลาวไดทํา

การสรางระบบตนแบบ โดยการใชเทคนิคการคนหารวมกับการใชเงื่อนไขแบบแข็งและเงื่อนไขแบบออน (Berrada 

et al., 1996) ทั้งนี้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไดถูกนําไปทดสอบการทํางาน โดยใชในการจัดหองสอบ และการจัดการ

คุมสอบ ในการสอบกลางภาคและปลายภาค ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ผลการทดสอบการทาํงานพบวา โปรแกรม

สามารถจัดการสอบไดตามเงื่อนไขที่จําเปน ทั้งการจัดหองสอบและการจัดคณะกรรมการคุมสอบ โดยชวยลด

ระยะเวลาที่ใชในการจัดการสอบไดมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบจัดการดวยคนทั้งยังมีความถูกตองแมนยํากวา

การจัดการโดยใชคนทําใหปญหาความลําเอียงหรือขอสงสัยในการจัดการสอบลดลงไดอีกดวยแตระบบตนแบบ

ดังกลาว ยังตองมีการปรับปรุงในอีกหลายเวอรชันซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการ 

 งานวิจัยของ (อรอนงค ดอกจันรี, 2551 : 18)  กลาววาการจัดตารางสอบนั้นสามารถแบงเปนเงื่อนไขหลัก 

(Main Constraint) และเงื่อนไขรอง (Soft Constraint) โดย Boizumault, Delonand Peridy (1996 : 322) ได

เสนอวิธีการจัดตารางเวลาสอบ และกําหนดเงื่อนไขหลัก คือ นักศึกษาแตละคนจะตองไมมีการสอบหลายวิชาใน

คาบเวลาเดียวกันและจํานวนหองจะตองถูกกําหนดการสอบใหเหมาะสมและไดกําหนด เงื่อนไขรองประกอบดวย 

การหลีกเลี่ยงนักศึกษาที่มีจํานวนคาบเวลาสอบที่ติดกัน การหลีกเลี่ยงนักศึกษาที่มีจํานวนคาบเวลาสอบเดียวกันใน 

1 วัน และการหลีกเลี่ยงนักศึกษาที่มีการสอบในคาบเวลาสอบสุดทายของแตละวันทีมีการสอบ ซึ่งในการจัดตาราง

สอบอนุญาตใหเกิดกรณีเงื่อนไขรองได อยางไรก็ตามในมหาวิทยาลัยตาง ๆ อาจมีกฎเกณฑอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินพัฒนาระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เปน

ระบบใชในการจัดการบริหารที่นั่งสอบ โดยจะมีการทํางานในสวนของสรางท่ีนั่งสอบ ดูรายละเอียดวิชา และ 

นําขอมูลการสอบ ซึ่งผูจัดทําไดรับผิดชอบงานของมอดูลสรางท่ีนั่งสอบในสวนของจัดที่นั่งสอบ ดูรายละเอียดวิชา 

และนําเขาขอมูลการสอบ ในสวนนี้จะเปนการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดการที่นั่งสอบ  

ซึ่งประกอบดวยการศึกษา และวิเคราะหงานตามมอดูลที่ไดรับ การออกแบบระบบใหมีการทาํงานที่มีความสัมพันธ

กัน ไดแก แผนภาพยูสเคส รายละเอียดคําอธิบายแผนภาพยูสเคส โดยระบบจัดการที่นั่งสอบ จะมีการออกแบบ

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางความตองการที่ไดรับมา และความคิดเห็นของผูดําเนินโครงงาน เพ่ือที่ 

จะมุงเนนใหไดระบบที่มีคุณภาพนั้น จึงจําเปนที่จะตองทําการวิเคราะหความตองการ และออกแบบการทํางานของ

ระบบใหมีความชัดเจน และงายตอการทําความเขาใจ ซึ่งจะชวยใหสามารถทําการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และ

ชวยใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น ผูดําเนินโครงงานจึงไดทาํการพัฒนาระบบจัดการที่นั่งสอบโดยประกอบไป

ดวย การวิเคราะหการทํางานของผูใช การออกแบบหนาจอ การออกแบบแผนภาพตาง ๆ เพ่ือใหผูใชงานเขาใจถึง

การทํางานของระบบมาก 

 

มอดูลจัดการขอมูลพื้นฐาน 

ผูใชสามารถจัดการขอมูลพื้นฐาน คือ หองสอบ ซึ่งสามารถเพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล และลบขอมูลได 

กระบวนการทํางานของมอดูลจัดการขอมูลพื้นฐาน ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสกระบวนการทํางานของมอดูลจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 
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การเพ่ิมขอมูลหองสอบ เปนการเพิ่ม ชื่อหองสอบ ชั้นหองสอบ และจํานวนที่นั่งของหองสอบ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คําอธิบายยูสเคส UCD01-1 

ชื่อยูสเคส : เพ่ิมหองสอบ  รหัส : UCD01-1  ระดับความสําคัญ : สูง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : กลาง  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : - 

คําอธิบาย : นักวิชาการศึกษาสามารถเพิ่มหองสอบได โดยขอมูลท่ีเพิ่มจะมี ชื่อหองสอบ ชั้นหองสอบ และจํานวนที่นั่งของหองสอบ 

ซึ่งระบบจะแสดงหนาจอสําหรับการเพ่ิมขอมลูใหกับนักวิชาการศึกษา และทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

สิ่งกระตุน : นักวิชาการตองการเพิม่หองสอบสําหรับการจัดสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน - 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  ขอมูลหองสอบถูกบันทึกลงฐานขอมูล 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เลือกเมนู “จัดการหอง” 

 

3. กรอกชั้นของหองสอบ 

4. กรอกชื่อหองสอบ 

5. กรอกจํานวนแถวที่นั่งของหองสอบ 

6. กรอกจํานวนหลักที่นั่งของหองสอบ 

7. กดปุมบันทึก 

 

2. แสดงหนาจอขอมูลจดัการหอง 

 

 

 

 

 

8. บันทึกหองสอบลงฐานขอมูล 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกิจกรรมการเพ่ิมขอมูลหองสอบ 

 

การแกไขขอมูลหองสอบ นักวิชาการศึกษาไมสามารถลบขอมลูหองสอบได จึงตองทําการแกไขขอมูลหอง

สอบ หากขอมูลหองสอบที่มีอยูนั้นมีขอมูลที่ไมถูกตอง ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คําอธิบายยูสเคส UCD01-2 

ชื่อยูสเคส : แกไขหองสอบ  รหัส : UCD01-2  ระดับความสําคัญ : สูง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : กลาง  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : - 

คําอธิบาย : นักวิชาการศึกษาสามารถแกไขขอมูลหองสอบได โดยขอมูลท่ีแกไขจะมี ชื่อหองสอบ ชั้นหองสอบ และจํานวนที่นั่งของหอง

สอบ ซึ่งระบบจะแสดงหนาจอสําหรับการแกไขขอมูลใหกับนักวิชาการศึกษา และทําการแกไขและบนัทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

สิ่งกระตุน : นักวิชาการตองการแกไขขอมูลหองสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน - 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  ขอมูลหองสอบถูกบันทึกลงฐานขอมูล 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เลือกเมนู “จัดการหอง” 

 

3. กดปุมแกไข 

 

7. กรอกขอมูลที่ตองการแกไข 

8. กดปุมบันทึก 

 

2. แสดงหนาจอขอมูลหองสอบ 

 

4. แสดงหนาจอแกไขขอมลูหองสอบ 

 

 

9. บันทึกขอมูลหองสอบที่แกไขลงฐานขอมูล 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรมการแกไขขอมูลหองสอบ 

 

 การลบขอมูลหองสอบ เมื่อนักวิชาการศกึษาตองการที่จะลบขอมูลหองสอบ เนื่องจากขอมูลนั้น

นักวิชาการศึกษาไมตองการ ซึ่งนักวิชาการศึกษาสามารถลบขอมูลหองสอบนั้นได ถาขอมลูหองสอบไมไดมีการจัด

ที่นั่งสอบไปแลว ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คําอธิบายยูสเคส UCD01-3 

ชื่อยูสเคส : ลบหองสอบ รหัส : UCD01-3  ระดับความสําคัญ : สูง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : กลาง  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : - 

คําอธิบาย : เมื่อขอมูลหองสอบไมมกีารใชงานหรือนักวิชาการศึกษาไมไดใชงานรายวิชานั้นแลว นักวิชาการศึกษาสามารถลบขอมลู

รายละเอียดของหองสอบได เมื่อหองสอบนั้นมีขอมูลอยูในระบบและหองสอบนั้นไมมีการจัดที่นั่งสอบ 

สิ่งกระตุน : นักวิชาการตองการลบขอมูลหองสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน ตองมีขอมูลของหองสอบกอน 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  หองสอบที่ทาํการลบนั้นถูกบันทึกลงฐานขอมูล 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เลือกเมนู “จัดการหอง” 

 

5. กดปุมลบ 

 

 

2. แสดงหนาจอขอมูลหองสอบ 

 

9. ลบขอมูลหองสอบและบันทึกลง

ฐานขอมูล 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 4 แผนภาพกิจกรรมการลบขอมูลหองสอบ 

 

 ความเก่ียวของกับฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการขอมูลพ้ืนฐานที่มีการจัดการหองสอบจะ

เก่ียวของกับตารางในฐานขอมูล ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพความสัมพันธของฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการขอมูลพื้นฐาน 
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มอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 

ผูใชสามารถจัดการลําดับที่นั่งสอบ โดยการสรางการสอบในแตละรอบเวลา ระบุรายวิชาที่ถูกจัดสอบในหอง

สอบตาง ๆ และจัดลํากับที่นั่งสอบใหกับนิสิตในแตละรายวิชา กระบวนการทํางานของมอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 

ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แผนภาพยูสเคสกระบวนการทํางานของมอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 

 

 การจัดการลําดับที่นั่งสอบนั้นผูใชงานจะตองทําการกรอกขอมูลรายละเอียดของรายวิชา แลวทําการ

อัปโหลดไฟลรายชื่อผูเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ หลังจากนั้นผูใชงานจึงทําการจัดลําดับที่นั่งสอบ ซึ่งจะอธิบายดัง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 คําอธิบายยูสเคส UCD02 

ชื่อยูสเคส : จัดลําดับที่นั่งสอบ รหัส : UCD02  ระดับความสําคัญ : สูง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : สูง  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : - 

คําอธิบาย : ใชสําหรับสรางที่นั่งสอบโดยเริ่มที่การนําเขาขอมูลนสิิตในรูปแบบไฟล Excel ที่ประกอบไปดวยขอมูลชื่อนิสติ รหัสนิสติ กลุม

เรียน นําเขาโดยการกดท่ีเลือกไฟล ทําการเลือกไฟล เมื่อเลือกไฟลเสร็จ กดนําเขาขอมูล 

สิ่งกระตุน : ตองการสรางท่ีนั่งสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน - 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  - 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เลือกเมนู “สรางการสอบ” 

 

3. กรอกขอมูลการสอบ 

4. จัดท่ีนั่งสอบ 

 

 

2. แสดงหนาจอสรางการสอบ 

 

 

5. บันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 7 แผนภาพกิจกรรมการสรางที่นั่งสอบ 

 

 ความเก่ียวของกับฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบจะเก่ียวของกับตารางใน

ฐานขอมูล ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แผนภาพความสัมพันธของฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 
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มอดูลจัดการแผนผังที่นั่งสอบ 

ผูใชสามารถจัดการขอมูลแผนผังหองสอบสําหรับการแจกขอสอบและดูภาพรวมของตําแหนงที่นั่งสอบ ใบ

แสดงเลขที่นั่งสอบสําหรับการลงนามที่ใหนิสิตลงนามในการยืนยันผูเขาสอบ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 แผนภาพยูสเคสกระบวนการทํางานของมอดูลจัดการแผนผังที่นั่งสอบ 

 

 การจัดการแผนผังหองสอบในตารางที่ 5 จะเปนสวนที่ใชในการจัดการแผนผังการสอบของหองสอบนั้น  

เพ่ือชวยผูคุมสอบในการแจกขอสอบและควบคุมภาพรวมของการสอบ 
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ตารางที่ 5 คําอธิบายยูสเคส UCD03-1 

ชื่อยูสเคส : แผนผังหองสอบ รหัส : UCD03-1 ระดับความสําคัญ : กลาง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : ต่ํา  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : อาจารย 

คําอธิบาย : ในการจัดการแผนผังหองสอบ ในสวนนี้จะเปนการสงออกขอมูลในรูปของไฟล PDF และขอมูลท่ีแสดงผานระบบการจดัท่ีนัง่

สอบ 

สิ่งกระตุน : ตองการแผนผังหองสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน ตองมีขอมูลการสอบในระบบ 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  - 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เลือกเมนู “ดูหองท่ีทําการจดั” 

 

 

3. เลือกสงออกผังหองสอบ 

 

5. ตรวจสอบผังหองสอบ 

6. กรณีสงออก PDF ใหกดปุม สงออก 

PDF 

 

2. แสดงรายการรายวิชาที่มีการจดัสอบ

ทั้งหมด 

 

4. แสดงรายการผังหองสอบ 

 

 

 

7.ระบบสงออกขอมูลไฟล PDF กรณีที่ผูใช

ตองการ 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 10 แผนภาพกิจกรรมแผนผังหองสอบ 

 

 การจัดการการแสดงเลขที่นั่งสอบในตารางที่ 6 จะเปนสวนที่ใชในการแสดงขอมูลเลขที่นั่งสอบในแตละ

รายวิชา พรอมกับการสงออกในรูปของไฟล PDF เพ่ือชวยใหผูคุมสอบสามารถเช็คที่นั่งสอบของนิสิตและยืนยันการ

เขาสอบของนิสิตได 
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ตารางที่ 6 คําอธิบายยูสเคส UCD03-2 

ชื่อยูสเคส : การแสดงเลขที่นั่งสอบ รหัส : UCD03-2 ระดับความสําคัญ : กลาง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : ต่ํา  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : อาจารย 

คําอธิบาย : ในการจัดการแสดงเลขที่นั่งสอบ ในสวนนี้จะเปนการสงออกขอมูลในรูปของไฟล PDF และขอมูลท่ีแสดงผานระบบการจัดที่

นั่งสอบ 

สิ่งกระตุน : ตองการขอมูลแสดงเลขที่นั่งสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน ตองมีขอมูลการสอบในระบบ 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  - 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เขาสูระบบ 

 

 

3. กดปุมเพ่ิมเติมที่รายวิชาที่ตองการ

ทราบที่นั่งสอบ กรณีที่ตองการดูขอมูล

ผานระบบ 

 

 

5. กรณีสงออก PDF ใหกดปุม สงออก 

PDF 

 

2. แสดงรายการรายวิชาที่มีการจดัสอบ

ทั้งหมด 

 

 

 

4. แสดงรายการเลขที่น่ังสอบของรายวิชาที่

เลือก 

 

 

6.ระบบสงออกขอมูลไฟล PDF กรณีที่ผูใช

ตองการ 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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 รายงานรายวิชาสอบในตารางที่ 7 จะเปนสวนที่ใชในการแสดงขอมูลรายวิชาที่มีการจัดสอบทั้งหมด 

 

ตารางที่ 7 คําอธิบายยูสเคส UCD03-3 

ชื่อยูสเคส : รายงานรายวิชาสอบ รหัส : UCD03-3 ระดับความสําคัญ : กลาง 

ผูกระทําหลัก : นักวิชาการศึกษา  ระดับความซับซอน : ต่ํา  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน : อาจารยและนักวิชาการศึกษา 

คําอธิบาย : รายงานรายวิชาสอบ ในสวนนี้จะเปนการแสดงขอมูลรายวิชาทั้งหมดที่มีการจดัสอบ 

สิ่งกระตุน : ตองการขอมูลรายงานรายวิชาที่จัดสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน ตองมีขอมูลการสอบในระบบ 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  - 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. เขาสูระบบ 

 

 

 

2. แสดงรายการรายวิชาที่มีการจดัสอบ

ทั้งหมด 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 11 แผนภาพกิจกรรมรายงานรายวิชาสอบ 

 

 ความเก่ียวของกับฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการแผนผังที่นั่งสอบจะเก่ียวของกับตารางใน

ฐานขอมูล ดังภาพที่ 12 
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ภาพที่ 12 แผนภาพความสัมพันธของฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลจัดการแผนผังที่นั่งสอบ 
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มอดูลตรวจสอบลําดับที่นัง่สอบ 

ผูใชสามารถเรียกดูและตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แผนภาพยูสเคสกระบวนการทํางานของมอดูลตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ 

 

 การคนหาและแสดงตารางสอบของนิสิตเปนสวนที่พัฒนามาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนหาเลขที่นั่งสอบ

ของตนไดงาย และสะดวกสบายมากขึ้น แลวยังประหยัดเวลาหนาหองสอบอีกดวย โดยในการคนหานิสิตตองกรอก

ขอมูล รหัสประจําตัวนิสิต เพื่อทําการคนหา ในสวนของการแสดงระบบจะแสดงขอมูล ชื่อ-นามสกุล รหัส

ประจําตัวนิสิต วันท่ีสอบ ชื่อวิชา เวลาที่สอบ หองสอบ และเลขที่นั่งสอบของนิสิต โดยขอมูลที่จะแสดงนั้นจะเปน

ขอมูลของการสอบตั้งแตวันที่คนหาเปนตนไปจะไมแสดงขอมูลตารางสอบของวันที่เกากวาวันที่ทําการคนหา การ

ทํางานในสวนนี้จะมีการออกแบบหนาจอใหเขากับการใชงานผานโทรศัพท เพื่อประโยชนตอนิสิตที่ใชโทรศัพทใน

การตรวจสอบขอมูลเลขที่นั่งสอบของตนหนาหองสอบ ผูดําเนินโครงงานจึงไดออกแบบใหโครงสรางของหนาแสดง

ที่นั่งสอบสามารถอานไดงายและแสดงขอมูลที่ชัดเจน ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 คําอธิบายยูสเคส UCD04 

ชื่อยูสเคส : ตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ รหัส : UCD04 ระดับความสําคัญ : สูง 

ผูกระทําหลัก : นิสติ  ระดับความซับซอน : ต่ํา  

ผูมีสวนเก่ียวของและการใชประโยชน :อาจารย และนักวิชาการศึกษา 

คําอธิบาย : คนหาที่นั่งสอบ คนหาขอมูลตารางสอบของนิสิต โดยการคนหาจะใชรหัสประจําตัวนิสติในการคนหา เปนสวนที่ทาํขึ้นเพื่อลด

ความยุงยากในการหาเลขที่นั่งสอบของนิสิต 

สิ่งกระตุน : นสิิตตองการทราบเลขที่นั่งสอบ และรายละเอียดการสอบ 

ประเภทสิ่งกระตุน : ภายนอก 

ความสัมพันธ : 

ความเก่ียวเนื่อง : - 

การรวม : - 

การขยาย : - 

การรับทอดคุณสมบัติ : - 

เงื่อนไขกอนการทํางาน ตองมีขอมูลการสอบของนิสิตกอน 

เงื่อนไขหลังการทํางาน  ระบบแสดงขอมูลการสอบ 

ขั้นตอนการทาํงานปกติ  ผูใชงาน  ระบบ 

 1. กรอกขอมูลรหสัประจําตัวนสิิต 

2. กดปุม “คนหา” 

 

 

2. แสดงหนาจอตารางสอบ 

เงื่อนไขการทํางานพิเศษ - 
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ภาพที่ 14 แผนภาพการทาํงานในการคนหาตารางสอบ 

 

 ความเก่ียวของกับฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบจะเก่ียวของกับตารางใน

ฐานขอมูล ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 แผนภาพความสัมพันธของฐานขอมูลในการพัฒนาในมอดูลตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ 
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ผลการวิจัย 
 

 บทนี้จะกลาวถึงผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ 

อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดของแตละมอดูลของเว็บแอปพลิเคชันที่ไดทําการพัฒนา

ดังตอไปนี้  

 

มอดูลจัดการขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานของระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ นั้น จะเปน

ขอมูลจัดการขนาดหองสอบในคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งตองมีการเพ่ิมขนาดหองสอบกอนการจัดเลขที่นั่งสอบ 

เนื่องจากขอมูลขนาดหองสอบจะไปปรากฏที่หนาการจัดเลขที่นั่งสอบ โดยสามารถกําหนดขนาดของแถวในหอง

สอบและขนาดของหลักในหองสอบได รวมทั้งการจัดการชื่อหองสอบ และชั้นของหองสอบ โดยในหนาจอจะ

ประกอบไปดวยสวนของการเพ่ิมขอมูลขนาดหองสอบ มีขอมูลที่สามารถเพิ่มไดประกอบไปดวย ชื่อหอง จํานวน

แถวของหอง จํานวนหลักของหอง และชั้นที่อยูของหอง ในสวนของการดําเนินการที่อยูภายในตารางขอมูล

ประกอบไปดวย การลบขอมูลขนาดหองสอบ และแกไขขอมูลขนาดหองสอบ โดยแสดงในรูปของตารางขอมูล ซึ่งมี

รายละเอียดดังภาพที่ 16 

 

ภาพที่ 16 รายงานขนาดหองสอบ 
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ภาพที่ 17 หนาจอแกไขขนาดหองสอบ 

 

จากภาพที่ 17 เปนการแกไขขนาดของหองสอบ โดยเมื่อเจาหนาที่จัดการเลขที่นั่งสอบมีความ

ประสงคจะแกไขขนาดของหองสอบ ใหทําการกดปุมแกไขในหนารายงานขนาดหองสอบในสวนของตารางขอมูล 

โดยในการแกไขขนาดของหองสอบนั้น จะสามารถแกไขขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะประกอบไปดวยขอมูล ชื่อหอง จํานวน

แถวของหอง จํานวนหลักของหอง และชั้นที่อยูของหอง เม่ือทําการแกไขตามความตองการของเจาหนาที่จัดการที่

นั่งสอบเสร็จแลว ใหทําการกดปุมบันทึก เมื่อกดปุมบันทึกระบบจะทําการบันทึกขอมูลขนาดของหองสอบที่ไดรับ

การแกไขลงในฐานขอมลู 

ในสวนของการลบขอมูลขนาดของหองสอบ เจาหนาที่สามารถลบขอมูลขนาดของหองสอบไดที่

สวนของการดําเนินการ ภายในตารางขอมูล โดยการกดที่ปุมลบ เพื่อเปนการลบขอมูลขนาดของหองสอบ เมื่อกด

ปุมลบระบบจัดการที่นั่งสอบ จะแสดงหนาตางแสดงผลซอน เพ่ือเปนการยืนยันการตัดสินใจที่จะลบขนาดของหอง 

โดยจะแสดงขอความ เชน ลบหอง 5T05 หากเจาหนาที่จัดการที่นั่งสอบตองการยืนยันการลบ ใหกดปุมตกลง และ

หากเจาหนาที่ตองการยกเลิกการลบ ใหกดปุมยกเลิก หรือกดที่บริเวณพื้นที่วางของหนาจอ เพ่ือยกเลิกการลบ

ขอมูล แสดงดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 หนาตางแสดงผลซอนยืนยันการลบ 
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สําหรับจัดการหองสอบที่ผานการจัดที่นั่งสอบแลว โดยหนาจอจะแสดงตารางขอมูลหองสอบ ซึ่ง

ประกอบไปดวยชื่อหอง วันที่ เวลาเริ่มสอบ เวลาสิ้นสุดการสอบ และสวนของการดําเนินการ ซึ่งประกอบไปดวย

การแกไขและลบหองสอบ แสดงดงัภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 รายงานหองสอบ 

 

 
ภาพที่ 20 หนาตางแสดงผลซอนยืนยันการลบหองสอบ 

 

จากภาพที่ 20 เปนหนาตางแสดงผลซอนเพ่ือยืนยันการลบหอง โดยเมื่อเจาหนาที่ตองการลบหองที่

ทําการจัดเลขที่นั่งสอบแลว จะสามารถลบหองที่ไดรับการจัดโดยมีวันและเวลาเปนหลัก สามารถลบไดโดยการกดที่

ปุมลบ จากหนารายงานหองสอบ ที่ตารางขอมูล ในสวนของการดําเนินการ เมื่อเจาหนาที่กดลบจะแสดงหนาตาง

แสดงผลซอนเพ่ือเปนการยืนยันการลบหองสอบที่ไดทําการจัดแลว หากเจาหนาที่มีความประสงคที่จะลบหองสอบ 
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ใหทําการกดปุมตกลง และหากเจาหนาที่ตองการยกเลิกการลบหองสอบใหกดที่ปุมยกเลิก หรือกดที่พ้ืนที่วางบน

หนาจอ 

 
ภาพที่ 21 หนาตางแกไขหองสอบ 

จากภาพที่ 21 เปนการแกไขหองสอบที่ผานการจัดที่นั่งแลว โดยเมื่อทําการแกไขจะสามารถแกไข

ขอมูล ชนิดการสอบ ปการศึกษา ภาคการศึกษา วันที่สอบ เวลาเริ่มการสอบ เวลาสิ้นสุดการสอบ สวนหองสอบจะ

ไมสามารถแกไขได และในสวนของไฟลนําเขา เจาหนาที่ตองทําการนําเขาไฟลการสอบใหม เมื่อทําการกรอกขอมูล

ครบแลวสามารถทําการจัดหอง และกดปุมบันทึก 
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มอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ 

ในสวนการจัดการลําดับที่นั่งสอบ ระบบจะแสดงหนาจอการสรางการสอบ และการจัดลําดับที่นั่งสอบ 

 

 
ภาพที่ 22 หนาจอสวนของมอดูลการสรางที่นั่งสอบ 

 

ภาพที่ 22 แสดงภาพหนาจอของหนาสรางที่นั่งสอบที่จะแสดงใหเห็นถึงสวนตาง ๆ อันไดแก ชนิดการสอบ 

ปการศึกษา ภาคการศกึษา วันที่สอบ เปนตน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดที่นั่งสอบ โดยจะมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. การใชงานการสรางที่นั่งสอบ ผูใชงานสามารถใชงานไดผานปุมสรางท่ีนั่งสอบที่อยูภายในหนาจอดู

รายการรายวิชาที่จะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

1.1. ตัวเลือกสําหรับเลือกชนิดการสอบ โดยมีตัวเลือก ไดแก “กลางภาค” และ “ปลายภาค” 

1.2. ตัวเลือกสําหรับเลือกปการศึกษา ตัวอยางเชน “2563” 

1.3. ตัวเลือกสําหรับเลือกภาคการศึกษา โดยมีตัวเลือก ไดแก “ภาคเรียนที่ 1” และ “ภาค

เรียนที่ 2” 

1.4. ตัวเลือกสําหรับเลือกวันที่สอบ ตัวอยางเชน “25/03/2020” 

1.5. ตัวเลือกสําหรับเลือกเวลาเริ่มตนในการสอบ ตัวอยางเชน “08:00” 

1.6. ตัวเลือกสําหรับเลือกเวลาสิ้นสุดในการสอบตัวอยางเชน “10:00” 

1.7. ตัวเลือกสําหรับเลือกหองสอบตัวอยางเชน “IF7T05 10 แถว  10 หลัก” หรือ “IF7T05 

8 แถว  8 หลัก” ระบบจะสรางที่นั่งสอบใหตามจํานวน 
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1.8. ตัวเลือกสําหรับการนําเขาไฟลรายชื่อผูเขาสอบในแตะละรายวิชา 

1.9. ปุมดาวนโหลด Template ไฟลนําเขา “  ” 

1.10. ปุมบันทึก สําหรับการบันทึกไฟลนําเขา “  ” 

1.11. ปุมสําหรับเลือกขอมูลไฟลนําเขา สําหรับการบันทึกไฟลนําเขา “  ” 

1.12. ปุมกําหนดที่นั่ง สําหรับการกําหนดที่นั่งสอบแบบทั้งคอลัมน “  ” 

1.13. ปุมกําหนดที่นั่ง สําหรับการกําหนดที่นั่งสอบ “  ” 

1.14. ปุมบันทึก สําหรับการบันทึกขอมูลการจัดที่นั่งสอบ “  ” 

 

สําหรับการสรางที่นั่งสอบจะถูกใชโดยผูใชงานที่เปนเจาหนาที่สํานักงานการศึกษาเทานั้น โดยภายใน

หนาจอนั้น ผูใชงานจําเปนจะตองทําการกรอกขอมูลใหครบถวน โดยเมื่อขอมูลในชองใดถูกกรอกแลวระบบจะ

แสดงกรอบสีเขียวเพ่ือเปนสัญลักษณ ในขณะที่หากชองใดยังไมถูกกรอกขอมูลระบบจะแสดงกรอบสีแดง ดังภาพที่ 

23 และภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 23 หนาจอผานการ Validate มอดูลการสรางท่ีนั่งสอบ 

 

 
ภาพที่ 24 หนาจอไมผานการ Validate มอดูลการสรางที่นั่งสอบ 

 

2. หลังจากที่บันทึกขอมูลแลวจะแสดงใหเห็นถึงการดขอมูลรายวิชาที่จะประกอบไปดวยขอมูลของ

รายวิชา ไดแก ชื่อวิชา และรหัสวิชาที่ทําการอัปโหลดเขาสูระบบ พรอมทั้งบริเวณดานลางของการดสี

จะแสดงจํานวนรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบที่ระบบอานไดจากไฟล Excel ดังภาพที่ 25 

 



43 

 

 
 

ภาพที่ 25 หนาจอที่นําเขารายวิชาสําหรับการสอบเพ่ือการสรางที่นั่งสอบ 

 

3. ทําการจัดลําดับที่นั่ง ตามจํานวนผูเขาสอบของแตละรายวิชา ดังแสดงในภาพที่ 26 หากผูใชงานมีการ

กดที่นั่งท่ีมีการจัดเอาไวรายวิชา อื่น ๆ แลวระบบจะไมอนุญาติใหผูใชทําการกดเลือกที่นั่งนั้นได โดย

ระบบจะแจงทาํการแจงเตือน เพ่ือแจงใหผูใชงานทราบวา ที่นั่งถูกใชไปแลว ในการลบขอมูลจากไฟล

นําเขาที่จะใชในการจัดที่นั่งสอบนั้น ผูใชสามารถดําเนินการลบไดโดยการกดที่ปุม “  ” ดังแสดงใน

ภาพที่ 27 โดยระบบจะทําการตรวจสอบวาสามารถดําเนินการลบขอมูลได หรือไม หากมีการนําเขา

ขอมูลที่ผิด ระบบจะไมอนุญาตใหผูใชงานทําการอัปโหลดเพื่อนําเขาขอมูลที่มีรหัสวิชาเดียวกัน 

จนกวาผูใชจะดําเนินการลบขอมูลเดิมออก เมื่อผูใขงานไดทําการสรางที่นั่งสอบเสร็จสิ้นแลวขอมูลการ
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สอบจะแสดงเปนรายการอยูที่หนาจอดูรายละเอียดวิชา โดยจะแสดงรายละเอียด ลําดับ รหัสวิชา ชื่อ

วิชา วันที่สอบ เวลา และตัวดําเนินการ ดังภาพที่ 28 

 

 
 

ภาพที่ 26 หนาจอการจัดท่ีนั่งสอบตามรายวิชา 

 

 
 

ภาพที่ 27 ปุมลบขอมูลรายวิชานําเขา 
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ภาพที่ 28 หนาจอแสดงรายวิชาที่มีการจัดที่นั่งสอบ 

 

4. รายละเอียดวิชาเปนในสวนของการแสดงขอมูลการสอบของรายวิชานั้น ๆ โดยจะเขาถึงไดโดยการกด

ปุม “เพ่ิมเติม” ในแถบตัวดําเนินการ ดังภาพที่ 29 ซึ่งในสวนดูรายละเอียดวิชาจะแสดงขอมูลในสวน

ชื่อรายวิชา รหัสวิชา ชื่อผูสอน หอง ลําดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล กลุมเรียน เลขที่นั่งสอบ โดยจะ

และยังสามารถสงออกขอมูลราแสดงในรูปแบบตาราง และสามารถสงออกขอมูลรายชื่อนิสิตไดดวย

การกดปุม Export PDF ดังภาพที่ 30 ถึง ภาพที่ 31 
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ภาพที่ 29 หนาจอแสดงตําแหนงปุมเพ่ิมเติม 

 

 

ภาพที่ 30 หนาจอดูรายละเอียดวิชาที่มีการจัดลําดับที่นั่ง 
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ภาพที่ 31 หนาจอไฟล PDF ที่ไดจากการ Export 
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มอดูลจัดการแผนผังที่นั่งสอบ 

เปนมอดูลสําหรับสงออกขอมูลแผนผังท่ีนั่งสอบ ของแตละหองสอบ รอบการสอบ และภาพรวมของการ

สอบในรายวิชานั้น ๆ แสดงดังภาพที่ 32 

 

ภาพที่ 32 หนาจอแสดงรายวิชาที่มีการจัดสอบและจัดที่นั่งสอบ 

 ในการสงออกผังหอง ผูใชสามารถกดที่ปุม “สงออกผังหอง” ตามรายวิชาที่ตองการ ระบบจะแสดงขอมูล

ดังภาพที่ 33 หากผูใชงานตองการสงออก เปนไฟลขอมูล PDF สามารภกดปุม Export PDF จะไดขอมูลดังภาพ 34 

 

ภาพที่ 33 หนาจอแสดงผังหองสอบ 



49 

 

 

 

ภาพที่ 34 หนาจอแสดงผังหองสอบ ในรูปแบบไฟล PDF 
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มอดูลตรวจสอบลําดับที่นัง่สอบ 

 จะเปนในสวนของการคนหาขอมูลของตารางสอบของนิสิต โดยสามารถคนหาไดโดยการกรอกขอมูลรหัส

ประจําตัวนิสิต แลวทําการกดปุมคนหา ระบบจะทําการคนหาขอมูลตารางสอบของนิสิตจากรหัสประจําตัวนิสิต 

และจะแสดงตารางสอบ จากวันที่คนหาเปนตนไปเทานั้นไมแสดงขอมูลยอนหลัง 

1. เมื่อนิสิตเขาสูหนาคนหาตารางสอบ ระบบจะแสดงหนาจอตั้งตนของระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนหนา

สําหรับคนหาตารางสอบ โดยผูใชสามารถกรอกขอมูลเพื่อทําการคนหาปรากฏดังภาพที่ 35 โดยการ

คนหาขอมูลจําเปนตองกรอกขอมูลรหัสประจําตัวนิสิตเพ่ือคนหาขอมูลเลขที่นั่งสอบของนิสิต เพ่ือใช

ในการสอบของนักศึกษา โดยขอมูลที่จะแสดง รหัสประจําตัวนิสิต ชื่อ-นามสกุล วันที่สอบ ชื่อ

รายวิชา เวลาที่สอบ หองที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ ในสวนของหนาจอนี้จะมีการออกแบบใหเขากับ

หารใชงานผานโทรศัพท เพื่อความชัดเจนและงายตอการใชงานในเวลาเรงรีบกอนเขาหองสอบของ

นิสิต 

 
ภาพที่ 35 หนาจอคนหาตารางสอบ 

 

2. ผูใชสามารถทําการคนหาไดโดยการกรอกรหัสประจําตัวนิสิต และกดปุม “คนหา” เมื่อทําการคนหา

ระบบจะแสดงขอมูลของผูใชที่ทําการคนหา แสดงขอมูลตารางสอบของผูใชหลังจากการคนหา โดย

จะแสดงขอมูลเปนตารางท่ีแยกเปนรายวิชา และแยกตามวันท่ีในการสอบของแตละรายวิชาขอมูลที่

จะแสดงมีดังนี้ ชื่อวิชาเวลาที่ทําการสอบ สถานที่สอบ/หองสอบ และเลขที่นั่งสอบ ดังภาพที่ 36 
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ภาพที่ 36 หนาจอแสดงขอมูลรายละเอียดการสอบ พรอมเลขที่นั่งสอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยในการพัฒนาระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

สามารถสรุปผลการวิจัย ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย ขอจํากัดวิจัย และขอเสนอแนะ รวมถึงแนวทางที่จะนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาตอในอนาคต รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. มอดูลจัดการขอมูลพ้ืนฐาน สามารถใชจัดเก็บขอมูลหองสอบ จํานวนที่นั่งสอบ และรูปแบบของการ

นั่งสอบ ของอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศไดเปนอยางดี 

2. มอดูลจัดการลําดับที่นั่งสอบ สามารถใชสรางการสอบ ในแตละหองสอบ แตละรอบเวลาสอบ ซึ่ง

สามารถจัดที่นั่งสอบใหกับทุกวิชาที่มีการจัดสอบไดเปนอยางดี รวมถึงสงออกใบรายชื่อผูเขาสอบ

พรอมลําดับที่นั่ง ที่ชวยใหกรรมการคุมสอบทราบถึงการขาดสอบของนิสิต และติดตามนิสิตได

ทันเวลา 

3. มอดูลจัดการแผนผังท่ีนั่งสอบ สามารถใชแสดงขอมูลใหกับกรรมการคมุสอบไดเห็นภาพรวมการนั่ง

สอบ ของหองสอบและรวบเวลานั้น และการควบคุมการนั่งสอบของรายวิชาที่กรรมการคุมสอบ

รับผิดชอบ 

4. มอดูลตรวจสอบลําดับที่นั่งสอบ สามารถชวยใหนิสิตทราบ วัน เวลา หองสอบ เลขที่นั่งสอบ ใน

รายวิชาที่มีการจัดสอบแบบบรรยายในรายวิชาของคณะวิทยาการสารสน และจัดสอบ ณ อาคาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ ไดแบบทันถวงที 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน สามารถชวยการทํางานของนักวิชาการศึกษา ในการจัดหองสอบ รายวิชา

สอบ และลําดับที่นั่งสอบ ไดเปนอยางดี รวมถึงนิสิตที่สามารถเขาดูขอมูลไดอยางทันถวงทีและถูกตอง และรวมทั้ง

การจัดการการสอบของคณะกรรมการคุมสอบในกรณีที่มีการสอบรายวิชาในรอบเวลาและหองสอบเดียวกัน และ

สามารถเช็คนิสิตที่เขาสอบวามีการเขาสอบครบหรือไม โดยที่จากตําแหนงที่ไมมีผูนั่งสอบ ไดเปนอยางดี 
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ขอจาํกัดการวิจัย 

1. ระบบจัดการที่นั่งสอบนั้นถูกพัฒนาใหใชงานภายในระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะ

วิทยาการสารสนเทศเนื่องจากเครื่องแมขายนั้นไดถูกติดตั้งเอาไวที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ดังนั้น

ในสวนของผูใชงานทั่วไป หากมีการใชงานอยูภายนอกระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยบูรพาจะตอง

ทําการเชื่อมตอระบบ VPN ของทางมหาวิทยาลัยเพื่อใชงาน 

2. ในหนาคนหาที่นั่งสอบสามารถเปดโดยใชโทรศัพทได แตขอมูลอาจไมครบ จึงทําใหองคประกอบของ

หนาจะมีนอย เพราะเหตุนี้จึงควรมกีารปรับปรุงการออกแบบหนาจอเพื่อใหมีความสวยงามมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการแกไขรายวิชานั้นควรจะสามารถแสดงรูปแบบที่นั่งเดิมได ซึ่งในตอนนี้นั้นยังไมสามารถแสดง

ผลไดในการแกไขยังจําเปนจะตองทําการอัปโหลดไฟลใหมเขาสูระบบ และดําเนินการจัดที่นั่งสอบ

ใหม 

2. มีการขยายขอบเขตของการทํางานใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ใหมีการดูตารางสอบสําหรับ

คณะกรรมการคุมสอบ เนื่องจากคณะกรรมการคุมสอบมีความตองการทราบหองสอบที่ตนเอง

ควบคุมจึงอยากใหการทํางานนั้นครอบคลุมเรื่องการจัดสอบทั้งหมด ทั้งเรื่องของอาคารในการสอบ 

แผนที่ไปหองสอบ สําหรับนักศึกษาใหมที่อาจยังไมทราบที่อยูของอาคารจะทําใหการเดินทางไปยัง

สถานที่สอบมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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รายงานการเงิน 
 

สัญญาเลขที่ 004/2563 

โครงการวิจัยประเภทเงินรายได คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ชื่อโครงการ โครงการระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ  

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน นางสาวกุลชลี  รัตนคร  

รายงานในชวงตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

ระยะเวลาดาเนินการ 0 ป 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

 

รายรับ  

จํานวนเงินที่ไดรับ  

งวดที่ 1 (50%) ........20,000....... บาท เมื่อ 5 มิถุนายน 2563  

งวดที่ 2 (40%) .......16,000......... บาท เมื่อ กันยายน 2563  

งวดที่ 3 (10%) .......4,000......... บาท เมื่อ กันยายน 2563  

รวม ..................40,000.......บาท........................  

 

รายจาย 

รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว งบประมาณที่ใชจริง จํานวนเงินคงเหลือ 

1. คาจางผูชวยวิจัย  4,000 4,000 0 

2. คาตอบแทนคณะผูวิจัย 24,000 24,000 0 

3. คาวัสดุสํานักงาน 2,000 2,000 0 

4. คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,000 2,000 0 

5. คาครุภัณฑ 8,000 8,000 0 

รวม 40,000 40,000 0 
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คูมือการใชงานระบบระบบจัดแผนผังหองสอบและลําดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

คู่มือใช้งานระบบจัดการที่นั่งสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดที่นั่งสอบ(เจ้าหน้าที่) 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://sms.informatics.buu.ac.th/login 

1.1) ทำการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 1-1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

1.2) เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงตารางแสดงรายวิชาที่ทำการจัดที่นั่ง
สอบไปแล้ว 

ภาพที่ 1-2 หน้าจอแสดงรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบแล้ว 



1.3) ในรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบเสร็จแล้วนั้นจะมีปุ่มดำเนินการ 2 ปุ่มคือ “เพ่ิมเติม” และ
“Export as PDF” 

ภาพที่ 1-3 หน้าจอแสดงรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบแล้ว (ปุ่มดำเนินการ) 

1.4) ในส่วนของปุ่ม “เพ่ิมเติม” คือ แสดงข้อมูลของรายวิชาและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
ในรายวิชานั้น 

ภาพที่ 1-4 หน้าจอแสดงข้อมูลรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบแล้ว 

 



1.5) ในส่วนของปุ่ม “Export as PDF” คือ แสดงออกไฟล์ข้อมูลของรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบ
เสร็จแล้ว Export ออกมาเป็นไฟล์ PDF 

 

ภาพที่ 1-5 เอกสาร PDF 

2. ในส่วนของการทำงานต่อมาจะมีทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน คือ “ดูห้องท่ีทำการจัด” “จัดห้องสอบ”
และ“สร้างการสอบ” เริ่มที่ฟังก์ชัน “สร้างการสอบ” เมื่อกดปุ่ม “สร้างการสอบ”  

 

ภาพที่ 1-6 หน้าจอแสดงรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบแล้ว (ปุ่มฟังก์ชันสร้างการสอบ) 



 ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับสร้างที่นั่งสอบ โดยผู้ใช้ต้องทำการกรอกข้อมูลในกรอบสีแดง 
ให้ครบ ในภาพที่ 1-7 

 

ภาพที่ 1-7 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ 

เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกห้องสอบระบบจะแสดงแผนผังห้องสอบออกมา ดังภาพที่ 1-8 

ภาพที่ 1-8 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ (แผนผังที่นั่งสอบ) 



2.2) ในส่วนของการ อัปโหลดไฟล์ Template ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการอัปโหลดไฟล์ Excel    
ที่มีข้อมูลของนักศึกษาเข้ามาเพื่อทำการจัดที่นั่งสอบระบบจะแสดงวิชาที่เราทำการอัปโหลดไฟล์เข้า
ไป และแสดงจำนวนนักศึกษาในรายวิชานั้น 

 

ภาพที่ 1-9 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ (อัปโหลดไฟล์ excel) 

2.3) ผู้ใช้สามารถเลือกวิชาที่จะจัดได้โดยการเลือกรายวิชาที่ต้องการรายวิชานั้นมีการกรอบสี
เขียวเพื่อให้ผู้ใช้เห็นว่ากำลังจัดการรายวิชานี้อยู่ 

 

ภาพที่ 1-10 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ (ข้อมูลวิชาที่อัปโหลด) 

2.4) ผู้ใช้สามารถเลือกท่ีลงของรายวิชาได้ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

 

ภาพที่ 1-11 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ (จัดที่นั่งสอบ) 



2.5) เมื่อผู้ใช้จัดการที่นั่งสอบเสร็จแล้ว สามารถกดปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างเพื่อทำการบันทึก
การจัดที่นั่งสอบได้ เมื่อบันทึกแล้วข้อมูลจะไปแสดงในหน้าแสดงรายวิชาที่ทำการจัดการที่นั่งสอบไป
แล้ว 

 

ภาพที่ 1-12 หน้าจอสร้างที่นั่งสอบ (บันทึกท่ีนั่งสอบ) 

2.6) ผู ้ใช้งานมีการกดที่ที ่นั ่งที่มีการจัดเอาไว้ในรายวิชาอื ่น ๆ แล้วระบบจะไม่อนุญาต         
ให้ผู ้ใช้งานทำการกดได้ โดยระบบจะทำการ Alert เพื ่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ที่นั ่งถูกใช้แล้ว”        
โดยหากต้องการใช้ที่นั่งดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องทำการเอาท่ีนั่งดังกล่าวออกก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ 

 

ภาพที่ 1-13 ภาพการแจ้งเตือน “ที่นั่งถูกใช้แล้ว” 



2.7) หากผู้ใช้มีการเลือกห้องสอบ วัน และเวลาที่มีการใช้งานห้องสอบนั้นอยู่แล้ว ระบบจะไม่
อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการกดบันทึกได้ โดยระบบจะทำการ Alert เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่า “ช่วงเวลา
ดังกล่าวถูกใช้แล้ว! กรุณาเลือกช่วงเวลาอื่น” โดยหากต้องการใช้ที่นั่งดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องทำการ
เอาที่นั่งดังกล่าวออกก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ 

 

ภาพที่ 1-14 ภาพการแจ้งเตือน “ช่วงเวลาดังกล่าวถูกใช้แล้ว กรุณาเลือกช่วงเวลาอ่ืน” 

3. ในส่วนของการทำงาน คือ “ดูห้องที่ทำการจัด” เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “ดูห้องที่ทำการจัด” 
ระบบจะแสดงว่าห้องใดถูกจัดสอบไปแล้วบ้าง เวลาใดบ้าง และมีปุ่มดำเนินการ 3 ปุ่มคือ  “แก้ไข” 
“ลบ” และ“ส่งออกผังห้อง” 

 

ภาพที่ 1-15 หน้าจอแสดงรายวิชาที่จัดที่นั่งสอบแล้ว (ปุ่มฟังก์ชันดูห้องที่ทำการจัดสอบ) 

ระบบจะแสดงว่าห้องใดถูกจัดสอบไปแล้วบ้าง เวลาใดบ้าง และมีปุ่มดำเนินการ 3 ปุ่มได้แก่  
“แก้ไข” ”ลบ”และ”ส่งออกผังห้อง” 



 

ภาพที่ 1-16 หน้าจอแสดงห้องที่ได้รับการจัด 

3.1) เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขการจัดที่นั่งสอบ 

 

ภาพที่ 1-17 หน้าจอแสดงหน้าแก้ไขการจัดการที่นั่งสอบ 

3.2) เมื่อกดปุ่ม “ลบ” ระบบจะทำการลบห้องที่ได้ทำการเลือกออกจากระบบ 



 

ภาพที่ 1-18 หน้าจอแสดงห้องที่ได้รับการจัด (ลบ) 

3.3) เมื่อกดปุ่ม ”ส่งออกผังห้อง”ระบบจะแสดงผังของห้องสอบนั้นออกมา และสามารถ 
Export ออกมาเป็นรูปด้วย 

 

ภาพที่ 1-19 หน้าจอแสดงส่งออกผังห้องสอบ 

4. ในส่วนสุดท้ายของการทำงานคือ “จัดการห้อง” เมื่อกดปุ่ม “จัดการห้อง” ระบบจะแสดง
หน้าจอสำหรับจัดการห้องที่จะใช้ในการสอบ 



 

ภาพที่ 1-20 หน้าจอจัดการห้องสอบ 

4.1) เมื่อกดปุ่ม ”แก้ไข” 

 

ภาพที่ 1-21หน้าจอจัดการห้องสอบ (ดำเนินการ) 

ระบบจะแสดงการตั้งค่าห้องก่อนหน้านี้ ผู้ใส่สามารถแก้ไข และกดบันทึกการทำงานได้ 

 

ภาพที่ 1-22 หน้าจอแสดงแก้ไขห้องสอบ 



เมื่อกดปุ่ม ”ลบ” ระบบจะทำการลบห้องท่ีได้ทำการเลือกออกจากระบบ 

 

ภาพที่ 1-23 หน้าจอจัดการห้องสอบ(ลบ) 

ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดที่นั่งสอบ(นักศึกษา) 
1. ในส่วนการทำงานเป็นส่วนของนักศึกษาสำหรับการค้นหาเลขที่นั่งสอบ  โดยเข้าสู่เว็บไซต์ 

http://sms.informatics.buu.ac.th 
1.1) หน้าจอค้นหาเลขที่นั่งสอบ โดยการค้นหาจะใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาในการค้นหา 

และกดปุ่ม “ค้นหา” 

ภาพที่ 1-24 หน้าจอค้นหาเลขท่ีนั่งสอบ 

1.2) ระบบจะแสดงข้อมูลตารางสอบของนักศึกษา โดยข้อมูลที่จะแสดง คือ รหัสประจำ
นักศึกษา ชื่อ-นามสกุล วันที่สอบ ชื่อรายวิชา เวลาที่สอบ ห้องสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ 

 
ภาพที่ 1-25 หน้าจอแสดงข้อมูลที่นั่งสอบ 



1.3) เมื่อทำการใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาผิด หรือ ไม่มีอยู่ข้อมูลตารางสอบของนักศึกษาคน
นี้ใน ระบบจะแสดงข้อความ “แจ้งเตือน ! ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณาลองอีกครั้ง” 

 

ภาพที่ 1-26 หน้าจอแสดงการค้นหาผิดพลาด 
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