
บทที่ 5 

โครงสรางเว็บไซต การออกแบบจอภาพ และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเปนการเช่ืองโยงระบบยอยตาง ๆ เขาดวยกัน อํานวยความสะดวก 
ใหกับผูใชงานระบบ งายตอการเขาถึงใชงาน อธิบายไดดังนี้ 

 
5.1 โครงสรางเว็บไซต 

โครงสร าง เว็บไซตของระบบสารสนเทศเ พ่ือการประเ มินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ สามารถแสดงโครงสรางการเช่ือมโยงระบบยอยตาง ๆ ของระบบ 
แบบลําดับช้ันดังนี้ 
 หนาจอหลัก 
 เขาสูระบบ 

 สวนสําหรับเจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน 
 จัดการขอมูลแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพ 
 จัดการขอมูลเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร 
 จัดการขอมูลแผนกลยุทธตามเปาประสงค 
 จัดการขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 จัดการขอมูลผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
 ภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรประจําป 
 รอยละของตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
 กราฟแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีผาน (Passed)/ไมผาน(Failed) 
 กราฟแสดงความกาวหนาการประเมินจากผูกํากับดูแลในรอบการประเมินปจจุบัน 
 ตารางรายละเอียดผลการประเมินตัวช้ีวัด 

 เอกสารแนะนําการใชงานระบบสําหรับเจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน 
 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูกํากับดูแล 
 บันทึกผลการประเมินตัวช้ีวดัในการกํากับดูแล
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 ภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรประจําปในการกํากับดูแล 
 รอยละของตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
 รอยละของตัวช้ีวัดในการกํากับดูแลท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
 กราฟแสดงระดับความสําเร็จบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 
 กราฟแสดงสัดสวนจํานวนตัวช้ีวัดแยกตามระดับความสําเร็จ 

 เอกสารแนะนําการใชงานระบบสําหรับผูกํากับดูแล 
 ออกจากระบบ 

 สวนสําหรับผูอํานวยการ 
 ภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรประจําป 
 รอยละของตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
 กราฟแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีผาน (Passed)/ไมผาน(Failed) 
 กราฟแสดงความกาวหนาการประเมินจากผูกํากับดูแลในรอบการประเมินปจจุบัน 
 ตารางรายละเอียดผลการประเมินตัวช้ีวัด 

 ออกจากระบบ 
 สวนสําหรับผูดูแลระบบ 
 จัดการสิทธ์ิผูใชงาน 
 ตั้งคารอบการประเมิน 
 ออกจากระบบ 

 
ตาราง 5.1 แสดงคําอธิบายหนาท่ีของไฟลในระบบ 

ลําดับ ช่ือไฟล คําอธิบาย 
1 document.aspx แสดงเอกสารคูมือแนะนําการใชงาน 
2 evl_KPI.aspx บันทึก แกไขขอมูลผลการประเมินตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
3 main.aspx หนาจอตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
4 ovv_BeUnder.aspx แสดงแผนภูมิกราฟผลการประเมินตัวช้ีวดั ในสวนของผู

กํากับดแูล 
5 ovv_KPI.aspx แสดงแผนภูมิกราฟ ตารางรายละเอียดผลการประเมิน

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
6 rpt_evlKPI.aspx รายงานผลการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จ สงออกไปยัง

ไมโครซอฟทเอ็กซเซล (Microsoft Excel) 
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ตาราง 5.1 แสดงคําอธิบายหนาท่ีของไฟลในระบบ (ตอ) 
ลําดับ ช่ือไฟล คําอธิบาย 

7 rpt_BeUnder.aspx สงออกขอมูลไปยังไมโครซอฟทเอ็กซเซล 
8 set_KPI.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
9 set_KPIStructure.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลผูกํากับดูแลในแตละตัวช้ีวดั 
10 set_Objective.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลเปาประสงค 
11 set_Strategy.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลแผนยุทธศาสตร 
12 set_Tactics.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลแผนกลยุทธ 
13 sys_Config.aspx ตั้งคารอบการประเมิน 
14 sys_User.aspx เพิ่ม แกไข ลบขอมูลสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

 
5.2 การออกแบบจอภาพ 

การออกแบบจอภาพ ในการพัฒนาระบบการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
พายัพ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานระบบ งายตอการเขาถึงใชงาน อธิบายไดดังนี้ 

1) การออกแบบจอภาพเขาสูระบบ (login page) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนจอภาพ
เร่ิมตนเขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ  

รูป 5.1 การออกแบบจอภาพเขาสูระบบ 
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จากรูป 5.1 สามารถอธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดงันี้  
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนการรับช่ือผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนเขาสูระบบ 
สวนท่ี 3 สวนทาย (Footer) แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 
 
2) การออกแบบจอภาพสําหรับผู ใชงาน  เ ม่ือผู ใชงานระบบทําการล็อกอิน 

เขาสูระบบงาน จะเขาสูหนาจอหลักของแตละผูใชงาน ซ่ึงจะแตกตางกันตามรูปแบบและสิทธ์ิ 
การใชงานระบบ 

รูป 5.2 การออกแบบจอภาพหนาหลักสําหรับผูใชงานระบบ 
 

จากรูป 5.2 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับผูใชงานระบบ มีดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนจอภาพรวมผลการประเมินตัวช้ีวดัประจําป ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิ 

ของผูใชงาน 
สวนท่ี 5 สวนทาย แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 
 
3) การออกแบบจอภาพสําหรับการจัดการขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนท่ีทําการ

แสดงผล บันทึกขอมูล แกไขขอมูล และลบขอมูล 
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รูป 5.3 การออกแบบจอภาพสําหรับการแสดงขอมูล 
 
จากรูป 5.3 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับการแสดงขอมูล มีดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 ปุม “เพิ่มขอมูล” 
สวนท่ี 5 สวนแสดงรายการขอมูลตามเมนูท่ีเลือก สามารถแกไข ลบได 
สวนท่ี 6 สวนทาย แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 

รูป 5.4 การออกแบบจอภาพสําหรับการบันทึกขอมูล 
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จากรูป 5.4 สวนประกอบของจอภาพหนาหลักสําหรับการแสดงขอมูล มีดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 ปุม “เพิ่มขอมูล” กับ ปุม “ยกเลิกการเพ่ิมขอมูล” 
สวนท่ี 5 สวนแสดงแบบฟอรมสําหรับกรอกบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 6 สวนแสดงรายการขอมูลตามเมนูท่ีเลือก สามารถแกไข ลบได 
สวนท่ี 7 สวนทาย แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 
 
4) การออกแบบจอภาพสําหรับภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรประจําป  

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนของการแสดงภาพรวมความกาวหนาของการประเมินตัวช้ีวัด 
จากผูกํากับดูแล จากรูป 5.5 สวนประกอบของจอภาพภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตร
ประจําป มีดังน้ี 

สวนท่ี 1 สวนหัว แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนแสดงรอยละของตัวช้ีวดัระดับมหาวิทยาลัยที่สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
สวนท่ี 5 สวนแสดงกราฟแสดงสัดสวนตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีผาน (Passed)/ไมผาน

(Failed) 

รูป 5.5 การออกแบบจอภาพสําหรับภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรประจําป 
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สวนท่ี 6 สวนแสดงกราฟแสดงความกาวหนาการประเมินจากผูกํากับดูแลในรอบ 
การประเมินปจจุบัน 

สวนท่ี 7 สวนแสดงตารางรายละเอียดผลการประเมินตัวช้ีวัด 
สวนท่ี 8 สวนทาย แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 

 
5) การออกแบบจอภาพสําหรับภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรในการกํากับ

ดูแล  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนของการแสดงภาพรวมความกาวหนาของการประเมินตัวช้ีวัด 
ในการกํากับดูแลของผูกํากับดูแลแตละคน จากรูป 5.6 สวนประกอบของจอภาพภาพรวม 
ผลการประเมินแผนยุทธศาสตรในการกํากับดูแล มีดังนี้ 

สวนท่ี 1 สวนหัว แสดงตราสัญลักษณและช่ือระบบ 
สวนท่ี 2 สวนของเมนูหลัก ซ่ึงจะแตกตางกันตามสิทธ์ิของผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3 สวนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใชงานระบบ และ ปุม “ออกจากระบบ” 
สวนท่ี 4 สวนแสดงรอยละของตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัยท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
สวนท่ี 5 สวนแสดงรอยละของตัวช้ีวดัในการกํากับดแูลท่ีสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย 
สวนท่ี 6 สวนแสดงกราฟแสดงระดับความสําเร็จบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัด 
สวนท่ี 7 สวนแสดงกราฟแสดงสัดสวนจํานวนตัวช้ีวัดแผกตามระดับความสําเร็จ 
สวนท่ี 8 สวนทาย แสดงขอมูลหนวยงาน ช่ือผูพัฒนา ปท่ีพัฒนา 

 
 

รูป 5.6 การออกแบบจอภาพสําหรับภาพรวมผลการประเมินแผนยุทธศาสตรในการกํากับดแูล 



 

5.3 เทคนิคก
กา

มหาวิทยาลัย
ในการพัฒนา
ของภาษาเอเ
(JAVA Scrip

1)
 
พายัพ ผูคนค
คอนโทรล (
(.NET Frame
ไป ซ่ึงเปนเ
(Freeware) 
(Windows A
(3D) สามารถ

 
 
ตัวอยางจากไ
ดังนี้ 
 <asp:Ch
 <Le
 
 </Le
 <Ser
 
 
 
 </Se

การพฒันาโปร
ารพัฒนาโป
ยพายัพ เปนก
าจะตองเปนภ
เอสพีดอทเน็ต
pt) ภาษาเอสคิ
) เทคนิคก

ในการพั
ควาไดเลือก
(Microsoft 
ework 3.5) แ
คร่ืองมือท่ีช
สําหรับสร

Application) 
ถสรางแผนภมูิ

 
ตัวอยาง

ไฟล ovv_KPI

hart ID="Char
gends> 
<asp:Legend
egends> 
ries> 
<asp:Series N

IsValueS
XValueM

eries> 

รแกรม 
รแกรมของ
การพัฒนาระ
ภาษาท่ีสามาร
ต รวมกับภาษ
คิวแอล (SQL)
การสรางแผนภ
พัฒนาระบบส
ใชเคร่ืองมือ

Chart 
ละไมโครซอ
ชวยใหการส
างแผนภูมิกร
โดยสามารถส
มกิราฟในแบ

รูป 5.7 ไ

การเขียนชุด
I.aspx เปนไฟ

rt2" runat="se

d Name="Leg

Name="Serie
ShownAsLab
Member="ST

48

ระบบสารส
บบเพ่ือใชงา
รถทํางานบนร
ษาซีชารป ภา
) และไดนําเท
ภูมิกราฟ 
สารสนเทศเพ่ื
อในการสรา
Controls) 

อฟท วิชวล สต
สรางแผนภูมิ
ราฟของภาษ
สรางแผนภูมิ
บบตาง ๆ ไดม

ไมโครซอฟท

คําส่ังภาษาเอ
ฟลที่แสดงภา

erver" Width

gend1" BackI

es1" BackGra
bel="True" Le
TATUS" YVa

สนเทศเพื่อก
นในรูปแบบ
ระบบอินเทอ
าษาเอชทีเอ็ม
ทคนิคการพฒั

อการประเมิน
งแผนภูมิกร
สําหรับใช

ตูดิโอ 2008 (
ิกราฟไดอย
าเอเอสพีด็อท

มิกราฟไดทั้งใ
มากถึง 25 แบบ

 ชารท คอนโ

อเอสพีดอทเ
พรวมผลการ

h="350px" He

ImageAlignm

adientStyle="
egend="Lege
alueMembers

ารประเมินแ
บแอพพลิเคชั
อรเน็ตได ผูคน
แอล (HTM

ฒนาโปรแกรม

นแผนยุทธศา
าฟท่ีมีชื่อวา

ชพัฒนาบนดอ
(Microsoft Vi
างรวดเร็ว เ
ทเน็ต และวิน
ในรูปแบบ 2 
บ 

โทรล 

เน็ต ในการส
รประเมินตัวชี้

eight="200px

ment="Bottom

"DiagonalRig
end1" Palette=
s="SUMSTA

แผนยุทธศาส
ัน ดังนั้นภาษ
นควาไดใชเท

ML) ภาษาจาว
มมาประยุกตใ

าสตรของมหา
าไมโครซอฟ
อทเน็ตเฟรม
isual Studio 2
ปนเคร่ืองมือ
นโดวส แอพ
มิติ (2D) แล

สรางแผนภูมิ
ชี้วัดระดับมห

x"> 

m"></asp:Leg

ght" ChartTyp
="Pastel" 

ATUS"></asp

สตรของ
ษาท่ีจะใช 
ทคโนโลยี 
วาสคริปต 
ใช ดังนี้ 

าวิทยาลัย
ฟท ชารท 
เวิรค 3.5  

2008) ข้ึน
อฟรีแวร 
พพลิเคชัน 
ละ 3 มิติ 

กราฟ ดัง
าวิทยาลัย 

gend> 

pe="Pie"  

p:Series> 



49 
 

 <ChartAreas> 
 <asp:ChartArea Name="ChartArea1"></asp:ChartArea> 
 </ChartAreas> 
 </asp:Chart> 
  
 ตัวอยางการเขียนชุดคําส่ังภาษาซีชารป เพื่อดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงใน
แผนภูมิกราฟ ตัวอยางจากไฟล ovv_KPI.aspx.cs ดังนี้ 
 DBAACCESSLAYER.DBACCESS db = new DBAACCESSLAYER.DBACCESS(); 
 DataTable dtcount = new DataTable(); 
 dtcount = db.SelectDB("SELECT ACADYEAR, Sum(CASE WHEN STATUS=1 THEN 1 
 ELSE 0 END) SUMPASSED, Sum(CASE WHEN STATUS=0 THEN 1 ELSE 0 END)  
 SUMFIALED FROM PLANPYU.VIEWKPISCORECOMPARE WHERE 
 ACADYEAR=" + Convert.ToInt32(utill.GetConfig("BEUNDERACADYEAR")) + " 
 GROUP BY ACADYEAR"); 
 DataTable dtcolumn = new DataTable(); 
 dtcolumn.Columns.Add("STATUS", Type.GetType("System.String")); 
 dtcolumn.Columns.Add("SUMSTATUS", Type.GetType("System.Int32")); 
 if (Convert.ToInt32(dtcount.Rows[0]["SUMPASSED"]) != 0) 
 { 
 dtcolumn.Rows.Add("Passed", Convert.ToInt32(dtcount.Rows[0]["SUMPASSED"])); 
 } 
 if (Convert.ToInt32(dtcount.Rows[0]["SUMFIALED"]) != 0) 
 { 
 dtcolumn.Rows.Add("Failed", Convert.ToInt32(dtcount.Rows[0]["SUMFIALED"])); 
 } 
 Chart2.DataSource = dtcolumn; 
 Chart2.Series["Series1"].Label = "#VALY "; 
 Chart2.Series["Series1"].LegendText = "#VALX "; 
 

2) เทคนิคการสงออกฐานขอมูลไปยังไมโครซอฟทเอ็กซเซล  
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(7) ตัวอยางการเขียนชุดคําส่ังภาษาเอเอสพีด็อทเน็ต ดังตัวอยางจากไฟล 
rpt_BeUnder.aspx เปนไฟลสงออกขอมูลไปยังไมโครซอฟทเอ็กซเซล ดังนี้ 
 <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" OnClick="LinkButton1_Click"> 
  </asp:LinkButton> 
  <CR:CrystalReportViewer ID="CrystalReportViewer1" runat="server" AutoDataBind="true" 
  Width="100%" Height="100%" Visible="false" /> 
 

(8) ตัวอยางการเขียนชุดคําส่ังภาษาซีชารป เพื่อดึงขอมูลจากฐานขอมูลไปยัง
ไมโครซอฟทเอ็กซเซล ตัวอยางจากไฟล rpt_BeUnder.cs ดังนี้ 
 //สวนของการดึงขอมูลจากฐานขอมูล 
 protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) 
     { 
         DBAACCESSLAYER.DBACCESS db = new DBAACCESSLAYER.DBACCESS(); 
         DBAACCESSLAYER.UtillFunction utill = new DBAACCESSLAYER.UtillFunction(); 
         DataTable dt = new DataTable(); 
             dt = db.SelectDB(db.SelectSQLViewRptKPIAssessment(Convert.ToString 
  (utill.GetConfig("BEUNDERACADYEAR")), Convert.ToString(utill.GetConfig 
  ("BEUNDERROUND")))); 
         LoadReport("rpt_EvlKPI.rpt", "EvlKPI", dt); 
     } 
  
 //สวนของการเรียกใชขอมูลรายงานจากคริสตัล รีพอรท 
 protected void LoadReport(string strReportName, string strFileName, DataTable strdt) 
     { 
        DBAACCESSLAYER.DBACCESS db = new  DBAACCESSLAYER.DBACCESS(); 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        dt = strdt; 
        ReportDocument rpt = new ReportDocument(); 
        rpt.Load(Server.MapPath(strReportName)); 
        rpt.SetDataSource(dt); 
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        Session["rpt"] = rpt; 
        CrystalReportViewer1.ReportSource = rpt; 
        Session.Add(strReportName, rpt); 
        rpt.ExportToHttpResponse(ExportFormatType.Excel, Response, false, strFileName); 
        rpt.Close(); 
        rpt.Dispose(); 
        GC.Collect(); 
        Response.End(); 
 } 


