
 

บทท่ี 5 
การออกแบบหนาจอแสดงผล โครงสรางระบบและการพัฒนาโปรแกรม 

 

 สําหรับบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียด การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบจัดเก็บและ
ติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลางสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพรอมท้ัง
แสดงถึงโครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย 2 หัวขอหลักดังนี้ 

1)    การออกแบบหนาจอแสดงผล 
2)   โครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม 

 

5.1  การออกแบบหนาจอแสดงผล 
 การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับงานกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  แบงการออกแบบออกเปน 6 สวนหลัก คือ การ
ออกแบบหนาจอระบบล็อกอิน การออกแบบหนาจอผูดูแลระบบ การออกแบบหนาจอเจาหนาท่ี
สารบรรณ การออกแบบหนาจอเจาหนาท่ีสืบคน การออกแบบหนาจอเจาหนาท่ีหนวยงาน การ
ออกแบบหนาจอสําหรับผูบริหาร  

5.1.1 การออกแบบหนาจอระบบล็อกอิน 
สําหรับรายละเอียดหนาจอระบบล็อกอินสามารถแบงแสดงไดดังรูป 5.1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.1 หนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 
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จากรูป 5.1 หนาจอล็อกอินเขาสูระบบ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) ช่ือหนาจอโดยแสดงแสดงขอความ เขาสูระบบ 
2) สวนระบุช่ือผูใช 
3) สวนระบุรหัสผาน 
4) สวนแสดงแถบปุมคําส่ังตกลง 
5) สวนแสดงแถบปุมคําส่ังออกโปรแกรม 

5.1.2 การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 5.2 การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ 
 

จากรูป 5.2 หนาจอของผูดูแลระบบ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) สวนท่ี 1 แสดงช่ือระบบผูดูแลระบบ 
2) สวนท่ี 2 แสดงแถบเมนูคําส่ังของระบบ 

สวนเมนูผูดูแลระบบ ประกอบดวยสวนจัดการท่ีแสดงไว 2 สวน 
2.1) สวนเมนูจัดการขอมูลระบบ 
2.2) เมนูออกจากระบบ 

3) สวนแสดงผลขอมูลตามเมนูท่ีเลือก 
4) สวนแสดงแถบคําส่ังเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ ออก 

เปนตน 
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5.1.3 การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีสารบรรณ 
จากรูป 5.2 หนาจอของเจาหนาท่ีสารบรรณ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) สวนท่ี 1 แสดงช่ือเจาหนาท่ีสารบรรณ 
2) สวนท่ี 2 แสดงแถบเมนูคําส่ังของระบบ 

2.1) สวนเมนูบันทึกรายละเอียดของเอกสาร ประดวยเมนูยอยดังนี้ 
- เมนูเอกสารเขา 
- เมนูเอกสารออก 
- เมนูบันทึกขอความ 
- เมนูเอกสารคําส่ัง 
- เมนูเอกสารประกาศ 
- เมนูจัดการขอมูลหนวยงาน 
- เมนูออกจากระบบ 

2.2) สวนเมนูสืบคนเอกสาร  
2.3) สวนเมนูรายงานประกอบดวยรายงานตางๆ ดังนี้ 

- เมนูรายงานเอกสารเขา 
- เมนูรายงานเอกสารออก 
- เมนูรายงานรายงานเอกสารบันทึกขอความ 
- เมนูรายงานเอกสารคําส่ัง 
- เมนูรายงานเอกสารประกาศ 

2.4) สวนเมนูออกจากระบบ 
3) สวนท่ี 3 สวนแสดงผลขอมูล 
4) สวนท่ี 4 แสดงแถบคําส่ังเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ 

ออกเปนตน 
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5.1.4 การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีสืบคน 
จากรูป 5.2 หนาจอของเจาหนาท่ีสืบคน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) สวนท่ี 1 แสดงช่ือเจาหนาท่ีสืบคน 
2) สวนท่ี 2 แสดงแถบเมนูคําส่ังของระบบ 

2.1)  สวนเมนูสืบคนเอกสาร  
2.2)  สวนเมนูรายงานประกอบดวยรายงานตางๆ ดังนี้ 

- เมนูรายงานเอกสารเขา 
- เมนูรายงานเอกสารออก 
- เมนูรายงานรายงานเอกสารบันทึกขอความ 
- เมนูรายงานเอกสารคําส่ัง 
- เมนูรายงานเอกสารประกาศ 

2.3) สวนเมนูออกจากระบบ 
3)    สวนท่ี 3 สวนแสดงผลขอมูล 
4)    สวนท่ี 4 แสดงแถบคําส่ังเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ        

ออกเปนตน 
 

5.1.5 การออกแบบหนาจอสําหรับเจาหนาท่ีหนวยงาน 
จากรูป 5.2 หนาจอของเจาหนาท่ีหนวยงาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) สวนท่ี 1 แสดงช่ือเจาหนาท่ีหนวยงาน 
2) สวนท่ี 2 แสดงแถบเมนูคําส่ังของระบบ 

2.1)  สวนเมนูสืบคนเอกสาร  
2.2) สวนเมนูรายงานประกอบดวยรายงานตาง ๆ ดังนี้ 

- เมนูรายงานเอกสารเขา 
- เมนูรายงานเอกสารออก 
- เมนูรายงานรายงานเอกสารบันทึกขอความ 
- เมนูรายงานเอกสารคําส่ัง 
- เมนูรายงานเอกสารประกาศ 

2.3) สวนเมนูออกจากระบบ 
3) สวนท่ี 3 สวนแสดงผลขอมูล 
4) สวนท่ี 4 แสดงแถบคําส่ังเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ 

ออกเปนตน 
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5.1.6 การออกแบบหนาจอสําหรับผูบริหาร 
จากรูป 5.2 หนาจอของผูบริหาร สามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) สวนท่ี 1 แสดงช่ือผูบริหาร 
2) สวนท่ี 2 แสดงแถบเมนูคําส่ังของระบบ 

2.1)  สวนเมนูสืบคนเอกสาร  
2.2)  สวนเมนูรายงานประกอบดวยรายงานตาง ๆ ดังนี้ 

- เมนูรายงานเอกสารเขา 
- เมนูรายงานเอกสารออก 
- เมนูรายงานรายงานเอกสารบันทึกขอความ 
- เมนูรายงานเอกสารคําส่ัง 
- เมนูรายงานเอกสารประกาศ 

2.3)  สวนเมนูออกจากระบบ 
3) สวนท่ี 3 สวนแสดงผลขอมูล 
4) สวนท่ี 4 แสดงแถบคําส่ังเชน เพิ่ม แกไข บันทึก ลบ แสดงรายการ ลางหนาจอ 

ออกเปนตน 
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5.2  โครงสรางของระบบและการพัฒนาโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบจัดเก็บและติดตามเอกสารสําหรับกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1. 
ตรวจสอบขอมูล 
เขาใชงานระบบ 

2. 
จัดการขอมูล

ทั่วไปของระบบ 

3. 
จัดการขอมูล
หนวยงาน 

4. 
จัดการขอมูล
เอกสาร 

5. 
คนหาเอกสาร 

6. 
จัดทํารายงาน 

2.1 
จัดการขอมูล
ผูใชงาน 

2.2 
จัดการขอมูล

ประเภทเอกสาร 

2.3 
จัดการขอมูล
สถานะเอกสาร 

2.4 
จัดการขอมูลความ
เรงดวนของเอกสาร 

2.5 
จัดการขอมูลกลุม

ผูใชงาน 

รูป 5.3 ผังการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและติดตามเอกสาร 
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จากผังการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและติดตามเอกสารดังรูป 5.3 อธิบายการ
ทํางานไดดังนี้ 

1) ตรวจสอบขอมูลเขาใชงานระบบ เชน ตรวจสอบช่ือผูใชและรหัสผานเขาใชงานระบบ 
2) จัดการขอมูลท่ัวไปของระบบ 

2.1) จัดการขอมูลผูใชงาน เชน ผูใช รหัสผาน กลุมผูใชงาน เปนตน 
2.2) จัดการขอมูลประเภทเอกสาร เชน ขอมูลเอกสารเขา ขอมูลเอกสาร คําส่ัง 

ประกาศ บันทึกขอความ เปนตน 
2.3) จัดการขอมูลสถานะเอกสาร เชน ดําเนินการ ลงนาม อนุมัติ ไมอนุมัติ เปนตน 
2.4) จัดการขอมูลความเรงดวนของเอกสาร เชน ปกติ ดวนมาก ดวนท่ีสุด เปนตน 
2.5) จัดการขอมูลกลุมผูใชงาน เชน ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีสารบรรณ ผูบริหาร เปน

ตน 
3)  จัดการขอมูลหนวยงาน เชน หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก เปนตน 
4) จัดการขอมูลเอกสาร เชน การจัดการขอมูลรายละเอียดของ เอกสารเขา เอกสารออก 

คําส่ัง ประกาศ บันทึกขอความ เปนตน 
5)  คนหาเอกสาร เชน สืบคนตาม เลขท่ีเอกสาร เร่ือง วันท่ี หนวยงาน เปนตน 
6)  จัดทํารายงาน รายงาน เชน รายงานเอกสารเขา รายงานเอกสารออก รายงานเอกสาร

คําส่ัง รายงานเอกสารประกาศ รายงานเอกสารบันทึกขอความ รายงานเอกสารเปรียบเทียบ
ประจําวัน รายงานเอกสารเปรียบเทียบประจําเดือน รายงานเอกสารเปรียบเทียบประจําป เปนตน 
 
5.3  การพัฒนาโปรแกรม 

1) การตรวจสอบความซํ้าซอนของผูใช 
การพัฒนาโปรแกรมเร่ืองการตรวจสอบความซ้ําซอนของผูใชงานระบบ ในกรณีท่ีมีการ

เพิ่มช่ือผูใชงานในระบบจะการตรวจสอบชื่อผูใชงานระบบวามีช่ือท่ีซํ้ากันหรือไม ถามีการซํ้ากัน
ระบบจะไมสามารถต้ังช่ือท่ีซํ้ากับช่ือท่ีมีอยูแลวได เพื่อปองกันความสับสน และความปลอดภัยใน
การใชงานระบบ 

2) การตรวจสอบการเปดเอกสารหลังจากใชงาน เพื่อตรวจสอบการไดรับ และเปดดูเอกสาร 
ในการตรวจสอบการเปดเอกสารหลังจากท่ี เจาหนาท่ีหนวยงานไดรับเอกสารแลว การ

ตรวจสอบจะตรวจสอบ กรณีท่ีเจาหนาท่ีหนวยงานไดเพื่อเปดอานเอกสารท่ีไดสงไปแลว จะมีนับ
จํานวนคร้ัง และบันทึกวันเวลา คร้ังท่ีสุดทายของเปดอานเอกสาร ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบวาผูใชงาน
ไดรับ และเปดอานเอกสารหรือไม 
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3) การสงตอเอกสารไปยังผูใชอ่ืน 
การสงตอเอกสารไปยังผูใชอ่ืนนั้นในการพัฒนาโปรแกรมผูท่ีรับเอกสารตามหนวยงานคือ

เจาหนาท่ีหนวยงานจะทําการดูแลเอกสาร และสงตอเอกสารไปยังเจาของเร่ืองในหนวยงานของ
ตนเอง 

4) การลบขอมูลไฟลในระบบ 
การลบไฟลในระบบนั้นในการพัฒนาระบบจะออกแบบใหมีการเพิ่ม และอัพโหลดทับ

ไฟลในระบบได แตในกรณีท่ีจะทําการลบ จะตองเปนผูดูแลระบบท่ีเปนเจาของเคร่ืองเซิรฟเวอร 
ถึงจะสามารถลบขอมูลเหลานี้ได เพื่อความปลอดภัยของระบบ 
 


