
 
บทท่ี 4  

การออกแบบฐานขอมูลและจอภาพ 
 
4.1 การออกแบบฐานขอมูล 

การออกแบบตารางขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ผูศึกษาไดทําการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลโดยใช MySQL ซ่ึง
ประกอบไปดวยตารางตางๆ ท้ังส้ิน 15 ตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 

ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 
D1 ผูใชงานระบบ person_level เก็บขอมูลสิทธิการใชงาน Transaction 
D2 แฟมสาขางาน department เก็บขอมูลสาขางาน Master 
D3 แฟมคณะ faculty เก็บขอมูลคณะ Master 
D4 แฟมบุคลากร person เก็บขอมูลบุคลากร Master 
D5 แฟมโครงการ project เก็บขอมูลโครงการ Transaction 
D6 แฟมวัตถุประสงค objective เก็บขอมูลวัตถุประสงค Transaction 
D7 แฟมข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 
ordering เก็บขอมูลข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 
Transaction 

D8 แฟมผูเสนอโครงการ responsibility เก็บขอมูลผูเสนอ
โครงการ 

Transaction 

D9 แฟมรายละเอียด
สถานะการอนมัุติ
โครงการ 

pass_project เก็บขอมูลสถานะการขอ
อนุมัติโครงการ 

Transaction 

D10 แฟมเดือน
งบประมาณ 

month เก็บขอมูลเดือนเพื่อการ
เสนอโครงการ 

Transaction 

D11 แฟมงบประมาณ budget เก็บขอมูลการใช
งบประมาณ 

Transaction  

D12 แฟมลําดับบุคลกร position เก็บขอมูลลําดับบุคลากร Transaction 
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ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ(ตอ) 
ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 
D13 แฟมผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
expact_result เก็บขอมูลผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 
Transaction 

D14 
แฟมมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

education_standard 
เก็บขอมูลมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

Transaction 

D15 แฟมมาตรฐาน สมศ. sms_standard เก็บขอมูลมาตรฐานสมศ. Transaction 
 

รายละเอียดของแตละตารางของฐานขอมูลระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ซ่ึงประกอบดวย ช่ือตาราง ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด
ขอมูล คําอธิบาย และตัวอยางของขอมูล ดังนี้ 
 

1) ตารางขอมูล ผูใชงานระบบ 
ตาราง 4.2 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูใชงานระบบ 

ชื่อตาราง : person_level 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลสิทธิการใชงาน 
Primary Key :  Level_Id 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Level_Id int 4 รหัสลําดับบุคลากร โดย 
1 คือ ผูรับผิดชอบโครงการ  
2 คือ หัวหนาแผนก   
3 คือ หัวหนาคณะ  
4 คือ หัวหนาสังกัด  
5 คือ ผูจัดการ/ผูอํานวยการ  
0 คือ ผูดูแลระบบ 

1  

Level_Name varchar 255 รายละเอียดลําดับบุคลากร ผูรับผิดชอบ
โครงการ 
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2) ตารางสาขางาน 
ตาราง 4.3 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสาขางาน 

ช่ือตาราง  : department 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสาขางาน 
Primary Key  : Dept_Id, Faculty_Id 
Foreign Key  : - 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Dept_Id int  4 รหัสสาขางาน 1 

Faculty_Id int  4 รหัสคณะวิชา 1 

Dept_Name varchar 50 ช่ือสาขางาน คอมพิวเตอรธุรกิจ 

Code char 2 รหัสสาขางาน BC 
 

3) ตารางคณะ 
ตาราง 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลคณะ 

ช่ือตาราง  : faculty 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลคณะ 
Primary Key  : Faculty_Id 
Foreign Key  : - 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Faculty_Id int 4 รหัสคณะ 1 

Faculty_Name varchar 255 ช่ือคณะ บริหารธุรกิจ 
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4) ตารางขอมูลบุคลาการ 
ตาราง 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลบุคลากร 

ช่ือตาราง : person 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลบุคลากร 
Primary Key :  Person_Id 
Foreign Key:  Position_Id, Level_Id, Faculty_Id, Dept_Id,  

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Person_Id int 4 รหัสบุคลากร 1 

Person_Name varchar 255 ช่ือบุคลากร นางสาวสุทธิดา  
นาเมืองรักษ   

Position_Id int 4 รหัสตําแหนง 1 

Level_Id int 4 รหัสลําดับ 1 

Faculty_Id int 4 รหัสคณะ 1 

Dept_Id int 4 รหัสสาขา 1 

username varchar 20 ช่ือผูใช suttida  

password varchar 100 รหัสผาน e10adc3949ba59ab 
be56e057f20f883e 

login_date datetime 
8 

วัน เวลาเขาสูระบบ 2009-08-12 
13:11:48  

logout_date datetime 8 วัน เวลาออกจากระบบ 2009-08-12 
14:16:03  

user_update varchar 30 ขอมูลผูแกไขระบบ admin  

update_time datetime 8 วัน เวลาปรับปรุงขอมูล 2009-08-18 
02:13:00 
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5) ตารางขอมูลโครงการ 
ตาราง 4.6 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลโครงการ 

ช่ือตาราง  : project 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลโครงการ 
Primary Key  : Proj_Id, Dept_Id, Faculty_Id,  
Foreign Key  : - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Proj_Id int  4 รหัสโครงการ 1 

Dept_Id int  4 รหัสคณะ 1 

Faculty_Id int 4 รหัสสาขา 1 

Project_Name varchar 255 ช่ือโครงการ โครงการสาน
สัมพันธพี่กับนอง
คอมพิวเตอร 

Doc_file char 21 เอกสารประกอบโครงการ pd2009105557.pdf 

Project_year char 4 ปท่ีเสนอโครงการ 2552 
 

6) ตารางขอมูลวัตถุประสงค 
ตาราง 4.7 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลวัตถุประสงค 

ช่ือตาราง  : objective 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลวัตถุประสงค 
Primary Key  : Obj_Id, Obj_Order 
Foreign Key  : -   

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Obj_Id int 4 รหัสวัตถุประสงค 1 

Obj_Order int 4 รายการวัตถุประสงค 1 

Obj_Name varchar 255 ช่ือหัวขอวตัถุประสงค เกิดความรวมมือ 
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7) ตารางข้ันตอนการดําเนินงาน 

ตาราง 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางข้ันตอนการดําเนนิงาน 

ช่ือตาราง  :  ordering 
คําอธิบาย  : เกบ็ข้ันตอนการดําเนินงาน 
Primary Key  : Sub_Order_Id 
Foreign Key  : - 
 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Sub_Order_Id int 4 รหัสข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

1 

Order_Name varchar 255 ข้ันตอนการดําเนินงาน เตรียมการ 
 

8) ตารางขอมูลผูเสนอโครงการ 
ตาราง 4.9 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูเสนอโครงการ 

ช่ือตาราง  : responsibility 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลผูเสนอโครงการ 
Primary Key  : Respons_Id, Respons_Order 
Foreign Key  : Person_Id 
 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Respons_Id int 4 รหัสการอนุมัติ 6 

Respons_Order int 4 รหัสรายการเสนอโครงการ 1 

Person_Id int 4 รหัสบุคลากร 9 
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9) ตารางรายละเอียดสถานะการอนุมัติโครงการ 
ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางรายละเอียดการอนุมัติโครงการ 

ช่ือตาราง : pass_project 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรายละเอียดการอนุมัติโครงการ 
Primary Key :  Act_Id 
Foreign Key :  - 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Act_Id int 4 รหัสโครงการ 1 

Pass1_Status enum 2 สถานการณอนุมัติ 
โครงการระดับท่ี 1โดย 
Yes  คือ  อนุมัติ 
No คือ ไมอนุมัติ 

Yes 

Pass1_User varchar 30 ผูอนุมัติโครงการลําดับท่ี 1 Aukkarapon 

Pass1_Time datetime 8 วัน เวลาอนุมัติโครงการ 2009-09-06 
01:56:40 

Pass2_Status enum 2 สถานการณอนุมัติ
โครงการระดับท่ี 2 

yes 

Pass2_User varchar 30 ผูอนุมัติโครงการลําดับท่ี 2 subsiri  

Pass2_Time datetime 8 วัน เวลาอนุมัติโครงการ 2009-07-08 
20:09:01 

Pass3_Status enum 2 สถานการณอนุมัติ
โครงการระดับท่ี 3 

no 

Pass3_User varchar 30 ผูอนุมัติโครงการลําดับท่ี 3 surangrat  

Pass3_Time datetime 8 วัน เวลาอนุมัติโครงการ 2009-05-04 
15:08:48 

Pass4_Status enum 2 สถานการณอนุมัติ
โครงการระดับท่ี 4 

no 

Pass4_User varchar 30 ผูอนุมัติโครงการลําดับท่ี 4 wilairat  
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ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางรายละเอียดการอนุมัติโครงการ (ตอ) 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Pass4_Time datetime 8 วัน เวลาอนุมัติโครงการ 2009-05-04 
15:09:30 

Pass1_Comment longtext 4 รายการเสนอแนะลําดับท่ี 1 ก็นาจะใชไดนะ 

Pass2_Comment longtext 4 รายการเสนอแนะลําดับท่ี 2 ไมอนุมัติ 

Pass3_Comment longtext 4 รายการเสนอแนะลําดับท่ี 3 นาจะปรับ 

Pass4_Comment longtext 4 รายการเสนอแนะลําดับท่ี 4 ขอมูลไมเพียงพอ 

user_update varchar 30 ช่ือผูปรับปรุงขอมูล Aukkarapon 

update_time datetime 8 วัน เวลาปรับปรุงขอมูล 2009-09-06 
01:56:40 

status_check int 4 ตรวจสอบสถานะโครงการ 0 

status_current int 4 ตรวจสอบระดับการอนุมัติ
โครงการ 

1 

 
10) ตารางขอมูลเวลา – สถานท่ี 

ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลเวลา -สถานท่ี 

ช่ือตาราง : time_place 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลเวลา  - สถานท่ีในการดําเนินโครงการ 
Primary Key :   Time_Id 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Time_Id int 4 เวลา 1 

Date date 4 วันท่ี เสนอโครงการ 2008-07-04  

Place varchar 255 สถานท่ีในการดําเนิน
โครงการ 

โรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย 
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11) ตารางงบประมาณ 
ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลงบประมาณ 

ช่ือตาราง  : budget 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลงบประมาณประจําโครงการ 
Primary Key  : Budget_Id, Budget_Order 
Foreign Key  :  - 
 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Budget_Id int 4 รหัสโครงการ 3 

Budget_Order int 4 รายการโครงการ 3 

Budget_Is_Title enum 2 รายการโครงการท่ีผานการ
อนุมัติ 

no 

Budget_Detail varchar 255 รายละเอียดโครงการ กรรมการกรม
พัฒนาฝมือ
แรงงาน  วัน
ละ  400  

Budget_Value double 8 งบประมาณโครงการ 2000 

user_update varchar 50 ผูปรับปรุงขอมูล suttida 

update_time datetime 8 วันเวลาท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-07-08 
20:02:38 

 
12) ตารางขอมูลลําดับบุคลากร 

ตาราง 4.13 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลตําแหนง 

ช่ือตาราง : position 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลตําแหนง 
Primary Key : Position_Id 
Foreign Key: Level_Id 
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ตาราง 4.13 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลตําแหนง(ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Position_Id int 4 รหัสตําแหนงงาน 1   

Level_Id int  4 รหัสลําดับบุคลากร 1 

Position_Name varchar 255 รายช่ือตําแหนงงาน อาจารยแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
13) ตารางผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ตาราง 4.14 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ช่ือตาราง : expect_result 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลผลท่ีคาดวาจะไดรับของโครงการ 
Primary Key : Expect_Id, Expect_Order 
Foreign Key: news_id 
 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Expect_Id bigint 8 รหัสผลคาดวาจะไดรับ 1 

Expect_Order int 4 รายการผลคาดวาจะไดรับ 1 

Expect_Name varchar 255 รายละเอียดผลคาดวาจะ
ไดรับ 

นักศึกษาในแผนก
ไดทําความรูจกักัน
มากยิ่งข้ึน 

 
14) ตารางมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ช่ือตาราง : education_standard 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา 
Primary Key : Edu_Std_Id 
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ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา (ตอ) 

Foreign Key: - 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Edu_Std_Id int 4 รหัสมาตรฐานอาชีวศึกษา 1 

Edu_Std_Name varchar 255 รายละเอียดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี   3  
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

 
15) ตารางมาตรฐาน สมศ. 

ตาราง 4.16 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลมาตรฐาน สมศ. 

ช่ือตาราง : sms_standard 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา 
Primary Key : SMS_Id 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

SMS_Id int 4 รหัสมาตรฐาน สมศ. 1 

SMS_Name varchar varchar 255 รายละเอียดมาตรฐานสมศ. มาตรฐานท่ี  3  
การจัดการเรียน
การสอนดาน
อาชีวศึกษา 
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รูป 4.1 แสดงความสัมพันธของฐานขอมูลระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 

 
4.2 การออกแบบจอภาพ 

การออกแบบจอภาพการแสดงผล มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการใชงาน และเหมาะสม
ตอการใชงานของผูใช 

1) หนาหลักของระบบสารสนสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย 
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สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

สวนที่ 5

สวนที่ 1

 
รูป 4.2 แสดงโครงสรางการออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

 
จากรูป 4.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนหูลักของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนการเขาระบบของผูใช 
สวนท่ี 4 แสดงสวนสารสนเทศ 
สวนท่ี 5 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 
2) หนาจอล็อกอินของระบบ 

 หนาจอล็อกอินเปนหนาจอสําหรับการเขาใชงานระบบ ซ่ึงผูใชงานระบบจะตอง
ทําการระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานใหถูกตองเพ่ือเขาสูหนาจอหลักของระบบตอไป โดยจะแยก
สวนของการเขาระบบตามผูใชงาน คือ ระบบสําหรับอาจารย/เจาหนาท่ีในหนวยงาน ระบบสําหรับ
หัวหนาสาขางาน ระบบสําหรับสําหรับหัวหนาคณะระบบสําหรับรองผูอํานวยการ ระบบสําหรับ
ผูอํานวยการ ระบบสําหรับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ ซ่ึงสามารถแสดงโครงสรางการออกแบบหนาจอ 
ดังนี้ 
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รูป 4.3 แสดงโครงสรางการออกแบบหนาจอล็อกอินของระบบ 

 
จากรูป 4.3 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานในการล็อกอินเขาระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 
3) หนาจอโครงการงบประมาณ  

 หนาจอโครงการงบประมาณเปนหนาจอสําหรับการเรียกดูโครงการงบประมาณ 
ซ่ึงสามารถแสดงโครงสรางการออกแบบหนาจอ ดังนี้ 
 

จากรูป 4.4 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนรายการเพื่อเลือกคนหาโครงการงบประมาณตามเง่ือนไข 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดโครงการงบประมาณท่ีเรียกด ู
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
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รูป 4.4 แสดงโครงสรางการออกแบบหนาจองบประมาณ 

 
4) หนาจอหลักผูดูแลระบบ 

 
รูป 4.5 แสดงโครงสรางการออกแบบหนาจอหลักผูดูแลระบบ 

จากรูป 4.5 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2  แสดงขอมูลผูใชระบบ 
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สวนท่ี 3 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของผูดูแลระบบ ประกอบดวยเมนยูอย
ตางๆ ดังนี ้

1) การเช่ือมโยงหนาหลัก 
2) จัดการขอมูลหนาหลักเจาหนาท่ี 
3) การเปล่ียนรหสัผาน 
4) จัดการผูใช 

- กําหนดขอมูลสิทธิในระบบ 
- ช่ือ 
- ตําแหนง 
- สาขาวิชา 
- คณะ 
- Username 
- Password 

5) จัดการคณะและสาขางาน 
- กําหนดขอมูลรหัสคณะ 
- กําหนดขอมูลช่ือคณะ 
- กําหนดขอมูลช่ือสาขางาน 

6) สวนสํารองขอมูล 
7) สวนคนหาโครงการ 
8) ออกจากระบบ 

สวนท่ี 4 แสดงสวนเมนกูารทํางานของผูบันทึกโครงการ ประกอบดวยเมนูยอยตางๆ 
ดังนี ้

1) จัดการขอมูลโครงการ 
2) การติดตามโครงการ 
3) รายงานการใชงบประมาณ 
4) รายงานการอนุมัติงบประมาณ 

สวนท่ี 5 แสดงสวนเมนูสําหรับผูพิจารณาโครงการ  ประกอบดวยเมนยูอยตางๆ ดังนี ้
1) หัวหนาสาขางาน 
2) หัวหนาคณะ 
3) หัวหนาสังกัด 
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4) ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 
สวนท่ี 6 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

4.1 หนาจอสวนการทํางานพื้นฐานของระบบ ประกอบดวยหนาจอตางๆ ดังนี้ 
1) สวนจัดการหนาหลักเจาหนาท่ี ไดแก ขอมูลสิทธิในระบบ ช่ือ ตําแหนง

สาขาวิชา คณะ Username Password วัน – เวลาเขาสูระบบ วัน – เวลาออกจากระบบ  และสวนการ
แกไขขอมูล 

 

สวนที่ 3

สวนท่ี 1

สวนท่ี 2

สวนท่ี 4
 

รูป 4.6 แสดงโครงสรางหนาจอการแกไขผูดูแลระบบ 
 
จากรูป 4.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงขอมูลผูใชระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดผูใชระบบ พรอมท้ังปุม แกไขขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

2) สวนจัดการการเปล่ียนรหัสผาน 
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รูป 4.7 แสดงโครงสรางหนาจอการแกไขผูดูแลระบบ 

 
จากรูป 4.7 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2  แสดงสวนการแกไข 
สวนท่ี 3  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 

3) สวนจัดการผูใช 

สวนท่ี 2

สวนท่ี 1

สวนท่ี 4

สวนท่ี 3

 
รูป 4.8 แสดงโครงสรางหนาจอการจัดการผูใช 
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จากรูป 4.8 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนขอมูลผูใชงาน/การแกไขผูใช/การลบผูใช 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูลผูใช 
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 

4) สวนจัดการคณะและสาขางาน 

 
รูป 4.9 แสดงโครงสรางหนาจอการจัดการคณะและสาขางาน 

 
จากรูป 4.9 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเลือกขอมูลคณะและสาขา โดยสามารถเลือกจําแนกตามคณะและ

สาขางาน  
สวนท่ี 3 แสดงสวนขอมูลคณะและสาขา/การแกไขขอมูลคณะและสาขางาน 
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สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูลคณะและสาขางาน 
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

  

สวนท่ี 2

สวนท่ี 1

สวนท่ี 4

สวนท่ี 3

 
รูป 4.10 แสดงโครงสรางหนาจอรายงานการใชงบประมาณ 

 
จากรูป 4.10 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจดัการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงการเรียกดูรายงาน 
สวนท่ี 3 แสดงรายงานการใชงบประมาณพรอมท้ังสรุปยอดงบประมาณ 
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 
5) หนาจอสําหรับผูพิจารณาอนุมัติโครงการ ดังนี ้

(1) หนาจอหลักในการเขาสูระบบเพื่อ การพจิารณาโครงการ โดยจําแนกตามสิทธิ
การพิจารณาโครงการ ประกอบดวย หัวหนาสาขา หัวหนาคณะ หัวหนาตน
สังกัด และผูอํานวยการ 
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รูป 4.11 แสดงโครงสรางหนาจอหลักสําหรับผูพิจารณาโครงการ 

 
จากรูป 4.11 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2  แสดงขอมูลผูใชระบบจําแนกตามสิทธิของการใชงานระบบซ่ึงประกอบดวย 

- ขอมูลผูใชระดับหัวหนาสาขา 
- ขอมูลผูใชระดับหัวหนาคณะ 
- ขอมูลผูใชระดับหัวหนาตนสังกัด 
- ขอมูลผูใชระดับผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดผูใชระบบตามสิทธิ พรอมท้ังปุม แกไขขอมูล 
 โดยแสดงขอมูลพื้นฐานซ่ึงประกอบดวย ช่ือ  ตําแหนง สาขาวิชา คณะ  

Username Password วันท่ี-เวลาเขาสูระบบ วันท่ี-เวลาออกจากระบบ  

สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
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(2)  หนาจอการพจิารณาอนุมัติโครงการ 

 
รูป 4.12 แสดงโครงสรางหนาจอการพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 
จากรูป 4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2  แสดงการเลือกขอมูลโครงการ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดขอมูลโครงการพรอมงบประมาณ และการพิจารณา

อนุมัติโครงการ 
สวนท่ี 4  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 
6)  หนาจอรายงานสารสนเทศโครงการ 

(1) รายงานการใชงบประมาณ 
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รูป 4.13 แสดงโครงสรางหนาจอรายงานการใชงบประมาณ 

 
จากรูป 4.13 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2  แสดงการเลือกขอมูลแสดงผลงบประมาณโครงการ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดขอมูลการใชงบประมาณ โครงการพรอมสรุปยอด

งบประมาณ ตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
สวนท่ี 4  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
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(2) รายงานการอนุมัติงบประมาณ 

สวนที่ 3

สวนที่ 5

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนท่ี 4

< || > 2D/3D Refresh Print

 
รูป 4.14 แสดงโครงสรางหนาจอรายงานการอนุมัติงบประมาณ 

 
จากรูป 4.14 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงการเลือกขอมูลแสดงผลรายงานการอนุมัติงบประมาณโครงการ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดขอมูลการการอนุมัติงบประมาณ โครงการพรอม

สรุปยอดงบประมาณ ตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลรายงานการอนุมัติงบประมาณ ในรูปแบบกราฟ 2 มิติ 3 มิติ 
สวนท่ี 5 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 
7) หนาจอสําหรับรับผิดชอบโครงการ 

(1) หนาจอหลักสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ 
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รูป 4.15 แสดงโครงสรางหนาจอหลักสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ 

 
จากรูป 4.15 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงขอมูลผูใชระบบในระดับผูรับผิดชอบโครงการ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดผูใชระบบตามสิทธิ พรอมท้ังปุม แกไขขอมูล 

 โดยแสดงขอมูลพื้นฐานซ่ึงประกอบดวย ช่ือ  ตําแหนง สาขาวิชา คณะ  

Username Password วันท่ี-เวลาเขาสูระบบ วันท่ี-เวลาออกจากระบบ  

สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

(2) หนาจอสําหรับจัดการโครงการ 

 
รูป 4.16 แสดงโครงสรางหนาจอสําหรับจัดการโครงการ 

 
จากรูป 4.16 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนเลือกป ท่ีเสนอโครงการ 
สวนท่ี 2 แสดงขอมูลรายละเอียดโครงการ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลการเพ่ิมโครงการ 

 
(3) หนาจอสําหรับคนหาโครงการ 

 

 
รูป 4.17 แสดงโครงสรางหนาจอสําหรับคนหาโครงการ 
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จากรูป 4.17 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
สวนท่ี 2 แสดงสวนปอนขอมูลโครงการท่ีตองการคนหา 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลรายละเอียดผลการคนหาโครงการ 
สวนท่ี 4 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 


