
 
บทท่ี 5 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 

การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ไดกลาวถึงแนวทางวิธีการในการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 การออกแบบโปรแกรม 
1) โครงสรางของระบบ 
2) โครงสรางของเว็บไซต 

5.2 การประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 
 
5.1 การออกแบบโปรแกรม 

1) โครงสรางของระบบ 
จากรูป 5.1 การออกแบบโครงสรางระบบงาน ไดแบงตามสิทธของผูใชงานระบบเปน 6 

กลุม ไดแก อาจารย หัวหนาสาขา หัวหนาคณะ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการและผูดูแลระบบ โดย
ผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสูระบบ เม่ือล็อกอินเขาสูระบบแลว ผูใชงานสามารถเขาจัดการขอมูลได
โดยสิทธ์ิในการจัดการขอมูลจะแตกตางกันไป ดังนี้ 

ผูดูแลระบบ สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง สามารถจัดการสิทธ์ิการเขา
ใชงานของผูใชงานระบบ และสามารถดูวัน เวลาท่ีเขาสูระบบคร้ังสุดทาย ได สามารถทําการเพ่ิม ลบ
แกไข ปรับปรุงขอมูลคณะและสาขางาน  อาจารยจัดการโครงการ  ติดตามการใชงบประมาณ  และ
เรียกดูรายงานการใชงบประมาณโครงการ 

อาจารย สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเองและสามารถดูวัน เวลาท่ีเขาสู
ระบบคร้ังสุดทายได สามารถเพ่ิม แกไข ปรับปรุง เสนอโครงการและงบประมาณ  

หัวหนาสาขา สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง และสามารถดูวัน เวลาท่ีเขา
สูระบบคร้ังสุดทายได  อีกท้ังสามารถดูขอมูลการเสนอโครงการ  งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติ
โครงการในสาขางาน อีกท้ังการตรวจสอบสถานะโครงการพรอมท้ังระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

หัวหนาคณะ สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเองและสามารถดูวัน เวลาท่ีเขา
สูระบบคร้ังสุดทายได  อีกท้ังสามารถดูขอมูลการเสนอโครงการ  งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติ
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โครงการท่ีผานการอนุมัติจากหัวหนาสาขางาน อีกท้ังการตรวจสอบสถานะโครงการพรอมท้ัง
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

 

ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน

จัดการขอมูลสาขา

จัดการขอมูลมาตรฐานอาชีวศึกษา

จัดการขอมูลมาตรฐาน สมศ.

จัดการขอมูลคณะ

จัดการขอมูลอางอิงบุคลากร

ระบบจัดการสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ

รายการสิทธิ์ผูใชงานระบบ

เพ่ิมขอมูลสิทธิ์ผูใชงานระบบ

ระบบจัดการขอมูลบุคลากร

เพ่ิมขอมูลบุคลากร

รายการบุคลากร

ระบบจัดการขอมูลโครงการ

บันทึกขอมูลเสนอโครงการ

แสดงรายการโครงการ

ระบบอนุมัติโครงการ

อนุมัติรายการโครงการ

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ

ระบบรายงานสารสนเทศ

 
 

รูป 5.1 แสดงโครงสรางของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 
 

รองผูอํานวยการ สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเองและสามารถดูวัน เวลา
ท่ีเขาสูระบบคร้ังสุดทายได อีกท้ังสามารถดูขอมูลการเสนอโครงการ  งบประมาณ และพิจารณา
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อนุมัติโครงการที่ผานการอนุมัติจากหัวหนาคณะ อีกท้ังการตรวจสอบสถานะโครงการพรอมท้ัง
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

ผูอํานวยการ สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง และสามารถดูวัน เวลาท่ีเขา
สูระบบคร้ังสุดทายได อีกท้ังสามารถดูขอมูลการเสนอโครงการ  งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่ผานการอนุมัติจากหัวหนาคณะ อีกท้ังการตรวจสอบสถานะโครงการพรอมท้ังระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการและเรียกดูรายงานการใชงบประมาณโครงการ 

และเม่ือไดสิทธ์ิการใชงานแตละกลุมจะใชงานระบบไดไมเทากัน ซ่ึงแบงระบบ การ
ทํางานไดดังนี้ 

(1)  ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน 
- จัดการขอมูลสาขา 
- จัดการขอมูลคณะ 
- จัดการมาตรฐานอาชีวะศึกษา 
- จัดการมาตรฐาน สมศ. 
- จัดการขอมูลอางอิงบุคลากร 

(2) ระบบจัดการสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ 
- รายการสิทธ์ิผูใชงานระบบ 
- เพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ 

(3) ระบบจัดการขอมูลบุคลากร 
- รายการบุคลากร 
- เพิ่มขอมูลบุคลากร 

(4) ระบบจัดการโครงการ 
- บันทึกขอมูลเสนอโครงการ 
- แสดงรายการโครงการ 

(5) ระบบอนุมัติโครงการ 
- อนุมัติรายการโครงการ 

(6) ระบบรายงานสารสนเทศ 
- จําแนกตามป ท่ีเสนอโครงการ 
- จําแนกตามสาขา 
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2) โครงสรางของเว็บไซต 

 
รูป 5.2 แสดงโครงสรางเว็บไซตของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการ 

 
จากรูป 5.2 เปนหนาเว็บไซตหนาแรก ในการเขาสูระบบผูใชตองล็อกอินกอนทุกคร้ัง 

ตามสิทธ์ิท่ีระบบกําหนดใหในการจัดการระบบ และการเสนอโครงการภายในระบบ 
 
5.2 การประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย ไดมีการออกแบบใหมีความสอดคลองกับโครงสรางของระบบ ในรูปแบบ
โปรแกรมเชิงวัตถุ  OOP (Object-Oriented Programming) ชวยใหเขียนโปรแกรมไดอยาง 
ตรวจสอบไดงาย สามารถนําโคดท่ีเขียนไว กลับมาใชใหมไดอยางประหยัด ใหเหมาะสมและ
รองรับความตองการในใชงานมากท่ีสุด 

1) โปรแกรมเชิงวัตถุ  OOP (Object-Oriented Programming) เปนการเขียนโปรแกรม
ท่ีแตกตางจากการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดา (แบบโครงสราง:Structure Programming) เปนการ
เขียนโปรแกรมท่ีมองส่ิงตางๆของโปรแกรมเปนวัตถุ สรางมาจากกลุมของออบเจ็กต หรือวัตถุ ซ่ึง
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แตละออบเจ็กตจะบรรจุ Attribute(*1) และ Operation(*2) ภายในตัวออฟเจ็กต และแตละ Object 
จะเช่ือมตอการทํางานเขาดวยกัน 

(*1)Attribute คือ คุณสมบัติหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ Object 
(*2)Operation คือ การกระทําหรือฟงกช่ันท่ี Object สามารถการทําปรับเปล่ียนตัวเอง 

หรือแสดงผลออกมาภายนอกได 
ประโยชนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือ การจัดรูปแบบโคดเปนระบบระเบียบ ทํา

ใหงายตอการพัฒนาและแกไขในภายหลัง มีการปองกันของขอมูล เพื่อปองกันการนําขอมูลไปใช
อยางผิด ๆ  การนําไปใชสามารถทําไดงายไมยุงวุนวาย และสามารถนําไปใชซํ้าไดโดยไมตองเขียน
โคดใหม 

2) การสรางคลาสเพื่อติดตอกับฐานขอมูล  
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียมี

การสรางคลาสหรือเปนตัวตนแบบเพื่อใชสําหรับการเช่ือมตอฐานขอมูล ซ่ึงมีเทคนิคในการเขียน
โปรแกรมดังนี้ 

 
รูป 5.3 แสดงคําส่ังในสรางตัวตนแบบสําหรับการติดตอฐานขอมูล 

 
3) การสืบทอดขอมูลระดับลูก (sub class หรือ child) 

 เปนการสรางคลาสใหมจากคลาสที่มีอยูกอนแลวจะทําใหลดข้ันตอนในการเขียน
คําส่ังในการทํางานของระบบได ซ่ึงมีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมดงันี้ 
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รูป 5.4 แสดงคําส่ังในการสืบทอดระดับลูกการสืบทอดขอมูลระดับ  3 
 

4) การนําคลาสท่ีสรางไวมาใชงานกับการติดตอฐานขอมูล 
 เม่ือมีการกําหนดคลาสสําหรับใชในการติดตอฐานขอมูลแลวจะเปนการงายหากมี
การนํามาใชงาน ซ่ึงมีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมดังนี้ 

 
รูป 5.5 แสดงคําส่ังการใชงานคลาสติดตอฐานขอมูล 

 
5) การสรางคลาสสําหรับกําหนดรูปแบบรายงานสารสนเทศ 

เพื่อใหไดรูปแบบรายงานสารสนเทศท่ีมีความแตกตาง ตามเง่ือนไขท่ีผูใชตองการ
และงายตอการใชงาน จึงมีการสรางคลาส ประกอบดวย  class myChart เปนการกําหนดรูปแบบการ
แสดงผลขอมูล 

 
6) การนําคลาสมาใชเพื่อกําหนดการแสดงผลรายงานสารสนเทศในรูปแบบ 2 มิติ

และ 3 มิติ ในการนําเสนอขอมูลสําหรับผูบริหารเม่ือตองการตรวจสอบขอมูลการใชงบประมาณมี
การสรุปในรูปแบบ กราฟค ท้ังท่ีเปน 2 มิติ และ 3 มิติ  
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7) การกําหนดการติดตามผูใชงานระบบ 
ในการเขาใชงานระบบ นอกจากจะมีระบบการ Login เขาระบบแลว ระบบยังไดมี

การกําหนดเวลาและติดตามการใชงานของเคร่ือง Client ผูใชงานในระบบ โดยหากผูใชงานไมมี
การตอบสนองกับระบบ ระบบจะทําการ Logout ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีเทคนิคในการ
เขียนโปรแกรมดังนี้ 

 
รูป 5.6 คําส่ังในการกําหนดเวลาและติดตามการใชงานของผูใชงาน 

 


