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บทคัดยอ 

 

รายงานการคนควาอิสระน้ีเปนการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการหอพัก หรือ Dorm 

Management System มีจุดประสงค เ พ่ือชวยเ พ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหอพักใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเชื่อมตอการใชงานไฟฟาตาง ๆ เขากับระบบ เพ่ือใหระบบสามารถ
ควบคุมอุปกรณทางไฟฟาเหลานั้นได ซึ่งระบบ แบงเปนสองสวนคือ สวน Windows Application ที่
ใชผูใชงานทําการติดตอกับฐานขอมูล และสวนอุปกรณฝงตัวท่ีชวยควบคุมการใชงานไฟฟาตาง ๆ  

ในสวนการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใช UML (Unified 

Modeling Language) และพัฒนาระบบโดยใชขั้นตอนการพัฒนาแบบ Waterfall Methodology ทั้ง
ระบบ โดย Windows Application ใชภาษา C# ทํางานรวมกับ Embedded System ที่ใชภาษา 
Python ซึ่งเชื่อมตอกับฐานขอมูลที่ถูกจัดการโดย PostgreSQL 9.6   
 

คําสําคัญ: หอพัก ควบคุมไฟฟา อุปกรณฝงตัว 
 

 

 

 

 

 

 

ุ ู
รศึกษา 22555599

บทคััดยอ

รายงานการคนคควาอิสระน้ีเปนการพัฒนาระบบควบบคุมมและจัดกาารหอพัก
nagemment Sysstteem มีจุดประสงค เ พ่ืออชวยยเ พ่ิมประสสิทธิภาพการทําางานขอ
สิทธธิภาพมากขึ้น โดยกาารเชื่อมตอกาารใชงานไฟฟาตาง ๆ เขากับระบบ เเพ่ืออใหระ
คุมอุปกรณทางไไฟฟฟาเหลลานั้นนไได ซึ่งรระบบบ แบงเปนสองสวนคืออ สววน Windoows Ap

ใชงานททําการตติดตอกบัฐานขอมูล และสวนอุปปกรณฝงตััวที่ชวยควบคคุมการใชงานไฟฟ
ในสวนการพัฒฒนาาระะบบบบ ผูพัฒนาาววิเคราะหและอออกแบบระบบ โดยใช U

eling Lannguage) และพัฒนาระบบบโดดยใชขั้นตอนการพัฒนาแบบ WWaterffaalll Meth

บ โดย Windoowws Applicaation ใใชภาษา C# ทําางานรวมกับบ EEmbbeeddeed System

on ซึ่งเช่ือมตอกับฐานขอมมูลที่ถูกจัดการโโดดยย PoostgreeSQL 9.6  

าคัญ: หอพัก ควบคุมไฟฟา อุปปกรณฝงตัว
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ABSTRACT 

 

This report is for the developing of Dorm Management System.  The 

objective is to increase operation’s efficiency in dormitory or related business, by using 

embedded system to connect electrical using unit to system and control them. System 

is separate into 2 part, first is Windows Application which user use to interact with data 

in database, another is Embedded System which control electrical unit and connect 

them to the system. 

In part of the developing system, the developer analyzed and design 

system in approach of UML (United Modeling Language)  and used step followed on 

Waterfall Methodology. Developer use C# language for Windows Application which 

cooperate with Embedded System that coding in Python language. The system 

connect with database which control by PostgreSQL 9.6 
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