
 
บทท่ี 5 

การออกแบบจอภาพ 

 
การออกแบบจอภาพระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการออกแบบในสวนของการรับขอมูลเขา (Input Design) และสวนของ
การออกแบบสวนแสดงผลขอมูล (Output Design) เปนการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการทํางานบนเว็บ
แอพพลิเคชัน ดังนั้น การออกแบบในสวนการทํางานของผูใชงานระบบ  (User Interface) จึงตอง
ออกแบบการรับขอมูลเขาและสวนแสดงผลของขอมูลในลักษณะของหนาจอ (Web Page) ซ่ึงการ
ออกแบบนี้เปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถทําใหผูใชระบบสามารถใชงานได โดยสามารถอธิบายได 
ดังนี้ 
5.1 โครงสรางของระบบ 
  การออกแบบสวนการแสดงผลทางจอภาพของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม    มีดังตอไปนี้ 
 1) โครงสรางหนาจอของระบบสําหรับผูใชงานท่ัวไป 

 
หนาหลักของระบบ CMUCost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.1 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของระบบผูใชงานท่ัวไป

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 

   รายงานภาพรวม 

   ตนทุน ฯ ตอหลักสูตร แยกตามช้ันป 

   รายงานภาพรวม 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   รายงานภาพรวม 
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จากรูป 5.1 เปนสวนท่ีผูใชเขาสูระบบไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของระบบ ซ่ึงผูใชงานสาร
มารถตรวจสอบขอมูลท่ัวไปของ ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ไมวาจะ
เปน ตนทุนฯ ตอหลักสูตร ตนทุน ฯแยกตามชั้นป ตนทุนฯ กระบวนวิชา โดยไมตองเขาระบบกอน 
 
 2) โครงสรางหนาจอของระบบสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 
หนาหลักของระบบ CMUCost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.2 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของผูดแูลระบบ 
 

จากรูป 5.2 เปนสวนท่ีผูดูแลระบบเขาไปยังหนาจอตางๆ ซ่ึงสารมารถตรวจสอบขอมูล
ท่ัวไปของ ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ไมวาจะเปน ตนทุนฯ ตอ
หลักสูตร ตนทุน ฯแยกตามช้ันป ตนทุนฯ กระบวนวิชา และสามารถเขาสูระบบ เพื่อเพิ่มเติม 
ปรับปรุง ลบขอมูลผูใชงานท้ังหมดได 
 

   ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ตนทุน ฯ ตอหลักสูตร แยกตามช้ันป 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   Administration 

   Create and Mange Accounts 
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 3) โครงสรางหนาจอของระบบสําหรับเจาหนาท่ีดานการเงิน  
 

 
หนาหลักของระบบ CMUCost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.3 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของเจาหนาท่ีดานการเงิน 
 
จากรูป 5.3 เปนสวนท่ีเจาหนาท่ีดานการเงินเขาไปยังหนาจอตางๆ ซ่ึงสารมารถตรวจสอบ

ขอมูลท่ัวไปของ ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ไมวาจะเปน ตนทุนฯ ตอ
หลักสูตร ตนทุน ฯแยกตามช้ันป ตนทุนฯ กระบวนวิชา และสามารถเขาสูระบบ เพื่อเพิ่มเติม 
ปรับปรุง ลบขอมูล และ ออกรายงาน ทางการเงินได 

   ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ตนทุน ฯ ตอหลักสูตร แยกตามช้ันป 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   เจาหนาท่ีดานการเงิน 

   บันทึกขอมูลดานการเงิน 

   รายงาน 
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 4) โครงสรางหนาจอของระบบสําหรับเจาหนาท่ีดานงานแผน 
 

 
หนาหลักของระบบ CMUCost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูป 5.4 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของเจาหนาท่ีดานงานแผน 

 
 

   ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ตนทุน ฯ ตอหลักสูตร แยกตามช้ันป 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   เจาหนาท่ีดานงานแผน 

   หลักสูตร 

   การลงทะเบียน 

   รายงาน 

   หลักสูตร 

   การลงทะเบียน 
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จากรูป 5.4 เปนสวนท่ีเจาหนาท่ีดานงานแผนเขาไปยังหนาจอตางๆ ซ่ึงสารมารถตรวจสอบ
ขอมูลท่ัวไปของ ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ไมวาจะเปน ตนทุนฯ ตอ
หลักสูตร ตนทุน ฯแยกตามช้ันป ตนทุนฯ กระบวนวิชา และสามารถเขาสูระบบ เพื่อเพิ่มเติม 
ปรับปรุง ลบขอมูล และ ออกรายงาน ทางดานหลักสูตร และการลงทะเบียนได 
 
 5) โครงสรางหนาจอของระบบสําหรับผูบริหาร 
 

 
หนาหลักของระบบ CMUCost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.5 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของผูบริหาร 
จากรูป 5.5 เปนสวนท่ีผูบริหารเขาไปยังหนาจอตางๆ ซ่ึงสารมารถตรวจสอบขอมูลท่ัวไป

ของ ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมได ไมวาจะเปน ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 
ตนทุน ฯแยกตามชั้นป ตนทุนฯ กระบวนวิชา และสามารถเขาสูระบบ เพื่อออกรายงานภาพรวม 

   ตนทุนฯ ตอหลักสูตร 

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ตนทุน ฯ ตอหลักสูตร แยกตามช้ันป 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานภาพรวม 

   รายงานสําหรับผูบริหาร 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต ฯ เฉล่ีย 

   ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต ฯ รวม 
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5.2 การออกแบบหนาจอการแสดงผล 

 การออกแบบหนาจอการแสดงผล มีจุดประสงค เพื่อใหงายตอการใชงาน 
สอดคลองกับโครงสรางของระบบ และใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใช   
 

มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (Standard of User Interface Design)  
 

ตาราง 5.1 มาตรฐานการออกแบบหนาจอ 
มาตรฐาน รายละเอียด 

ความละเอียดของหนาจอ ความละเอียดของหนาจอขนาด 1024x768 
ตัวอักษรสีดําเขม หัวขอ 
ตัวอักษรสีน้ําเงิน เนื้อหา 
ตัวอักษรสีดําเขม ขอความสําคัญ 
ตัวอักษรสีเขียว หัวขอยอยและลิงคไปยังหนาจออ่ืนๆ  
ตัวอักษรสีน้ําเงิน ลิงคท่ีถูกคลิกแลว 
ตัวอักษรสีแดง แสดงขอมูลคําเตือน 
รูปแบบตัวอักษร Ms sans serif ขนาด 2  
สีเทาและสีขาว เปนสีพื้นหลัง 

 

 
 

 
แถบเล่ือน (Scrollbar) เพื่อเล่ือนดูขอมูลท่ี
แสดงไมหมดในหน่ึงหนาจอได 
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ตาราง 5.1 มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (ตอ) 
 สัญลักษณของระบบ จะอยูดานบนติดกับ

เมนูหลัก 

 

แผนท่ีการเขาใชงานจะอยูดานบนสวน
เมนูตนไม (tree menu) 

 
 
 

Combo box ใชเลือกขอมูลตางๆ 

 

 

แสดงชองวางสีขาวเพื่อใหผูใชบันทึก
ขอมูล 

 

CommandButton  
 

 
แสดงปุมการทํางานในระบบ 

 
การออกแบบหนาจอของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1) หนาจอหลักของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรูปแบบดังรูป 5.6 

สวนท่ี  1   

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 
สวนท่ี 3 

 สวนท่ี 5 

รูป 5.6 การออกแบบหนาจอหลักของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
LOGO 

แผนท่ีการเขาใชงาน(Sitemaps) 

>
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จากรูป  5.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้
- สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  2  แสดงสวนแผนท่ีการเขาใชงาน และสถานะ การเขาใชงาน ของ
ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

- สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ ระบบสารสนเทศในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  4  แสดงผลของระบบโดยจะเปล่ียนตามการเลือกเมนู ในสวนท่ี 3 
- สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 

 
 
 
2) หนาจอการล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรูปแบบดังรูป 5.7 

 

สวนท่ี  1   

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 

 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 3 
 

 

สวนท่ี 5 
 

 
รูป  5.7 การออกแบบหนาจอการล็อกอินเขาสูระบบ 

 
 

username :  
password :  

 login 
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จากรูป  5.7 สามารถอธิบายได ดังนี ้
- สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  2  แสดงสวนแผนท่ีการเขาใชงาน และสถานะ การเขาใชงาน ของ 

ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

- สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ ระบบสารสนเทศในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  4  แสดงสวนการเขาใชงานระบบโดยแสดงรายละเอียดดังนี้ 
1) กรอกขอมูลช่ือผูใชงาน 
2) กรอกขอมูลรหัสผาน 

- สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 
 

3) หนาจอการใชงานของผูใชงานท่ีไดรับสิทธิเพิ่มเติม มีรูปแบบดังรูป 5.8 

สวนท่ี  1   

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 

 
หัวขอ หัวขอ หัวขอ 
edit รายละเอียด delete 

   

 
 

 

สวนท่ี 3 
 

 

สวนท่ี 5 
 

 
รูป  5.8  การออกแบบหนาจอการใชงานของผูใชงานท่ีไดรับสิทธิเพิ่มเติม 
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จากรูป  5.8 สามารถอธิบายได ดังนี ้
- สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  2  แสดงสวนแผนท่ีการเขาใชงาน และสถานะ การเขาใชงาน ของ 

ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

- สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ ระบบสารสนเทศในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  4  แสดงสวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง และลบ ขอมูลดานตางๆตามสิทธิ
ท่ีผูใชงานไดรับ ดังนี ้

1) ขอมูลดานการเงิน 
2) ขอมูลดานหลักสูตร 
3) ขอมูลดานการลงทะเบียน 

- สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 
 

4) หนาจอการออกรายงาน มีรูปแบบดังรูป 5.9 
 

สวนท่ี  1   

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 
 

 

สวนท่ี 3 
 

 

สวนท่ี 5 
 

 
รูป 5.9 การออกแบบหนาหนาจอการออกรายงาน 

 
รายงาน 
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จากรูป 5.9 สามารถอธิบายได ดังนี ้
- สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  2  แสดงสวนแผนท่ีการเขาใชงาน และสถานะ การเขาใชงาน ของ 

ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

- สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ ระบบสารสนเทศในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  4  แสดงสวนการเพิ่มเติม ปรับปรุง และลบ ขอมูลดานตางๆตามสิทธิ
ท่ีผูใชงานไดรับ ดังนี้ 

1) ขอมูลดานการเงิน 
2) ขอมูลดานหลักสูตร 
3) ขอมูลดานการลงทะเบียน 

- สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 
 

5) หนาจอการสืบคนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมมี 
รูปแบบดังรูป 5.10 

สวนท่ี  1   

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 4 
 

 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 5 

 

รูป  5.10 การออกแบบหนาจอการสืบคนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางขอมูล 

>
>

>
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จากรูป  5.10 สามารถอธิบายได ดังนี ้
- สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  2  แสดงสวนแผนท่ีการเขาใชงาน และสถานะ การเขาใชงาน ของ 

ระบบสารสน เทศในการจั ด ทํ า ต น ทุนต อหน ว ยผลผ ลิต บัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  3  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ ระบบสารสนเทศในการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สวนท่ี  4  แสดงสวนการเรียกดูขอมูลตนทุนฯ ไดผานเว็บไซต โดยไมตอง ดู
ผานการออกรายงาน ซ่ึงขอมูลประกอบดวย 

1) ขอมูลดานการเงิน 
2) ขอมูลดานหลักสูตร 
3) ขอมูลดานการลงทะเบียน 

- สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 


