
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

z 
 

๑. ชื่อทีม    The bears Diary  

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  แอปพลิเคชันรถโรงเรียนพรอ้ม 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได ้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิง่แวดลอ้ม 
   ด้านสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ  โรงเรยีนโดมประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวดัอุบลราชธานี 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
       ในปัจจบุันมีผู้ปกครองนิยมให้นกัเรียนขึน้รถรับส่งเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกสบายและ
ประหยัดเวลาในการรับส่งโดยเฉพาะในอำเภอน้ำยนื จงัหวดัอบุลราชธานี นกัเรียนส่วนใหญ่จะขึ้นรถรบั-
ส่งไปโรงเรียนเนื่องจากรถประจำทางมนี้อย ถนนไม่คอ่ยดี จากปัญหาดังกลา่วทำให้รถโรงเรียนมารับ
นักเรียนในเวลาทีไ่ม่สม่ำเสมอ จึงประสบปัญหานักเรียนตกรถโรงเรียนบ่อยครั้ง ทำให้มาโรงเรียนไม่ทนั    
จึงไดเ้กดิแนวคดิในการพัฒนาแอปพลเิคชนัตดิตามรถโรงเรียนเพ่ือใหน้ักเรียนได้ทราบการเดนิทางของรถ
ล่วงหน้า และยังช่วยวางแผนและบรหิารเวลาในการขึน้รถโรงเรียน นอกจากนี้ยงัสามารถนำมาเปน็
เครื่องมือนำทางในยามที่คณุครูไปเยี่ยมบ้านนกัเรียนไดอ้ีกดว้ย  

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
       ในปัจจบุันเราสามารถติดตามรถจาก GPS ใน google map  ดงันัน้หากนำมาพัฒนาร่วมกับ       
แอปพลิเคชนัจะทำให้ผู้ใช้มคีวามสะดวกในการใชง้านมากขึ้นเนื่องจากสามารถดาวน์โหลดได้จากเพลย์
สโตรไ์ดโ้ดยตรงและสามารถลงทะเบียนระบุชื่อผู้ใช้เพื่องา่ยต่อการตดิตาม 
 เวปไซต์ Kodular เป็นเวปไซต์ท่ีสามารถให้ผู้ใช้สรา้งแอปพลิเคชันได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
โดยการลากวาง(drag and drop) ทำใหไ้มต่้องติดตั้ง SDK และสำหรบัการสร้างแอพพลเิคชันตดิตามรถ
โรงเรียนจาก kodular นี้จะใชว้ิธีการให้ผู้ใช้ฝั่งคนขับลงทะเบียนได้ทีละหลายคัน สว่นฝั่งผูต้ดิตามจะ
ลงทะเบียนและสามารถมองเห็นรถที่ลงทะเบียนได้พร้อมกันหลายคนัเช่นกัน  ซึ่งจะมีประโยชนเ์มื่อรถ
โรงเรียนมมีากกว่า 1 คนัและคุณครูจะสามารถตรวจสอบไดว้่ารถคนัใดอยู่ทีไ่หน และคันใดกำลังจะมาถึง
หรือออกนอกเส้นทาง  
     แอพลิเคชนันีไ้ม่ได้จำกดัเฉพาะรถโรงเรียนเท่านั้นแต่สามารถติดตามรถไดทุ้กประเภทท่ีผูใ้ช้มกีาร

    เลขที ่16 



๒ 
 

 

ลงทะเบียนเปน็ฝั่งคนขับ ซึ่งจะปรากฏเปน็ชื่อคนขบักับป้ายทะเบียนในแผนที่ ดงันัน้หากผู้ปกครองมีรถ
ส่วนตัวก็สามารถลงทะเบียนเปน็ฝั่งคนขบัได้ เพื่อใหน้ักเรียนสามารถกะเวลาการมารับของผู้ปกครองได้
สะดวก  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๑) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันติดตามรถโรงเรียน 
      ๒) เพ่ือช่วยนกัเรียนบรหิารเวลาในการขึ้นรถโรงเรยีน 
      ๓) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ 
 ๑) แอปพลเิคชนัที่สามารถใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพจำนวน 1 แอปพลิเคชนั  
       

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
ภาพรวมการดำเนนิงาน 
  ๑) ศกึษาหาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  
             ๒) ศกึษาการเขียนแอปพลิเคชนั 
  ๓) ออกแบบการเขียนแอปพลิเคชัน 
  ๔) เขียนแอปพลิเคชนั 
  ๕) ทำการทดสอบแอปพลิเคชัน 
  ๖) แก้ไขปรบัปรงุจนไดแ้อปพลิเคชันท่ีสมบูรณ ์  
ภาพรวมการเขียนแอปพลิเคชัน 
การสรา้งแอปพลเิคชนัสำหรบัตดิตามรถโรงเรียนจะดัดแปลงมาจาก GPS ติดตามรถประจำทาง โดยจะ
สร้างหน้าฝัง่คนขับและฝัง่ผูต้ิดตาม โดยแอปพลิเคชนันีส้ามารถเหน็ตำแหนง่ของรถโรงเรียนได้ทีละหลาย
คัน และสามารถบนัทึกตำแหน่งของผูต้ดิตามไว้ในฐานขอ้มูลเพื่อมาร์คจุดให้รถประจำทางทราบ(ดัดแปลง
จากหนังสอืคูม่ือสรา้ง android application ด้วย kodular โดย อ.ณรงค์พร เหล่าศรีสิน) 
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก) 
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 แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาปญัหาทีม่ีในสังคม       
กำหนดหัวข้อ/ชื่อโครงงาน      
กำหนดวัตถุประสงค ์      
ดำเนินงาน       
ทดสอบผลการดำเนินงาน       
สรุปผล/อภิปรายผลการดำเนินงาน      
รายงานผล      

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน                   3,185  บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                          

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จำนวน ...................-............................ 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา 
1 ลง Play Store 1 800 
2 หนังสอืandroid application ดว้ย 

kodular 
1 385 

3 ค่าน้ำมันรถรบัส่งเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

4 2,000 

 รวม 6 3,185 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
 1. ไดน้ำความรู้จากวิชาวิทยาการคำนวนมาใช้ต่อยอดและพัฒนาสงัคม 
 2. ได้ฝกึการทำงานเปน็ทีมและการเป็นผูน้ำ 
 3. ได้ฝกึและเรียนรู้ความลม้เหลวจากการทำงานซึ่งนำไปสู่ทักษะการแก้ปญัหา  
 4. ความรู้ที่ได้จากการเขียนแอปพลิเคชันสามารถต่อยอดนำไปใช้ในเป็นอาชีพได้ในอนาคต  

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
 1. ความรู้ทางด้านวทิยาการคำนวณเปน็ความรู้ที่มากับ Thailand 4.0 ทำให้ประเทศมีบุคลากรที่
รู้เท่าทนัเทคโนโลย ี
 2.ชุมชนไดแ้ก้ปญัหาการตกรถของลูกหลาน ทำใหไ้ปเรยีนได้ทนัเวลาและลดความเป็นหว่งของ
ผู้ปกครอง    

๑๑. ปัจจยัที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
 1. อุปกรณท์ี่มีความพรอ้ม เช่นคอมพิวเตอร์ มือถอืที่มีระบบแอนดรอยด์ และอินเตอร์เนต็ 
 2. ครูที่ปรึกษาและครูคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรมและแอปพลิเคชัน 
 3. ความสามัคคีในทีมท่ีช่วยกันหาข้อมลูและแกป้ัญหา 
 4. รถโรงเรียนที่จะให้ความรว่มมือเมื่อได้ทดสอบจริง  

๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ีอ่ยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
 หนว่ยงานที่ให้การสนบัหนุนคือโรงเรียน เนือ่งจากโครงการนีเ้กดิจากการแก้ปญัหานักเรียนตกรถ
รับส่งโรงเรียนเป็นประจำ   

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 แลร์ร ีเพจ และ เซอร์เกย ์บริน เป็นผู้สร้างกูเกิล เนือ่งจากกูเกิลไม่เพียงเป็นเวปไซตท์ี่ใช้ค้นคว้าหา
ข้อมูลไดแ้ทบทุกเรื่องแลว้ ยงัมี google translate และ google map ทีต่อบโจทยค์วามต้องการในชีวติ
ของคนในโลกใบนีไ้ดอ้ย่างมาก ทำใหโ้ลกใบนี้แม้อยู่หา่งกันก็เชื่อมต่อได้เหมือนใกล้กนั และไม่ต้องใช้เวลา
มากในการหาข้อมูล จึงรู้สึกอยากพบและอยากถามถึงจดุเริม่ตน้ในการคดิโครงการขึ้นมาเพราะเปน็
ความคิดทีม่ีประโยชน์ในชวีติประจำวันมาก ๆ   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 



๒ 
 

 

             ผูเ้สนอโครงการ 
   ลงชื่อ       ผู้สมัคร (หวัหน้าทมี) 

                                                            (  นายสุทธิภัทร  ละวรรณ์ทา     ) 
    วนั/เดือน/ปี      21 ก.ค.64   

 
   ลงชื่อ                           ผู้สมคัร (สมาชิกทีม) 

                                                            (  นางสาวชลธิชา  คลา้ยอมร      ) 
   วัน/เดือน/ป ี      21  ก.ค.64    
 
   ลงชื่อ                                    ผูส้มัคร (สมาชกิทีม) 

    (  นางสาวสุฬินนดุา  มาละนิช    ) 
    วนั/เดือน/ป ี 21 ก.ค.64    
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการเขยีนแอปพลิเคชัน  จะเขียนฝั่งคนขับและฝั่งผู้ตดิตาม ดังน้ี 
1.แอปฝั่งรถโรงเรียน มีดงันี ้

 

 
 

   เป็นตัวอ่านช่ือผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์และ 
เลขยานพาหนะจาก Tiny DB   เพื่อไปแสดง
ข้อมูลให้ผู้ใช้รู้ว่ารถคันไหนเป็นคันไหน 

         โค้ดส่วนน้ีจะตรวจสอบว่า   
ผู้ใช้เปิด   GPS  หรือยงั   หากยังไม่
เปิดก็จะแสดงหน้า Settings ของ
ระบบ เพือ่ให้ผู้ใช้เปิด GPS 
 

     ฟังก์ชัน Has Profile จะตรวจสอบ 
หากมีข้อมูลผู้ใช้และยานพาหนะแล้ว    
ก็จะแสดง 
หนา้ Google maps 
 

เป็นตัวคำสั่งต่างๆ ของ    Google Maps อีกท้ังยัง
เป็นตัวกำหนด Marker จุดแต่ละจุดโดยใช้ค่า 
ละติจดู ลองติจดู 
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   โค้ดตรวจสอบข้อมูล  ถ้าข้อมลู
ครบแล้ว ก็จะแสดงหน้า Google 
Maps 

  หากข้อมูลยังไม่ครบ  ก็จะ
แสดงไดอะล็อกเพื่อเตือนผู้ใช้ 
 

   โค้ดนี้จะทำหนา้ที่ อพัเดทการเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะไปยัง   Firebase  เพือ่ซิงค์ข้อมูลนี้   
ให้กับแอปฝั่งติดตามได้เห็นตำแหน่งและทิศทาง 
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    เราจะได้หน้าลง         
ทะเบียนมาจากนั้น
กรอกข้อมูลให้ครบ 
แล้วกด ok แล้ว
ระบบจะแสดงหน้า 
Google Maps 
ขึ้นมา 

เปิดเข้ามา มันจะมีตัว 
Maker ทีแ่สดงจุดต่างๆ 
ที่เป็นจุดรับ สง่คน 
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      ตัวอย่าง Marker จุด
รับส่งนักเรยีน ของรถ
รับส่งโรงเรียน 
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2. แอปผูฝ้ั่งตดิตาม  

 

 

      ตวัแปร    Marker ID     เพื่อเก็บข้อมูล 
Marker ID ทั้งหมดและตัวแปร Vehicle ID 
 

จะบอกตำแหน่ง    ระยะทาง   และ  
เวลาในการเดินทาง 
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เมื่อยานพาหนะเคลื่อนที่ และส่งตำแหน่งใหม่มาที ่
Firebase ก็จะเกิดอีเวนต์ Data Changed เพื่อแสดง 
พิกัดใหม่ 


