
 
บทที่ 5 

การออกแบบโปรแกรม 
 
 
 การออกโปรแกรมของระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ผูศึกษาไดแบงการออกแบบโปรแกรมออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) การออกแบบแผนผังเว็บไซต 
2) โครงสรางรายละเอียดไฟลโปรแกรม 

 
 
5.1 การออกแบบแผนผังเว็บไซต 
 
  การออกแบบแผนผังเว็บไซต (Site Map) ของระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับ
สมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ในหนาจอหลักของเว็บไซตประกอบดวย 6 
สวน คือ สวนแสดงขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เปดสอน (Information) สวนแสดงขอมูลของ
โรงเรียน (About Us) สวนสําหรับลงทะเบียนทํารายการสมัคร (Register) สวนสําหรับติดตอ
เจาหนาที่ (Contact) สวนเขาสูระบบสําหรับเจาหนาที่ (Staff Login) เมื่อเจาหนาที่ทําการเขาสูระบบ
เรียบรอยแลว ระบบจะแบงเจาหนาที่ออกเปน 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ และผูบริหาร ซ่ึง
เจาหนาที่แตละกลุมจะมีระดับการเขาใชระบบที่แตกตางกันตามสิทธิ์ที่ไดกําหนดไว และสวน
สุดทายคือสวนเขาสูระบบสําหรับผูสมัคร (User Login) เมื่อผูสมัครทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว 
ผูสมัครสามารถที่จะทํารายการตางๆ ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่ระบบไดกําหนดไว ดัง
แสดงในรูป 5.1 
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รูป 5.1 แผนผังเว็บไซต  
 
 

จากรูป 5.1 สามารถอธิบายถึงสวนประกอบของหนาจอหลักของระบบโดยละเอียด ไดดังนี้ 
   

1) สวนแสดงขอมูลหลักสูตร 
เปนสวนที่แสดงขอมูลรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรที่มีการเปดสอนอยู

ในโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยในสวนนี้จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของโรงเรียนที่มี
การจัดทําในสวนนี้ไวเรียบรอยแลว ตามที่อยูเว็บไซต คือ 

http://www.lannapoly.ac.th/web2550/introduce/index.php 
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2)  สวนแสดงขอมูลของโรงเรียน 
เปนสวนที่แสดงขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโรงเรียนทั้งหมด เชน 

ประวัติโรงเรียน ทําเนียบผูบริหาร สถานที่ตั้ง อาคารสถานที่ ตราสัญลักษณ ปรัชญาของโรงเรียน 
วิ สัยทัศน  พันธกิจ  เพลงประจํ าสถาบัน  ฯลฯ  โดยในสวนนี้จะ เชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย ที่ มี ก า ร จั ด ทํ า ใ น ส ว น นี้ ไ ว เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  ต า ม ที่ อ ยู เ ว็ บ ไ ซ ต  คื อ 
http://www.lannapoly.ac.th/web2550/introduct/header.php 

 
3) สวนสําหรับลงทะเบียนทํารายการสมัคร 

เปนสวนที่มีไวสําหรับใหผูสมัครที่เขามาใชงานระบบเปนครั้งแรก ไดทําการ
กรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียน แลวระบบจะทําการออกเลขที่ผูสมัครใหกับผูสมัครที่ลงทะเบียน
เรียบรอยแลว และผูสมัครสามารถนําเลขที่ผูสมัครพรอมกับรหัสผานทําการเขาสูระบบ เพื่อเขาสู
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาในระบบตอไป 

 
4) สวนสําหรับติดตอเจาหนาที่ 

เปนสวนที่มีไว สําหรับให ผูสมัครที่พบปญหา  หรือเกิดขอสงสัยใน
กระบวนการรับสมัคร สามารถเขามาสอบถามขอมูลรายละเอียดตางๆ จากเจาหนาที่ได โดยระบบ
จะทําการสงขอมูลคําถามไปยังอีเมลของสวนงานเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษาที่ไดจัดเตรียมไว แลว
จะมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบพรอมกับตอบคําถามหรือขอสงสัยของผูสมัครตอบกลับไปยังอีเม
ลของผูสมัครได 

 
5) สวนเขาสูระบบสําหรับเจาหนาที่ 

เปนสวนที่มีไวสําหรับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบการรับสมัคร สามารถ
เขาสูระบบได โดยการกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน เพื่อเขาสูระบบ ซ่ึงระบบจะแบงเจาหนาที่
ออกเปน 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ และผูบริหาร ซ่ึงเจาหนาที่แตละกลุมจะมีระดับการเขา
ใชระบบที่แตกตางกันตามสิทธิ์ที่ไดกําหนดไว ดังนี้ 
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ผูดูแลระบบ 
- แกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบ 
- จัดการขอมูลเจาหนาที่ 
- จัดการขอมูลหลักสูตร 
- จัดการขอมูลประเภทวิชา 
- จัดการขอมูลสาขาวิชา 
- จัดการขอมูลสาขางาน 
- ดูรายการรับสมัครนักศึกษา 
- ดูรายการมอบตัวนักศึกษา 
- ดูสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
- ดูสถิตินักศึกษาใหม 

 
เจาหนาที่ 

- แกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบ 
- ดูรายการรับสมัครนักศึกษา 
- ดูรายการมอบตัวนักศึกษา 
- ดูสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
- ดูสถิตินักศึกษาใหม 

 
ผูบริหาร 

- แกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบ 
- ดูสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
- ดูสถิตินักศึกษาใหม 
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6) สวนเขาสูระบบสําหรับผูสมัคร 
เปนสวนที่มีไวสําหรับใหผูสมัครที่ไดทําการลงทะเบียนใชงานระบบ

เรียบรอยแลว สามารถเขาสูระบบได โดยการกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน เพื่อเขาสูระบบและ
สามารถที่จะทํารายการตางๆ ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่ระบบไดกําหนดไว ดังนี้ 

 
- เขาสูกระบวนการรับสมัคร 
- แกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบ 
- แกไขขอมูลหลักสูตรที่สมัคร 
- แกไขขอมูลใบสมัคร 
- แกไขขอมูลไฟลเอกสาร / หลักฐาน 
- ตรวจสอบการนัดมอบตัวนักศึกษา 

 
 
5.2 โครงสรางรายละเอียดไฟลโปรแกรม 
 
  จากการออกแบบแผนผังเว็บไซต ผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการ
รับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) เปนภาษาหลัก
ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใหสอดคลองกับแผนผังเว็บไซตดังกลาว  
  โครงสรางรายละเอียดของไฟลโปรแกรมทั้งหมดที่อยูภายในระบบสารสนเทศออนไลน 
สําหรับการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ทางผูศึกษาไดจําแนกไฟล
โปรแกรมที่มีความเกี่ยวของกันใหอยูภายในโฟลเดอร (Folder) เดียวกันและตั้งชื่อโฟลเดอรตามการ
ทํางานของสวนงานนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปรับปรุง แกไขไฟลโปรแกรม
ตางๆ อีกทั้งเพื่ออํานวยสะดวกสําหรับใหผูที่ตองการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต 
  โดยโครงสรางรายละเอียดของไฟลโปรแกรมในระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับ
สมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สามารถแสดงเปนแผนผังโครงสรางไฟล
โปรแกรมได ดังแสดงในรูป 5.2 
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รูป 5.2 แผนผังโครงสรางไฟลโปรแกรม 
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จากรูป 5.2 ไดมีการแบงโครงสรางหมวดหมูของไฟลโปรแกรมออกเปน 5 สวน ดังนี ้
1) ไฟลหลักของระบบ (index.php) 
2) ผูสมัคร (applicant) 
3) เจาหนาที่ (staff) 
4) สถิติผูเขาชมเว็บไซต (counter) 
5) ไฟลรูปภาพอืน่ๆ ที่ใชในระบบ (images) 
6) ไฟลอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับระบบ 

 
5.2.1 ไฟลหลักของระบบ 

ไฟลหลักของระบบ จะเปนไฟลช่ือ index.php ซ่ึงระบบจะถือวาเปนไฟลหลักของ
ระบบ และในการเรียกใชงานระบบ ผูใชอาจจะระบุช่ือไฟลหรือไมก็ได ซ่ึงระบบจะทําการคนหา
ไฟลหลักของระบบและจะแสดงผลโดยอัตโนมัติ โดยไฟลหลักของระบบจะเปนสวนที่เชื่อมโยง
ผูใชกับไฟลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับระบบตอไป 
 

5.2.2 ผูสมัคร 
ไฟลตางๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบงานของผูสมัครจะถูกเก็บไวอยูในโฟลเดอร

ช่ือ applicant ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดของไฟลตางๆ ไดดังตาราง 5.1 
 

ตาราง 5.1 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร applicant 
 

ชื่อโฟลเดอรหลัก : applicant 
คําอธิบาย : เปนโฟลเดอรที่เก็บไฟลและโฟลเดอรทั้งหมดที่เกีย่วของกบัระบบงานของผูสมัคร 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
/document/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัคร

นักศึกษาของผูสมัครทั้งหมด 
/images/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลรูปภาพของระบบที่เกี่ยวของกับระบบงาน

ของผูสมัคร 
/photo/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลรูปผูสมัครทั้งหมด 
applicant.php เปนฟอรมใบสมัครสําหรับใหผูสมัครกรอกขอมูลการสมัคร และสงคา

ตางๆ ไปยังไฟลช่ือ get_applicant.php เพื่อบันทึกขอมูล 
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ตาราง 5.1 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร applicant (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
appointment.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายละเอียดขอมูลการมอบตัวนักศึกษา 
check_login.php เปนไฟลสําหรับการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานของผูสมัคร 
cur.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและ 

สาขางานทั้งหมดจากฐานขอมูลมาแสดงใหผูสมัครเลือก โดยจะใช
เทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

cur_edit.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและ 
สาขางานทั้งหมดจากฐานขอมูลมาแสดงใหผูสมัครเลือกเพื่อแกไข โดย
จะใชเทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

curriculum.php เปนฟอรมสําหรับใหผูสมัครเลือกหลักสูตรที่ตองการสมัคร โดยจะ
เรียกใชไฟล cur.php ในการเรียกขอมูลทั้งหมดจากฐานขอมูล และสง
คาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ get_curriculum.php เพื่อบันทึกขอมูล 

custom.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล
ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

delete_document.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลเอกสารในฐานขอมูลและลบไฟลเอกสารที่
อยูภายในโฟลเดอรช่ือ document  

document.php เปนฟอรมสําหรับใหผูสมัครแนบไฟลเอกสารประกอบการรับสมัคร 
และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ get_document.php เพื่อบันทึกขอมูล 

edit_applicant.php เปนฟอรมสําหรับใหผูสมัครแกไขขอมูลใบสมัครที่ไดบันทึกใน
ฐานขอมูล และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ edited_applicant.php เพื่อ
แกไขขอมูล 

edit_applicant2.php เปนฟอรมสําหรับใหเจาหนาที่แกไขขอมูลใบสมัครของผูสมัครที่ได
บั น ทึ ก ใ น ฐ า น ข อ มู ล  แ ล ะ ส ง ค า ต า ง ๆ  ไ ป ยั ง ไ ฟ ล ช่ื อ 
edited_applicant2.php เพื่อแกไขขอมูล 

edit_curriculum.php เปนฟอรมสําหรับใหผูสมัครเลือกหลักสูตรที่ตองการแกไข โดยจะ
เรียกใชไฟล cur_edit.php ในการเรียกขอมูลทั้งหมดจากฐานขอมูล 
และสงคาตางๆ ไปยังไฟล edited_curriculum.php เพื่อแกไขขอมูล 



   

 

84 

ตาราง 5.1 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร applicant (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
edit_doc.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลไฟลเอกสารของผูสมัคร 
edit_document.php เปนฟอรมสําหรับใหผูสมัครแกไขไฟลเอกสารประกอบการรับสมัคร 

และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ edit_doc.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_login.php เปนฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบของผูสมัคร และสงคา

ตางๆ ไปยังไฟลช่ือ edited_login.php เพื่อแกไขขอมูล 
edited_applicant.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลใบสมัครของผูสมัคร 
edited_applicant2.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลใบสมัครของผูสมัครโดยเจาหนาที่ 
edited_curriculum.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลหลักสูตรที่สมัครของผูสมัคร 
edited_login.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบของผูสมัคร 
example.php เปนไฟลสําหรับแสดงคําแนะนําและตัวอยางไฟลเอกสารของผูสมัคร 
function.php เปนไฟลที่รวมฟงกช่ันที่เกี่ยวของกับระบบงานของผูสมัครทั้งหมด 

เพื่อใหงายตอการเรียกใชฟงกช่ันตางๆ ได 
get_applicant.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลใบสมัครของผูสมัคร 
get_curriculum.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลหลักสูตรที่สมัครของผูสมัคร 
get_document.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลไฟลเอกสารประกอบการรับสมัครของ

ผูสมัคร 
got_applicant.php เปนไฟลสําหรับตรวจสอบกระบวนการเลือกหลักสูตรที่สมัครของ

ผูสมัคร 
goto_add_doc.php เปนไฟลสําหรับตรวจสอบกระบวนการรับสมัครของผูสมัคร 
goto_applicant.php เปนไฟลสําหรับตรวจสอบกระบนการแนบไฟลเอกสารของผูสมัคร 
goto_appointment.php เปนไฟลสําหรับตรวจสอบกระบวนการมอบตัวนักศึกษาของผูสมัคร 
goto_document.php เปนไฟลสําหรับตรวจสอบการบันทึกขอมูลใบสมัครของผูสมัคร 
help.php เปนไฟลสําหรับแสดงคําแนะนําและตัวอยางไฟลรูปภาพของผูสมัคร 
index.php เปนไฟลหนาหลักของระบบงานผูสมัคร 
logout.php เปนไฟลสําหรับการออกจากระบบงานของผูสมัคร 
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ตาราง 5.1 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร applicant (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
mootools.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล

ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

styles.css เปนไฟล Cascading Style Sheet หรือ CSS ซ่ึงเปนไฟลที่ใชกําหนดการ
แสดงผลตางๆ บนเว็บเพจ 

track.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล
ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

xajax.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล
ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

 
5.2.3 เจาหนาท่ี 

ไฟลตางๆ ทั้งหมดที่ เกี่ยวของกับระบบงานของเจาหนาที่จะถูกเก็บไวอยูใน
โฟลเดอรช่ือ staff ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดของไฟลตางๆ ไดดังตาราง 5.2 
 

ตาราง 5.2 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร staff 
 

ชื่อโฟลเดอรหลัก : staff 
คําอธิบาย : เปนโฟลเดอรที่เก็บไฟลและโฟลเดอรทั้งหมดที่เกีย่วของกบัระบบงานของเจาหนาที ่

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
/FusionCharts/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลแฟลช (swf)และไฟลที่เกี่ยวของในการ

แสดงแผนภูมิตางๆ บนเว็บเพจ 
/images/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลรูปภาพของระบบที่เกี่ยวของกับระบบงาน

ของเจาหนาที่ 
/Includes/ เปนโฟลเดอรที่ใชเก็บไฟลตางๆ เพื่อติดตอกับฐานขอมูล MySQL แลว

นําขอมูลมาแสดงในรูปแบบแผนภูมิตางๆ ตามที่กําหนด 
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ตาราง 5.2 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร staff (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
applicant_list.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายการผูสมัครทั้งหมด 
applicant_stat.php เปนไฟลสําหรับแสดงสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
approve.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายการมอบตัวนักศึกษาทั้งหมด 
approved_applicant.php เปนไฟลสําหรับทํารายการมอบตัวนักศึกษาของเจาหนาที่ 
approved_document.php เปนไฟลสําหรับทํารายการตรวจสอบขอมูลไฟลเอกสารของเจาหนาที่ 
check_login.php เปนไฟลสําหรับการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานของเจาหนาที่ 
cur.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตรและประเภทวิชาทั้งหมดจาก

ฐานขอมูลมาแสดงใหเจาหนาที่ เพื่อทํารายการบันทึกขอมูลสาขาวิชา
โดยจะใชเทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

cur2.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้งหมดจากฐานขอมูลมาแสดงใหเจาหนาที่ เพื่อทํารายการบันทึก
ขอมูลสาขางานโดยจะใชเทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

cur_edit.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตรและประเภทวิชาทั้งหมดจาก
ฐานขอมูลมาแสดงใหเจาหนาที่ เพื่อทํารายการแกไขขอมูลสาขาวิชา
โดยจะใชเทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

cur_edit2.php เปนไฟลสําหรับเรียกขอมูลหลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทั้งหมดจากฐานขอมูลมาแสดงใหเจาหนาที่ เพื่อทํารายการแกไขขอมูล
สาขางานโดยจะใชเทคโนโลยี AJAX เขามาประยุกตใช 

custom.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล
ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

delete_applicant.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลรายการผูสมัคร 
delete_applicant2.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลรายการมอบตัวนักศึกษา 
delete_branch.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลสาขางาน 
delete_curriculum.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลหลักสูตร 
delete_staff.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลเจาหนาที่ 
delete_sub_type.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลประเภทวิชา 
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ตาราง 5.2 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร staff (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
delete_subject.php เปนไฟลสําหรับลบขอมูลสาขาวิชา 
edit_branch.php เปนฟอรมสําหรับใหเจาหนาที่แกไขขอมูลสาขางาน และสงคาตางๆ 

ไปยังไฟลช่ือ edited_branch.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_curriculum.php เปนฟอรมสําหรับใหเจาหนาที่แกไขขอมูลหลักสูตร และสงคาตางๆ 

ไปยังไฟลช่ือ edited_curriculum.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_login.php เปนฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบของเจาหนาที่ และสง

คาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ edited_login.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_staff.php เปนฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลเจาหนาที่ และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

get_staff.php เพื่อบันทึกขอมูล 
edit_staff_form.php เปนฟอรมสําหรับแกไขขอมูลเจาหนาที่ และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

edited_staff.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_sub_type.php เปนฟอรมสําหรับแกไขขอมูลประเภทวิชา และสงคาตางๆ ไปยังไฟล

ช่ือ edited_sub_type.php เพื่อแกไขขอมูล 
edit_subject.php เปนฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสาขาวิชา และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

edited_subject.php เพื่อแกไขขอมูล 
edited_branch.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลสาขางาน 
edited_curriculum.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลหลักสูตร 
edited_login.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลสําหรับเขาสูระบบของเจาหนาที่ 
edited_staff.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลเจาหนาที่ 
edited_sub_type.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลประเภทวิชา 
edited_subject.php เปนไฟลสําหรับแกไขขอมูลสาขาวิชา 
function.php เปนไฟลที่รวมฟงกช่ันที่เกี่ยวของกับระบบงานของเจาหนาที่ทั้งหมด 

เพื่อใหงายตอการเรียกใชฟงกช่ันตางๆ ได 
get_approve.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายการใบมอบตัวนักศึกษา เพื่อใหเจาหนาที่ทํา

รายการพิมพใบมอบตัวนักศึกษา  และสงคาตางๆ  ไปยังไฟล ช่ือ 
approved_applicant.php เพื่อทํารายการมอบตัวนักศึกษา ออกรหัส
นักศึกษาและบันทึกขอมูลนักศึกษาใหมตามลําดับ 
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ตาราง 5.2 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร staff (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
get_branch.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลสาขางาน 
get_curriculum.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลหลักสูตร 
get_staff.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลเจาหนาที่ 
get_sub_type.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลประเภทวิชา 
get_subject.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลสาขาวิชา 
index.php เปนฟอรมสําหรับการเขาสูระบบของเจาหนาที่ และสงคางตางๆ ไปยัง

ไฟลช่ือ check_login.php เพื่อตรวจสอบขอมูลเจาหนาที่ 
list1.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายชื่อผูสมัครแยกตามสาขางาน 
list2.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายชื่อนักศึกษาใหมแยกตามสาขางาน 
logout.php เปนไฟลสําหรับการออกจากระบบงานของเจาหนาที่ 
master_branch.php เปนฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลสาขางาน และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

get_branch.php เพื่อแกไขขอมูล 
master_curriculum.php เปนฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลหลักสูตร และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

get_curriculum.php เพื่อแกไขขอมูล 
master_sub_type.php เปนฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลประเภทวิชา และสงคาตางๆ ไปยังไฟล

ช่ือ get_sub_type.php เพื่อแกไขขอมูล 
master_subject.php เปนฟอรมสําหรับบันทึกขอมูลสาขาวิชา และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ 

get_subject.php เพื่อแกไขขอมูล 
mootools.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล

ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

pages.php เปนไฟลสําหรับการแบงหนาการแสดงผลของรายการผูสมัคร 
pages2.php เปนไฟลสําหรับการแบงหนาการแสดงผลของรายการนักศึกษาใหม 
popcalendar.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อแสดงปฏิทินในหนาเว็บเพจ 
search1.php เปนไฟลสําหรับการคนหาขอมูลรายการผูสมัคร 
search2.php เปนไฟลสําหรับการคนหาขอมูลรายการมอบตัวนักศึกษา 
staff.php เปนไฟลหนาหลักของระบบงานเจาหนาที่ 
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ตาราง 5.2 รายละเอียดไฟลในโฟลเดอร staff (ตอ) 
 

ชื่อไฟล / โฟลเดอร คําอธิบาย 
student_stat.php เปนไฟลสําหรับแสดงสถิตินักศึกษาใหม 
styles.css เปนไฟล Cascading Style Sheet หรือ CSS ซ่ึงเปนไฟลที่ใชกําหนดการ

แสดงผลตางๆ บนเว็บเพจ 
track.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล

ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

view_applicant.php เปนไฟลสําหรับแสดงรายการขอมูลผูสมัครแตละรายการ 
view_document.php เปนฟอรมสําหรับการตรวจสอบขอมูลไฟลเอกสารของเจาหนาที่ และ

สงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ approved_document.php เพื่อบันทึกผลการ
ตรวจสอบ 

xajax.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล
ของแถบแสดงชื่อรายการปจจุบันและเครื่องมือที่ใชซอน / แสดงขอมูล
รายการบนเว็บเพจ 

 
5.2.4 สถิติผูเขาชมเว็บไซต 

ไฟลตางๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการแสดงสถิติผูเขาชมเว็บไซตทั้งของผูสมัครและ
ของเจาหนาที่จะถูกเก็บไวอยูในโฟลเดอรช่ือ counter ซ่ึงในการแสดงผลสถิติผูเขาชมเว็บไซตนั้น 
ในหนาเว็บเพจจะแสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซตในขณะนี้ วันนี้ เดือนนี้ ปนี้และจํานวนทั้งหมด 
 

5.2.5 ไฟลรูปภาพอืน่ๆ ท่ีใชในระบบ 
ไฟลรูปภาพอื่นๆ ที่ใชในระบบจะถูกเก็บไวอยูในโฟลเดอรช่ือ images ซ่ึง

ประกอบดวยรูปภาพพื้นหลัง รูปภาพปุมไอคอน และรูปภาพอื่นๆที่ เกี่ยวของเพื่อใชตกแตง
โปรแกรมใหเกิดความสวยงามและนาสนใจสําหรับผูใช  
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5.2.6 ไฟลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 
ไฟลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ สามารถอธิบายรายละเอียดของไฟลตางๆ ไดดัง

ตาราง 5.3 
 

ตาราง 5.3 รายละเอียดไฟลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ 
 

ชื่อไฟล คําอธิบาย 
connect_db.php เปนไฟลสําหรับใชติดตอกับฐานขอมูลบนเซิรฟเวอร โดยมีการกําหนด

ช่ือผูใชและรหัสผานสําหรับการเขาใชฐานขอมูล 
contact.php เปนฟอรมสําหรับกรอกขอมูลรายละเอียดคําถามของผูสมัครเพื่อติดตอ

เจาหนาที่ และสงคาตางๆ ไปยังไฟลช่ือ get_contact.php เพื่อทําการสง
รายละเอียดคําถามไปยังอีเมลของเจาหนาที่ 

forgot_password.php เปนไฟลสําหรับสงอีเมลใหกับผูสมัครในกรณีที่ผูสมัครลืมชื่อผูใชและ
รหัสผาน 

get_contact.php เปนไฟลสําหรับสงรายละเอียดคําถามของผูสมัครไปยังอีเมลของ
เจาหนาที่ 

get_register.php เปนไฟลสําหรับบันทึกขอมูลการลงทะเบียนผูสมัครใหม และจะทํา
การสงผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลของผูสมัคร 

login.php เปนฟอรมสําหรับการเขาสูระบบของผูสมัคร และสงคาตางๆ ไปยัง
ไฟลช่ือ check_login.php ที่อยูในโฟลเดอรช่ือ applicant เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลผูสมัคร 

register.php เปนฟอรมสําหรับลงทะเบียนผูสมัครใหม และสงคาตางๆ ไปยังไฟล
ช่ือ get_register.php เพื่อบันทึกขอมูล 

styles.css เปนไฟล Cascading Style Sheet หรือ CSS ซ่ึงเปนไฟลที่ใชกําหนดการ
แสดงผลตางๆ บนเว็บเพจ 

track.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล 
view.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล 
xajax.js เปนไฟลสคริปตของภาษา JavaScript เพื่อเพิ่มลูกเลนในการแสดงผล 
 


