
บทท่ี 5 
การออกแบบการแสดงผล 

 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแบงการ
ออกแบบการแสดงผลของระบบ เพื่อติดตอกับผูใชประกอบดวย  4  สวนตอไปนี้ 
  5.1  การออกแบบเมนู 
 5.2  การออกแบบเว็บไซต 
 5.3  การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 
 5.4  การออกแบบการเช่ือมโยงเว็บไซต 
 
5.1 การออกแบบเมนู 
 ในการออกแบบเว็บไซตผูศึกษาไดนําโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต  คือ PHP มา
จัดทําหนาเว็บไซต (Home Page) และจัดระบบเนื้อหาของเว็บเพจ ของระบบการตัดเกรดบน
เครือขายอินเทอรเน็ตโดยกําหนด ระบบ login และ  logout  เพื่อใชในเขาสูระบบ โดยมีรายละเอียด
ของแตละเมนูดังนี้ 
 1. เมนูหนาหลัก หนาแรกของระบบ login  ผูใชงานระบบจะตองปอนรหัสผูใช(username) 
และ รหัสผาน(Password) เพื่อเขาสูระบบตามสิทธ์ิท่ีผูดูแลระบบเปนผูกําหนด 

2. เมนูขอมูลกระบวนวิชา เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบเปนเมนู เฉพาะของ
ผูดูแลระบบเทานั้น เพื่อใหผูดูแลระบบจัดการนําฐานขอมูลกระบวนวิชาท่ีเปดสอน ท่ีไดจากสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล เขาสูระบบ  

3. เมนูขอมูลการลงทะเบียน เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบเปนเมนู เฉพาะ
ของผูดูแลระบบเทานั้น เพื่อใหผูดูแลระบบจัดการนําฐานขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได
จากสํานักทะเบียนและประมวลผล เขาสูระบบ  

4. เมนูกําหนดคา  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบ เปนเมนูเฉพาะของผูดูแล
ระบบเทานั้น เพื่อใหผูดูแลระบบแกไขในสวนของขอมูลท่ีจะนําไปใชประกอบในรายงาน 
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5. เมนูบัญชีผูใช เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบ เปนเมนูเพื่อใหผูดูแลระบบ
จัดการทําฐานขอมูลบัญชีผูใชงานในระบบ 
     - ลงทะเบียนเพ่ิมผูใชระบบ 
       - ลบ/แกไขขอมูลผูใชระบบ 

6. เมนูลบฐานขอมูลท้ังหมด เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบ เปนเมนู เฉพาะ
ของผูดูแลระบบเทานั้น เพื่อใหผูดูแลระบบลบขอมูลในฐานขอมูลท้ังหมด 

7. เมนูกระบวนวิชา เช่ือมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับกระบวนวิชา จะ
แสดงเฉพาะกระบวนวิชาท่ีอาจารยสอน 

- เพิ่มกระบวนวิชา 
- คนหากระบวนวิชา 
- แกไข/ลบ กระบวนวิชา 

8. เมนูรายช่ืออาจารยผูสอน  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับรายช่ือ
อาจารยผูสอน   

- เพิ่มอาจารยผูสอน 
- คนหาอาจารยผูสอน 
- แกไข/ลบ อาจารยผูสอน 

9. เมนู Section  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับ Section ท่ีเปดสอน โดย
จะแสดงเฉพาะ Section ท่ีอาจารยสอน  

- เพิ่ม Section 
- คนหา Section 
- แกไข/ลบ Section 

10. เมนูขอมูลการลงทะเบียน  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแตละ Section โดยจะแสดงเฉพาะ Section ท่ีอาจารยสอน  

- เพิ่มนกัศึกษาในการลงทะเบียน 
-คนหานกัศึกษาในการลงทะเบียน 
- แกไข/ลบ นกัศึกษาในการลงทะเบียน 

11. เมนูรายช่ือนักศึกษา  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษา  
- เพิ่มนกัศึกษา 
- คนหานกัศึกษา 
- แกไข/ลบ นกัศึกษา 
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12. เมนูสรางกลุม Section  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการสราง
กลุมใหกับ Section โดยจะแสดงเฉพาะกลุมของ Section ท่ีอาจารยสอน  

- เพิ่มกลุมของ Section 
- คนหากลุมของ Section 
- แกไข/ลบ กลุมของ Section 

13. เมนูกําหนดวิธีเก็บคะแนน  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการ
กําหนดวิธีในการเก็บคะแนนวาจะใหมีการเก็บคะแนนกี่คร้ัง และในแตละคร้ังจะเก็บคะแนนมาก
นอยเทาใดในแตละ Section หรือกลุมของ Section โดยจะแสดงเฉพาะ Section หรือกลุมของ 
Section  ท่ีอาจารยสอน  

- เพิ่มวิธีเก็บคะแนน 
- แกไข/ลบ วิธีเก็บคะแนน 

14. เมนูบันทึกคะแนนเก็บ  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับคะแนนเก็บ
ของนักศึกษา สามารถท่ีจะ แกไข/ลบ คะแนนเก็บนักศึกษา โดยจะแสดงเฉพาะ Section ท่ีอาจารย
สอน 

15. เมนู Plot คะแนน  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการแสดงการ Plot 
คะแนนของนักศึกษา โดยจะแสดงเฉพาะ Section ท่ีอาจารยสอน 

16. เมนูตัดเกรด  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเก่ียวกับการตัดเกรดของแตละ 
Section หรือกลุมของ Section โดยจะแสดงเฉพาะ Section หรือกลุมของ Section  ท่ีอาจารยสอน 
และรับผิดชอบ 

17. เมนูแกไขและตรวจสอบความถูกตอง  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการ
เกี่ยวกับการแกไขและตรวจสอบความถูกตองของการตัดเกรดแตละ Section หรือกลุมของ Section 
โดยจะแสดงเฉพาะ Section หรือกลุมของ Section  ท่ีอาจารยสอน และรับผิดชอบ 

18. เมนูยืนยันการตัดเกรด  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการยืนยัน
การตัดเกรดท่ีไดทําไปแลว ของแตละ Section หรือกลุมของ Section โดยจะแสดงเฉพาะ Section 
หรือกลุมของ Section  ท่ีอาจารยสอน และรับผิดชอบ 

19. เมนูรายงาน เช่ือมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการเลือกพิมพรายงานตางๆ 
20. เมนูรายงานสงสํานักทะเบียน เช่ือมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการเลือกพิมพรายงาน
สําหรับสงสํานักทะเบียน และสงไฟลขอมูล  

 21. เมนู ออกจากระบบ ใชออกจากระบบเม่ือผูใชระบบคลิกเมนูนี้ ระบบจะเช่ือมโยงไปยัง  
หนาแรกของระบบยอย ทําใหทราบวาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูใชไม
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สามารถเขาระบบได จนกวาผูใช จะปอนรหัสผูใช (username) และ รหัสผาน (Password) เพื่อกลับ
เขาสูระบบอีกคร้ัง 

 
5.2  การออกแบบเว็บไซต 
 จากการออกแบบเมนูและระบบยอย ทําใหทราบวาระบบการตัดเกรดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต จะตองมีเว็บเพจอะไรบาง ซ่ึงมีดังนี้ 
 1. ระบบ Login แยกการทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนของอาจารยผูสอน และสวนของ
ผูดูแลระบบโดยเว็บเพจที่ใชเปนแบบฟอรมของการ Login จะเปนเว็บเพจเดียวกัน แตเว็บเพจหลัง
การ Login ของอาจารยผูสอน และ ผูดูแลระบบจะตางกัน เนื่องจากสิทธิการใชงานท่ีตางกัน 
 2. ระบบ Logout จะสรางระบบอยูในหนาเดียวกัน  
 3. ระบบ การจัดการของผูดูแลระบบ แบงออกเปน 2 สวน  คือ การโอนขอมูลเขาระบบ 
และการจัดการฐานขอมูล 
 4.  ระบบการของอาจารยผูสอน  แบงออกเปน 5 สวน  คือ การปรับปรุงขอมูล รูปแบบการ
ใหคะแนน  การบันทึกคะแนนและตัดเกรด  รายงาน  และรายงานสงสํานักทะเบียน 
 
5.3 การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 
 จากรายการเว็บเพจท่ีระบุตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนํามาออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
(User Interface) หรือ การออกแบบจอภาพ ของแตละเว็บเพจ  จะจัดวางเนื้อหา องคประกอบตาง ๆ 
ของระบบ ไวตําแหนงใดบาง โดยระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  สามารถแบงรูปแบบ
ของการจัดวางหนาหลักของเว็บไซต ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

 
1.หนาจอ สําหรับผูใช Login เขา สูระบบ 
 

 
 

รูป 5.1 หนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขา สูระบบ 
 

 จากรูป 5.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขาสูระบบ ซ่ึงประกอบดวย แบบฟอรมท่ี
ใชในการ Login ผูใชจะตอง กรอก ช่ือผูใชและรหัสผานจึงจะสามารถเขาไปใชงานระบบได และ
ในหนาเว็บเพจยังแสดงวัตถุประสงคของการจัดทําระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
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2.หนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 

 
รูป 5.2 หนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 

  
 จากรูป 5.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ ในการลงนําขอมูลเขาระบบ เพิ่ม ลบ 
แกไขขอมูลอาจารย และกําหนดคาใหระบบ  
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3.หนาจอสําหรับอาจารย 
 

 
 

รูป 5.3 หนาจอสําหรับอาจารย  
 

 จากรูป 5.3 แสดงหนาจอสําหรับอาจารย เขามาเลือกเพ่ือ เพิ่ม บันทึก ปรับปรุง ขอมูล ตางๆ
ตามท่ีระบบกําหนดไว 
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5.4 การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต 
 เม่ือไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชของแตละเว็บเพจแลว และสวนตางๆ ของแตละเว็บเพจ 
จะตองสามารถเช่ือมโยงถึงกันได ผูศึกษาจึงไดออกแบบการเช่ือมโยงเว็บเพจท้ังหมดของระบบการ
ตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ดังรูป 5.4 
 

ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต

User Login

ผูดูแลระบบ อาจารยผูสอน

โอนขอมูล
เขาระบบ

กําหนดคา
ใหระบบ

ปรับปรุงขอมูล
บันทึกคะแนน
และตัดเกรด

รายงาน
จัดกลุม
Section

 
รูป 5.4  โครงสรางของเว็บไซตและการเช่ือมโยงเว็บเพจในเว็บไซตของ 

                                   ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
 จากรูป 5.4 แสดงถึงโครงสรางของเว็บไซตและการเช่ือมโยงเว็บเพจ โดยผูศึกษาไดสราง
เมนูตาง ๆ ของ ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหสามารถเชื่อมโยงไปยังแตละเว็บเพจ
ได 


