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บทคัดยอ 

โครงงานระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียน เปนระบบที่ทําหนาที่จัดการขอมูลการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ระบบจะ

แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก คือ บีคอนบลูทูธพลังงานต่ํา (BLE) ซึ่งพัฒนาข้ึนเองโดยใชไมโครคอน-โทรลเลอร ESP32 

ซึ่งทําหนาที่สงขอมูลบีคอน (Beacon Advertising) ออกมาทุก 1 วินาที โดยจะวางบีคอนไวในหองเรียน เพื่อตรวจสอบการ

เขาหองของนักศึกษา สวนที่ 2 คือ แอปพลิเคชันแอนดรอยซึ่งทําหนาที่ใหนักศึกษาไดเช็คอินเมื่ออยูในหองเรียนเรียบรอยแลว 

และสวนที่ 3 คือ สวนเก็บขอมูล ซึ่งโครงงานนี้เลือกใช กูเกิลชีท ทําหนาที่เก็บคาเร่ิมตน และตรวจสอบผลการเขาชั้นเรียนของ

นักศึกษา ทําใหไมตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ในการทํางานเลย ทําใหการนําไปใชงานทําไดงาย 

คําสําคัญ: BLE บีคอน  ESP32  ระบบตรวจสอบการเขาชัน้เรียน 

Abstract 

Classroom Attendance System with Bluetooth Low Energy Beacon and android devices. It is 

divide into three parts: Bluetooth low energy beacon (BLE), in house developing with ESP32 

microcontroller, broadcasts beacon advertising every second as beacon will be placed in the classroom 

in order to verify the attendance of each student. The second part is the android application; student has 

to have this application for check-in to the class. The last part is data  collecting, google sheet is chosen 

for initialization and check the student attendance. This leads to the working system without server 

computer and deployment is easy 
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1. ที่มาและความสําคัญ  

การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน เปนเร่ืองที่ยังมีความสําคัญ เนื่องจากเปนการกระตุนใหนักศึกษาเขาเรียนตรงเวลา 

อยางไรก็ตามการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนดวยวิธีการตางๆ ยังมีขอเสียอยู เชน การตรวจสอบการเขาชั้นเรียนโดยใชขานชื่อ 

ก็จะเสียเวลาในการขานชื่อนักศึกษา และบันทึกลงในใบรายชื่อทีละคน กวาจะครบทั้งหองก็ตองใชเวลา ทาํใหเสียเวลาในการ

เรียนการสอน หรือ หากทําเปนใบเซ็นชื่อใหนักศึกษาเซ็นชื่อเขาหองเรียน ก็ยากจะตรวจสอบวามีการปลอมลายมือชื่อ เพื่อ

เซ็นแทนกันหรือไม  
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ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนมากข้ึน มีการสรางแอปพลิเคชันสําหรับชวยใน

การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน เชน Plickers เปนแอปพลิเคชันหนึ่ง ที่ใชวิธีการแจกกระดาษสัญลักษณ ใหนักเรียนถือไวคนละ

ใบ เมื่อจะตรวจสอบการเขาชั้นเรียน ก็ใหนักศึกษาชูกระดาษสัญญลักษณเอาไว และอาจารยนํามือถือที่ติดตั้ง Plickers มา

สแกนกระดาษสัญลักษณผานกลองถายภาพ ก็จะทราบวาใครเขาเรียน ทําใหลดเวลาในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนได 

อยางไรก็ตาม วิธีการขางตนยังมีปญหา กรณีนักเรียนลืมกระดาษสัญญลักษณ หรือ การฝากกระดาษใหเพื่อนชวยเช็คชื่อแทน 

ซึ่งในกรณีที่มีนักศึกษาจํานวนมาก ก็อาจจะตรวจสอบไมทั่วถึงได  

วิธีการอ่ืนที่นิยมไดแกการใช QR Code โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพัฒนาแอปพลิเคชัน MyCourseville [1] ซึ่ง

สามารถตรวจสอบการเขาชั้นเรียนผาน QR Code โดยจะมีการสราง QR Code และนําข้ึนฉายผานเคร่ืองโปรเจ็กเตอร 

จากนั้นนักศึกษาใชโทรศัพทมือถือของตนเอง สแกน QR Code และเขาสูสวนบันทึกการเขาชั้นเรียนของโปรแกรม โดย QR 

Code จะมีอายุการใชงาน 10 นาที วิธีการนี้สามารถลดเวลาในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนไดดี แตยังมีปญหาหนึ่ง คือ

นักศึกษาสามารถจะถายภาพ QR Code และสงใหเพื่อน เพื่อสแกนลงการบันทึกการเขาชั้นเรียนได แมจะไมอยูในหองเรียนก็

ตาม  

งานวิจัยนี้  นําเสนอการใชเทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) (บางทีเรียกวา Smart Bluetooth) หรือ 

Bluetooth 4.0 มาใช ซึ่งมีรูปแบบการทํางานที่งาย ใชงานไดสะดวก แมวาจะตองมีคาใชจายในการนํา BLE Beacon มาใช 

แตก็มีราคาไมแพงมากนัก โดย BLE เปนเทคโนโลยีที่นิยมใชในการระบุตําแหนง ซึ่งกรณีนี้คือตําแหนงของหองเรียน โดย BLE 

Beacon จะกระจาย (broadcast) ขอมูลประจําตัวออกมาในทุกๆ รอบเวลาที่กําหนดไว จากนั้นจะใชโทรศัพทมือถือของ

นักศึกษา ซึ่งไดติดตั้งโปรแกรมลงเวลาการเขาชั้นเรียนเอาไวแลวมารับสัญญาณ หากโทรศัพทมือถือสามารถรับสัญญาณได ก็

จะสามารถลงเวลาได หากโทรศัพทมือถือไมอยูในขอบเขตสัญญาณก็ไมสามารถจะลงเวลาการเขาชั้นเรียนได  

และจากความจริงที่วาสัญญาณ Bluetooth เปนสัญญาณที่มีพลังงานต่ํา จึงทะลุผนังกําแพงไดยาก ดังนั้นจึงมีเพียง

โทรศัพทมือถือที่อยูภายในหองเทานั้นที่สามารถจะลงเวลาการเขาชั้นเรียนได จึงสามารถปองกันการสงขอมูลใหเพื่อนลงเวลา

ไดอยางเด็ดขาด โดยสัญญาณมีขอบเขตประมาณ 30 เมตร จึงสามารถใชกับหองเรียนทั่วไปไดดี และเพื่อลดคาใชจายงานวิจัย

นี้ จึงนําไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 มาใชเปน BLE Beacon ทําใหมีราคาถูกกวา Beacon ที่มีจําหนาย และยังสามารถ

สรางโปรแกรมเพิ่มเติมลงไปใหมีความสามารถมากข้ึนไดอีกดวย  

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาชั้นเรียน โดยมีเปาหมายในการนําเทคโนโลยี BLE มาใชเพื่อลดเวลาตรวจสอบ 

 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบไมใชเซิรฟเวอร (Serverless)  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1 BLE (Bluetooth Low Energy) และ Beacon 

 Bluetooth เปนเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลแบบจุดตอจุด (point to point) ระยะสั้น นิยมใชในคอมพิวเตอร และ

โทรศัพทมือถือ เพื่อใชในการติดตอกับอุปกรณรอบขาง เชน หูฟง เมาส คียบอรด หรือติดตอระหวางอุปกรณดวยกันเอง กอนจะ

ใชงานจะตองมีการแพร (Pairing) หลังจากนั้นจึงจะสามารถสื่อสารระหวางกันได สําหรับ BLE เปนความสามารถเพิ่มเติมที่มีใน 

Bluetooth 4.0 โดยจะเปนความสามารถในการสงขอมูลแบบใหมเรียกวา advertising ซึ่งมีลักษณะเปนการสงขอความสั้นๆ 



 

 

ออกไป ที่สําคัญคือ อุปกรณที่รับขอความนี้ได ไมจําเปนตองแพรกันกอน นั่นหมายความวา อุปกรณ Bluetooth 4.0 ใดๆ 

สามารถจะรับขอความสั้นนี้ไดหมด  

 ดวยความสามารถในการสงขอความสั้นออกไปรอบๆ ตัว (Broadcast) นี่เอง จึงทําใหเกิดการประยุกตใชแบบใหม 

คือ การใช BLE ในการระบุตาํแหนง (Positioning Service) เนื่องจากอุปกรณ BLE แตละตัวจะสงรหัสหรือขอความที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว จึงทําใหทราบวาขอความที่ไดรับมาจากอุปกรณ BLE ตัวใด และเนื่องจากเราทราบวาอุปกรณ BLE แตละตัวติดตั้งอยู

ที่ใด จึงสามารถจะบอกไดวาขณะนั้น ผูรับอยูใกลกับอุปกรณ BLE ตัวใด และในกรณีที่ผูรับสามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ 

BLE มากกวา 1 ตัว ยังสามารถใชความแรงของสัญญาณในการตรวจสอบวาผูรับอยูใกลกับอุปกรณ BLE ตัวใดมากกวากัน และ

หากตัวรับสามารถรับสัญญาณอุปกรณ BLE มากกวา 3 ตัว โดยที่รูวาอุปกรณ BLE อยูหางกันเทาไรแลว สามารถจะใชความแรง

ของสัญญาณที่ไดรับมาคํานวณเพื่อหาตําแหนงที่อยูของผูรับไดอยางแมนยําได  

 เนื่องจากอุปกรณ BLE มีหนาที่อยางเดียว คือ สง advertising packet ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนจะตองสงขอมูล

ตลอดเวลา เชน อาจกําหนดใหสงสัญญาณทุก 1 วินาที โดยระยะเวลาที่ไมไดสงขอมูล ก็สามารถจะใหอุปกรณ BLE อยูในโหมด

หลับ (sleep หรือ deep sleep mode) การใชงานลักษณะนี้จะทําใหอุปกรณ BLE สามารถประหยัดพลังงานที่ใชไดอยางมาก 

โดยแมจะใชถานชนิด CR2032 (ถานกระดุม) สามารถจะไดงานไดมากกวา 1 ป จึงเปนที่มาของชื่อ Low Energy และดวยการ

ทํางานของการหลับและตื่นข้ึนมาสงสัญญาณเปนรอบๆ ซึ่งคลายสัญญาณที่ไดรับจากประภาคาร จึงทําใหมีผูเรียกชื่อเลนของ

อุปกรณชนิดนี้วา Beacon โดยผูที่ทําใหการใหบริการชนิดนี้เปนที่รูจักมากที่สุด ก็คือ iBeacon จากบริษัท Apple นั่นเอง 

 รูปแบบการใชงาน Beacon ในการระบุตําแหนง มีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Check point รูปแบบนี้จะใช 

Beacon เพียงตัวเดียว เมื่อผูรับไดรับสัญญาณก็แสดงวามีการเขาใกล Beacon 2) Zone รูปแบบนี้จะใช Beacon มากกวา 1 

ตัว ติดตั้งกระจายกันในพื้นที่หนึ่ง ใหสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ เมื่อตัวรับเขามาใน Zone ก็สามารถบอกไดวาอยูใน Zone หาก

ออกไปนอก Zone ก็สามารถบอกไดวาออกนอก Zone 3) Real-time Tracking รูปแบบนี้จะใช Beacon มากกวา 1 ตัว

เชนกัน แตไมจําเปนตองติดตั้ง Beacon ใหครอบคลุมพื้นที่ แตตองมีครอบคลุมบริเวณที่ตองการติดตามตําแหนง เมื่อตัวรับ

สามารถรับสัญญาณจาก Beacon ตัวใด ก็สามารถจะระบุและติดตามตําแหนงของตัวรับได  

3.2 Firebase Realtime Database และ Firebase Cloud Function  

 Firebase realtime database เปนฐานขอมูลออนไลนในรูปแบบคลาวด Firebase DB เปนฐานขอมูลในรูปแบบ 

NoSQL คือ ไมใชภาษา SQL ในการเขาถึง แตจะใชรูปแบบของ API เชน setValue, push, updateChildren, removeValue

โดยมีโครงสรางขอมูลเปนแบบ JSON (JavaScript Object Notation) การใช Firebase DB มีขอดี คือ ไมจําเปนตองตั้งเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายสําหรับเก็บขอมูล และหากใชงานสวนบุคคลหรือปริมาณไมมาก สามารถใชงานไดฟรี  

 Firebase Cloud Function เปนบริการออนไลนของ google โดยเปนโปรแกรมหรือฟงกชันที่เก็บเอาไวในคลาวด 

ซึ่งจะมีการทํางานในรูปแบบของ Trigger โดยจะใชงานรวมกับ Cloud Services ของ google ตางๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือ 

Firebase DB โดย Cloud Function จะคอยตรวจสอบขอมูลใน Firebase DB เมื่อขอมูลใน Firebase มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะ

เรียก Cloud Function ข้ึนมาทํางาน โดยทําใหเราสามารถผูกการทํางานของคลาวดอ่ืนๆ เขากับ Firebase DB ได สําหรับ

โครงงานนี้ มีการผูก Cloud Function เขากับ Google Sheet เพื่อใหผลการลงชื่อเขาชั้นเรียนไปอยูใน Sheet ซึ่งสามารถนํา

ออกมาใชงานไดงายกวาการใช Firebase DB โดยตรง  

 สาเหตุที่เลือกใช Firebase DB และ Cloud Function เนื่องจากงานวิจัยนี้ออกแบบใหทํางานในแบบ Serverless 

คือ ไมตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ทําใหการนําไปใชมีความสะดวกแมจะใชงานสวนบุคคลก็ตาม 



 

 

3.3 ESP32 

 ESP32 เปนไมโครคอนโทรลเลอร 32 บิต ที่มีราคาไมแพง มีหนวยประมวลผล 2 แกน ความเร็วในการทํางาน 240 

MHz มีหนวยความจําแฟลช 4 เมกะไบต และหนวยความจํา 512 กิโลไบต มีความสามารถในการเชื่อมตอกับ WiFi และ 

Bluetooth โดยสามารถทํางานไดทั้ง Bluetooth 2.0 และ 4.0 BLE สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณไดหลากหลาย ไดทั้ง UART, 

I2C, SPI, ADC, DAC, I2S และ SD-Card โดยมีโหมดประหยัดพลังงาน ใชกระแสเพียง 2.5 ไมโครแอมปเมื่ออยูในโหมดหลับ 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 การออกแบบระบบ 

 โครงสรางของระบบ แสดงดังรูปที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 1 โครงสรางการทํางานของระบบ 

 

การทํางานของระบบจะประกอบดวย 

1. อาจารยผูสอน สรางฐานขอมูล Firebase จากนั้นนําชื่อฐานขอมูล มากําหนดคาเร่ิมตนใน Google Sheet และนํา

คา mac address ของ Bluetooth ใน ESP32 มากําหนดคาเร่ิมตนใน Google Sheet ดวย จากนั้นเพิ่ม Firebase Library 

เขาใน Google Sheet เพื่อให Google Sheet สามารถเรียกใชฟงกชันของ Firebase ได และเพิ่ม Google Script เขาไป 2 

ฟงกชัน ประกอบดวย 1) ฟงกชัน updateEvent ทําหนาที่นําขอมูลใน Sheet ไปสรางหรือปรับปรุงขอมูลใน FirebaseDB 

เพื่อใหแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถืออานขอมูลจาก FirebaseDB ไปอีกที เนื่องจากแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน ไมสามารถติดตอ



 

 

กับ Google Sheet โดยตรงได 2) ฟงกชัน updateClassAttendence เปนฟงกชันที่นําขอมูลการลงเวลาเรียนของนักศึกษาที่

เก็บอยูใน Firebase มาอัปเดต ลงใน Google Sheet จากนั้นกําหนดให Trigger ทํางาน และกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุม 

2. อาจารยผูสอน เร่ิมการทํางานของ Beacon โดยสามารถใชไดทั้ง Beacon สําเร็จรูป หรือใช ESP32 มาเขียน

โปรแกรมเพื่อใชเปน Beacon โดยโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน ใชภาษา C++ โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการ RTOS โดยการ

ทํางานของโปรแกรมจะเร่ิมจาก 1) การกําหนดรูปแบบของ Beacon Packet ที่จะสงออกมา 2) เขาสูวงรอบ (loop) การสง

ขอมูล โดยใน Beacon ที่โปรแกรมข้ึนนี้จะใชรูปแบบ Packet ตามรูปแบบของ Eddtstone ซึ่งเปนรูปแบบที่ Google กําหนด

ข้ึน โดยจะสง Packet ตอเนื่องเปนเวลา 3 วินาที จากนั้นจึงเขาสูโหมดหลับ (deep sleep) เปนเวลา 10 วินาที จึงตื่นข้ึนมา

ทํางานใหม  

3. นักศึกษาตองติดตั้งแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน โดยเร่ิมตนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเขาใชคร้ังแรก เพื่อเปนการผูก

โทรศัพทมือถือเขากับรหัสนักศึกษา โดยปอนรหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา เลือกรายวิชา และกลุม จากนั้นระบบจะบันทึกขอมูล

รหัสนักศึกษาลงไปในเคร่ืองโทรศัพทมือถือ โดยใหลงทะเบียนไดคร้ังเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะเปลี่ยนชื่อผูใชเพื่อลงชื่อแทนเพื่อน

ไมได หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียน ขอมูลจะสงไปเก็บที่ Firebase DB จากนั้น Cloud Function ที่ไดทําเอาไว จะนําขอมูล

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ไปใสใน Google Sheet ดังนั้นอาจารยสามารถจะดูไดวานักศึกษาคนใดที่ลงทะเบียนแลว และใครที่

ยังไมไดลง 

4. หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนแลว โปรแกรมจะใหทําไดเพียง 2 อยางเทานั้น คือ เลือกรายวิชาที่จะลงเวลาเรียน 

และลงเวลาเรียน โดยปุมสําหรับลงเวลาเรียน จะใชงานได (Active) เฉพาะตอนที่อยูในหองเรียนเทานั้น หากไมไดอยูใน

หองเรียนจะไมสามารถลงเวลาเรียนได  

 

 

รูปที่ 2 การตั้งคาเร่ิมตนของระบบผาน Google Sheet 

5. ผลและวิจารณ 

รูปที่ 2 แสดงการตั้งคาเร่ิมตนใหกับระบบ โดยผานทาง Google Sheet โดยระบบจะใชคาเหลานี้ในการทํางาน 

ประกอบดวย 1) Instructor ID คือ รหัสของฐานขอมูล Firebase DB ซึ่งจะใชโดย Google Script ที่เขียนเอาไว ซึ่งจะนํา

ขอมูลใน sheet ไปสรางเปนคาเร่ิมตนในการทํางานในฐานขอมูล Firebase DB ซึ่งจะถูกดึงไปใชโดยแอปพลิเคชัน Andriod 

อีกตอหนึ่ ง 2) Identify จะเปนหมายเลข mac address ของ Beacon ที่  ใช กับระบบนี้  3) ขอมูลในแตละรายวิชา 

ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม เวลาเร่ิมเรียน เวลาสิ้นสุด และวันเวลาเรียนในแตละคร้ัง โดยสามารถกําหนดวันเรียนได



 

 

สูงสุด 20 วัน (วันเรียน เวลาเร่ิมเรียน และเวลาสิ้นสุด จะนําไปใชโดยแอปพลิเคชันแอนดรอย ในการตรวจสอบวันและ

ชวงเวลาที่ยอมใหนักศึกษาลงเวลาเรียนได หากอยูในชวงเวลาที่กําหนด นักศึกษาจึงจะสามารถลงเวลาเรียนได หากอยูนอก

เวลาที่กําหนด  

 

 

รูปที่ 3 การลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน 
 

รูปที่ 3 แสดงการทํางานของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน โดยเร่ิมตน (ซาย) จากใหปอน Instructor ID ซึ่งก็จะเปน

ชื่อของฐานขอมูล Firebase DB ที่จะติดตอ โดยผูสอนจะตองแจงแกนักศึกษาในชั้นเรียน (กลาง) จากนั้นแอปพลิเคชัน จะ

ติดตอกับฐานขอมูล Firebase DB ซึ่งจะคนหารหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุมเรียน จากนั้นจึงแสดงหนานักศึกษาลงทะเบียน ซึ่ง

ประกอบดวย รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อและนามสกุล เลือกชื่อวิชา และกลุมเรียน (ขวา) เมื่อนักศึกษากด Register ระบบ

จะสงขอมูลไปเก็บลงใน Firebase DB และทําใหเรียก (Trigger) Cloud Function ข้ึนมาทํางาน โดยจะสงขอมูลจาก

ฐานขอมูล Firebase DB ไปเก็บลงใน Google Sheet ซึ่งอาจารยผูสอนสามารถตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่กด

ลงทะเบียนได เพื่อจะไดตรวจสอบวานักศึกษาคนใดที่ยังไมลงทะเบียน จากนั้นในหนานักศึกษาจะแสดงตามรูปขวา ซึ่งเปน

หนาจอที่แสดงหลังจากลงทะเบียนคร้ังแรกสําเร็จ  

 

รูปที่ 4 ตัวอยางผลการลงทะเบยีนจากแอปพลิเคชันที่ปรากฏบน Google Sheet 



 

 

หลังจากนั้นขอมูลที่นักศึกษาปอนเพื่อลงทะเบียนจะไปปรากฏบน Google Sheet ตามรูปที่ 4 หลังจากนั้น นักศึกษาจะ

สามารถใชแอปพลิเคชันลงเวลาเรียนได ตามรูปที่ 5 (ซาย) จะเปนกรณีที่นักศึกษาเปดแอปพลิเคชัน นอกเวลาเรียน จะแสดง

ขอความ BUSY จะ Check In ไมได (กลาง) จะเปนกรณีที่อยูในชวงเวลาเรียน แตอยูนอกขอบเขตสัญญาณของ Beacon จะ

แสดง IDLE จะ Check In ไมไดเชนกัน (ขวา) จะเปนกรณีที่นักศึกษาอยูในชวงเวลาเรียน และอยูในขอบเขตสัญญาณของ 

Beacon จะแสดง READY ซึ่งนักศึกษาสามารถจะ Check In เขาชั้นเรียนในเวลานั้นได  
 

 

รูปที่ 5 การลงเวลาเรียนผานแอปพลิเคชัน 

 

รูปที่ 6 ตัวอยางผลการลงเวลาเรียนผานแอปพลิเคชัน 

เมื่อนักศึกษากด Check In แลว แอปพลิเคชันจะสงขอมูลไปยงั Firebase DB และเมื่อเปด Google Sheet จะทําให 

Google Script ที่กําหนดใหทํางานเมื่อเปดไปอานขอมูลจาก Firebase DB และมาอัปเดตใน Google Sheet ทําใหสามารถดู

ผลการลงเวลาเรียนของนักศึกษาบน Google Sheet ได    

6. สรุปผล 

จากระบบงานที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นวาเปนระบบที่ใชงานงาย อุปกรณที่ใชมีราคาไมแพง ไมตองพึ่งพาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย สามารถเซ็ตอัประบบไดดวยตนเอง นอกจากนั้นระบบยังมีความสามารถปดจุดออนของระบบการ



 

 

ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนอ่ืนๆ ได โดยนักศึกษาตองอยูในหองเรียนจึงจะลงเวลาเรียนได และนักศึกษาลงเวลาเรียนดวย

ตนเอง ทําใหไมเสียเวลาอาจารยผูสอน อาจารยเพียงกําหนดคาเร่ิมตนและนํา Beacon ไปวางในหองเรียนเทานั้น  

สําหรับแนวทางการพัฒนาตอ เนื่องจากระบบที่พัฒนาในปจจุบันยังไมสามารถเชื่อมตอระหวาง Google Sheet กับ

แอปพลิเคชันแอนดรอยไดโดยตรง ตองผานฐานขอมูล Firebase DB จึงนาจะพัฒนาในจุดนี้ตอไป  
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