
 
บทที่ 4 

การออกแบบโครงสรางและหนาจอแสดงผล 
 

 การออกแบบโครงสรางและหนาจอการแสดงผลเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร เพราะเปนส่ิงท่ีผูใชงานระบบไมวาจะเปน
ผูใชงานท่ัวไปหรือเจาหนาท่ีระบบตองใชงานเสมอ ในการออกแบบโครงสรางและหนาจอแสดงผล
จึงตองออกแบบใหมีความนาสนใจและมีความงายในการใชงาน  
 
4.1 โครงสรางของเว็บไซต 
 สําหรับหนาจอการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน คณะนิติศาสตร 
ไดออกแบบใหมีโครงสรางของเว็บไซต ดังรูปท่ี  4.1  จะแสดงเปนแบบเว็บเพจ โดยเริ่มตนท่ีหนา
โฮมเพจ แลวเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจตางๆ โดยไฟลหนาแรกคือ index.php จะเช่ือมโยงไปยังสวน
หลักๆ 2 สวน ไดแก สวนของการแสดงผลระดับผูใชงานท่ัวไป และสวนของการแสดงผลของ
เจาหนาท่ีระบบ 
 

หนาหลกั โฮมเพจ

ผู ใชงานทัว่ไป ผู ดูแลระบบเจาหนาท่ีระบบ  
รูป 4.1 แสดงโครงสรางเร่ิมตนของระบบ 

 
 โครงสรางของเว็บไซตจากหนาแรกจะเปนหนาท่ีผูใชงานท่ัวไปสามารถเขาถึงและใชงานได 
ซ่ึงหนาของการเขาถึงก็จะแบงแยกออกไปไดอีก ดังนี้ 
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 4.1.1  สวนของผูใชงานท่ัวไป 
   ในสวนของผูใชงานท่ัวไปนั้นจะสามารถเขาถึงเนื้อหาในดานตางๆ ดังนี้ 
   (1) งานวิจัยทางดานกฎหมาย 
   (2) รายละเอียดงานวิจัยทางดานกฎหมายแตละงาน 
   (3) แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยทางดานกฎหมาย 
   (4) แหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย 
   (5) ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอไฟล 
   (6) เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   (7) รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 
   (8) คดีตัวอยางท่ีนาสนใจ 
   (9) ปรึกษาปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย 
   (10) คนหาขอมูลภายในระบบ 
   ซ่ึงการเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจหนาตางๆของผูใชงานท่ัวไป สามารถแสดงดังรูป 4.2 

 

รูป 4.2 แสดงโครงสรางในสวนของผูใชงานท่ัวไป 
 4.1.2  สวนของเจาหนาท่ีระบบ 
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   ในสวนของเจาหนาท่ีระบบนั้นจะสามารถเขาถึงเนื้อหาในดานตางๆ ดังนี้ 
   (1) สามารถเพ่ิม ลบ แกไขงานวิจัยทางดานกฎหมาย 
   (2) สามารถเพ่ิม ลบ แกไขไฟลประกอบงานวิจัยกฎหมาย 
   (3) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข แหลงขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยทางดานกฎหมาย 
   (4) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข แหลงขอมูล การเรียนรูทางกฎหมาย 
   (5) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอไฟล 
   (6) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   (7) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 
   (8) สามารถเพ่ิม ลบ แกไขคดีตัวอยางท่ีนาสนใจ 
   (9) สามารถตอบคําถาม การปรึกษาปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย 
   (10)  สามารถแกไขขอมูลสวนตัว 
   ซ่ึงการเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจหนาตางๆของเจาหนาท่ีระบบ สามารถแสดงดังรูป 4.3 

 

รูป 4.3 แสดงโครงสรางในสวนของเจาหนาท่ีระบบ 
 4.1.3 สวนของผูดูแลระบบ 
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   ในสวนของผูดูระบบนั้นจะสามารถเขาถึงเนื้อหาในดานตางๆ ดังนี้ 
(1) สามารถเพ่ิม ลบ รายช่ือเจาหนาท่ีระบบ 
(2) สามารถเพ่ิม ลบ แกไขรายช่ือคณาจารย 
(3) สามารถสํารองขอมูลในฐานขอมูลท้ังหมดของระบบ 
(4) สามารถกูคืนขอมูลในฐานขอมูลท้ังหมดของระบบ 
(5) สามารถแกไขขอมูลสวนตัว 

   ซ่ึงการเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจหนาตางๆของเจาหนาท่ีระบบ สามารถแสดงดังรูป 4.4 
 

ขอมูลสวนตวั

เจาหนาท่ีระบบ

ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ

ขอมูลคณาจารย

สาํรองขอมูล

นาํเขาขอมูล

 

รูป 4.4 แสดงโครงสรางในสวนของผูดูแลระบบ 
 

4.2 การนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน  
 ขอมูลท่ีนําเขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอนมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน 4 รูปแบบ
ซ่ึงขอมูลแตละรูปแบบมีวิธีการนําเขา ดังน้ี  
 4.2.1  ขอมูลตัวอักษร  นําเขาโดยใชแปนพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยกรอกขอมูลผาน

กลองรับขอความบน โปรแกรมเว็บเบราเซอรในระบบสารสนเทศฯ  เพ่ือใหโปรแกรมประมวลผล

ใหอยูในรูปแบบท่ีกําหนดไว คือ  แบบอักษร  ทาโฮมา (Tahoma)  กอนจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูล 
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 4.2.2  ขอมูลรูปภาพ  หากเปนภาพจากหนังสือจะตองทําการสแกน  (scan)  เพื่อใหอยูใน

รูปแบบไฟลรูปภาพท่ีกําหนดไว  คือ  แบบ  เจเพ็ก (JPEG)  และจะทําการตกแตงใหสวยงามกอนจะ

นําเขาสูระบบโดยผาน  โปรแกรมเว็บเบราเซอรและจัดเก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ 

 4.2.3  ไฟลเอกสารประกอบ ไฟลเอกสารทุกรูปแบบจะถูกทําใหอยูในรูปแบบไฟลชนิด พีดี

เอฟ กอนจะนําเขาสูระบบโดยผาน โปรแกรมเว็บเบราเซอรเพื่อนําไปจัดเก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ 

 4.2.4  ภาพเคล่ือนไหว จะถูกทําใหอยูในรูปแบบไฟลท่ีเรียกวา แฟลชวิดีโอ (FLV) กอนจะ

นําเขาสูระบบโดยผานโปรแกรมเว็บเบราเซอรและนําไปจัดเก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.5 แสดงการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน 
 
 
 

รูปแบบขอมูลที่จะ
นําเขาระบบ 

ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพเคลื่อนไหว 
แปลงไฟลใหอยูใน
รูปแบบ SWF หรือ 

FLV 

รับขอมูลผาน โปรแกรมเว็บเบราเซอรเขาสูระบบสารสนเทศฯ 

จัดเก็บขอมูลลงสูฐานขอมูลและพื้นท่ี เซิรฟเวอร คอมพิวเตอร 

ไฟลเอกสาร 

ไฟลเอกสารปรับ
รูปแบบไฟลใหเปน
ไฟลแบบ PDF 

รูปภาพ 

ภาพจากการสแกน
และไฟลภาพ ผาน
การตกแตงใหอยูใน

รูปแบบ JPEG หรือ 

ตัวอักษร 

รับขอมูลจากระบบ 
และเปลี่ยนแบบ
อักษรใหเปนแบบ 

Tahoma 
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 ขอมูลท้ังหมดท่ีอยูในรูปแบบตัวหนังสือ  ขอความ  จะถูกจัดเก็บใหอยูในระบบฐานขอมูล  
มายเอสคิวแอล และขอมูลท่ีอยูในรูปแบบไฟลตาง ๆ  เชน  ไฟลรูปภาพ  ไฟลเอกสาร  จะถูกเก็บไว
บนพื้นท่ีเซิรฟเวอร คอมพิวเตอร โดยการนําเขาขอมูลตัวอักษร  ขอความ และรูปภาพ จะทําผาน
ระบบทาง  โปรแกรมเว็บเบราเซอร และระบบจะทําการประมวลผลโดยภาษาพีเอชพี ใหสามารถ
ทํางานไดและพรอมกัน  จะส่ังใหจัดเก็บขอมูลตัวอักษรท้ังหมดลงในฐานขอมูล  มายเอสคิวแอล  
และดึงขอมูลจาก  มายเอสคิวแอล มาแสดงเม่ือไดรับการรองขอจากผูใชงาน  แสดงดังรูปท่ี  4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.6 แสดงกระบวนการนําเขาขอมูลและการแสดงผลของระบบสารสนเทศ 
 
4.3 การออกแบบการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 การออกแบบหนาเว็บเพจแสดงผลเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของเว็บไซตและเหมาะสม
กับการใชงานของผูใชในแตละประเภท การออกแบบจึงตองออกแบบหนาเว็บเพจใหแตกตางกัน
ไปตามลักษณะการใชงาน ซ่ึงจะแบงออกเปนสวน ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สงขอมูล
รองขอ 

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนและการ

สอน 

 

PHP 
ไฟล 

ขอมูล
ที่มี 

แสดง
ขอมูล 

Browser
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 4.3.1  หนาโฮมเพจ (Home Page) 
   การออกแบบการแสดงผลหนาแรก  ขอมูลในหนาแรกเปนหนาท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  
เพราะเปนส่ิงแรกท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูใชงานระบบ  การออกแบบหนาจอการแสดงผลท่ีหนา
แรกจึงตองออกแบบใหมีความนาสนใจและมีความงายในการใชงาน สําหรับหนาจอการแสดงผล
ของระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอนไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูปท่ี  
4.7 โดยมีสวนประกอบหลัก 10 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

1 แสดงสวนหัวของระบบ 
 

2 งานวิจัยทางดานกฎหมาย 4 วิดีโอ ส่ือการสอน 
 

6 คนหาขอมูล 

7 ปรึกษาปญหากฎหมาย 

5 เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

8 คดีตัวอยางท่ีนาสนใจ 
 

3 แหลงขอมูล เก่ียวกับ
กฎหมาย 

9 รายการคําถามเก่ียวกับ
กฎหมาย 

 
10 แสดงสวนทายของระบบ 

รูป 4.7 แสดงผังโครงสรางการแสดงผลในหนาแรกของระบบ 
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   จากรูป 4.7 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงสวนหัวของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนบนสุดของทุกหนาใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน ไดแก ช่ือของระบบ โดยมีเมนูตางๆดังตอไปนี้ 

     1) หนาแรก 
     2) คนหาขอมูล 
     3) งานวิจัยทางกฎหมาย 

   แหลงขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย  
     4) ส่ือการเรียนการสอน 

  เอกสารการเรียนการสอน 
  วิดีโอการเรียนการสอน  

     5) คลินิกกฎหมาย 
  แบบคําถามเก่ียวกับกฎหมายและกรณีศึกษาตางๆ 

   (2) ตําแหนง 2 งานวิจัยทางดานกฎหมาย จะแสดงรายการงานวิจัยทางกฎหมาย โดยจะ
แสดงงานวิจัยทางกฎหมาย 20 รายการ 
   (3) ตําแหนง 3 แหลงขอมูล เกี่ยวกับกฎหมาย จะแสดงรายการ แหลงขอมูล งานวิจัย
เกี่ยวกับกฎหมาย และ แหลงขอมูล การเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมาย 
   (4) ตําแหนง 4 วิดีโอ ส่ือการสอน สวนนี้จะแสดง ส่ือการสอนท่ีอยูในรูปแบบของ วิดีโอ 
โดยจะแสดงรายการลาสุดท่ีมีอยูในระบบ 
   (5) ตําแหนง 5 เอกสารประกอบการเรียนการสอน จะแสดงรายการเอกสารการเรียนการ
สอนท่ีอยูในรูปแบบของไฟลตางๆ โดยจะแสดง 20 รายการ 
    (6) ตําแหนง 6 คนหาขอมูล เปนสวนสําหรับการคนหาขอมูลในระบบ 
   (7) ตําแหนง 7 ปรึกษาปญหากฎหมาย จะแสดงขอมูลใหคลิกเพ่ือเขาไปยังสวนของการ
ปรึกษาปญหากฎหมาย 
   (8) ตําแหนง 8 คดีตัวอยางท่ีนาสนใจ จะแสดงรายการคดีตัวอยางท่ีนาสนใจท่ีมีในระบบ 
โดยจะแสดง 5 รายการ 
   (9) ตําแหนง 9 รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย จะแสดงรายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย
ใหผูใชระบบไดเลือกวาคําถามนั้นๆถูกหรือผิด 
   (10)  ตําแหนง 10 แสดงสวนทายของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนลางสุดของทุกหนา
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนและการสอน  
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 4.3.2  หนาจอในสวนของการแสดงงานวิจัยทางกฎหมาย 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการแสดงงานวิจัยทางกฎหมายไดออกแบบใหมี
โครงสรางการแสดงผลดังรูป  4.8 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูล
ตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

1 แสดงเงื่อนไขในการเลือกงานวิจัย 
3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ รวม แหลงขอมูล ท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ท า ง
กฎหมาย 2 แสดงรายการงานวิจัย 

 แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.8 แสดงผังโครงสรางการแสดงงานวิจัยทางกฎหมาย 

   
   จากรูป 4.8 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงเง่ือนไขในการเลือกงานวิจัย จะแสดงการกําหนดเง่ือนไขท่ีจะให
แสดงรายการงานวิจัยทางกฎหมาย โดยจะแสดงงานวิจัยทางกฎหมาย 20 รายการ โดยเง่ือนไขท่ีจะ
ใหแสดงจะมีเลือกจากรายช่ือบุคลากร เลือกประเภทของงานวิจัย เลือกจากลําดับการเขาถึงนอยท่ีสุด
หรือมากท่ีสุด เลือกจากผูเขาชมลาสุด และเลือกจากวันเวลาที่ปอนเขาสูระบบ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการงานวิจัยทางกฎหมาย จะแสดงรายการงานวิจัยทางกฎหมาย 
โดยจะแสดงงานวิจัยทางกฎหมาย 20 รายการ 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รวม แหลงขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยทาง
กฎหมายจะแสดงการคนหาขอมูลในระบบ และรายการ แหลงขอมูล งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย และ 
แหลงขอมูล การเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมาย 
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 4.3.3  หนาจอในสวนของการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอ
ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.9 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะ
แสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 
 

1 แสดงเงื่อนไขในการเลือกส่ือฯ 
3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ รายการส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบเอกสาร 2 แสดงรายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอ 

 
แสดงสวนทายของระบบ 

รูป 4.9 แสดงผังโครงสรางการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วดิีโอ 
   
   จากรูป 4.9 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงเง่ือนไขในการเลือกส่ือฯ จะแสดงการกําหนดเง่ือนไขท่ีจะใหแสดง
รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอโดยจะแสดงรายการ 10 รายการ เง่ือนไขท่ีกําหนดได
คือ เลือกแสดงตามรายวิชา และเลือกแสดงตามรายช่ือคณาจารย 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการส่ือการเรียนการสอน จะแสดงรายการส่ือการเรียนการสอน
ในรูปแบบ วิดีโอ โดยจะแสดงรายการ 10 รายการ แตละรายการจะแสดง ช่ือของส่ือการเรียนการ
สอน, ช่ืออาจารยเจาของรายวิชา และจํานวนผูเขาชม 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
เอกสาร จะแสดงการคนหาขอมูลในระบบ และรายการการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร โดยจะ
แสดงไว 15 รายการ ประกอบดวยรายช่ือเอกสารการสอน, รหัสรายวิชา และช่ืออาจารยเจาของ
รายวิชา 
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 4.3.4  หนาจอในสวนของการแสดงรายละเอียดส่ือการเรียนการสอนในรูป วิดีโอ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการแสดงรายละเอียดส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบ วิดีโอ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.10 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน 
ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

 แสดงสวนหัวของระบบ 

1 แสดงเงื่อนไขในการเลือกส่ือฯ 
3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ รายการส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบ เอกสาร  

2 แสดงรายละเอียดส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอ 

 

 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.10 แสดงผังโครงสรางการแสดงรายละเอียดส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วดิีโอ 

   
   จากรูป 4.10 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงเง่ือนไขในการเลือกส่ือฯ จะแสดงการกําหนดเง่ือนไขท่ีจะใหแสดง
รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ วิดีโอโดยจะแสดงรายการ 10 รายการ เง่ือนไขท่ีกําหนดได
คือ เลือกแสดงตามรายวิชา และเลือกแสดงตามรายช่ือคณาจารย 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายละเอียดส่ือการเรียนการสอน จะแสดงรายละเอียดส่ือการเรียน
การสอนในรูปแบบ วิดีโอ โดยจะแสดงช่ือรายการ ช่ือเจาของวิชา รายละเอียดการเขาชม ผูเขาชม
ท้ังหมดและการเขาชมคร้ังสุดทาย 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
เอกสาร จะแสดงการคนหาขอมูลในระบบ และรายการการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร โดยจะ
แสดงไว 10 รายการ 
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 4.3.5  หนาจอในสวนของการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
เอกสาร ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.11 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแต
ละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

1 แสดงเงื่อนไขในการเลือกส่ือฯ 
3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ รายการส่ือการเรียนการ
สอนในรูปแบบ วิดีโอ 2 แสดงรายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ เอกสาร 

 

 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.11 แสดงผังโครงสรางการแสดงส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร 

   
   จากรูป 4.11 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงเง่ือนไขในการเลือกส่ือฯ จะแสดงการกําหนดเง่ือนไขท่ีจะใหแสดง
รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร โดยจะแสดงรายการ 30 รายการ เง่ือนไขที่กําหนด
ไดคือ เลือกแสดงตามรายวิชา เลือกแสดงตามจํานวนผูเขาชม และเลือกแสดงตามรายช่ือคณาจารย 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการส่ือการเรียนการสอน จะแสดงรายการส่ือการเรียนการสอน
ในรูปแบบ วิดีโอ โดยจะแสดงรายการ 30 รายการ การแสดงจะแสดงรหัสรายวิชา ช่ือไฟลเอกสาร 
รายช่ือเจาของวิชา และ วันเวลาที่นําเขาสูระบบ 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รายการส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
เอกสาร จะแสดงการคนหาขอมูลในระบบ และรายการการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสาร โดยจะ
แสดงไว 10 รายการ 
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 4.3.6  หนาจอในสวนของคลินิกกฎหมาย 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการคลินิกกฎหมาย ไดออกแบบใหมีโครงสราง
การแสดงผลดังรูปท่ี  4.12 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

 

1 แสดงรายการคําถามของคลินิกกฎหมายท่ีเขามายังระบบ 

 

3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ  รายการคดีตัวอยางและ
แบบคําถาม 

 

 

2 แสดงฟอรมการตั้งคาํถามของคลินิกกฎหมาย 

 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.12 แสดงผังโครงสรางการแสดงในสวนของคลินิกกฎหมาย 

   
   จากรูป 4.12 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการคําถามของคลินิกกฎหมายท่ีเขามายังระบบ จะแสดงรายการ
คําถามท่ีมีผูถามคําถามคลินิกกฎหมายเขามายังระบบ โดยจะแสดงไวหนาละ 20 รายการ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงฟอรมการต้ังคําถามของคลินิกกฎหมาย จะเปนการแสดงฟอรม
สําหรับใหผูท่ีมีปญหาเร่ืองกฎหมาย สามารถเขามาตั้งคําถามเพ่ือถามปญหาไปยังระบบได โดย
ขอมูลท่ีปอนเขามานั้นไดแก หัวขอ รายละเอียด รูปภาพประกอบ อีเมล ช่ือผูตั้งคําถาม เปดเผยตอ
สาธารณะหรือไม และรหัสปองกันการปลอมแปลง 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รายการคดีตัวอยางและแบบคําถาม จะแสดง
การคนหาขอมูลในระบบ และรายการคดีตัวอยางและแบบคําถาม โดยจะแสดงไว 10 รายการ 
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 4.3.7  หนาจอในสวนของการคนหา 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการคลินิกกฎหมาย ไดออกแบบใหมีโครงสราง
การแสดงผลดังรูป 4.13 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 
 

1 แสดงฟอรมการคนหาขอมูลพรอมเงื่อนไข 
3 แสดงการคนหาขอมูล 
และ รายการส่ือตัวอยาง 

2 แสดงผลลัพธของการคนหา 

 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.13 แสดงผังโครงสรางการแสดงในสวนของการคนหา 

   
   จากรูป 4.13 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงฟอรมการคนหาขอมูลพรอมเง่ือนไข แสดงแบบฟอรมสําหรับการ
คนหาขอมูล โดยจะมีเง่ือนไขใหเลือกสําหรับการแสดงผลการคนหา โดยเง่ือนไขของการคนหา จะ
คนหาจาก ส่ือการเรียนการสอน งานวิจัย และคลินิกกฎหมาย 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงฟอรมการต้ังคําถามของคลินิกกฎหมาย จะเปนการแสดงผลลัพธ
ของการคนหา 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงการคนหาขอมูลและ รายการคดีตัวอยางและแบบคําถาม จะแสดง
การคนหาขอมูลในระบบ และรายการส่ือการเรียนการสอนตัวอยาง โดยจะแสดงไว 10 รายการ 
 
 
4.4 การออกแบบการแสดงผลในสวนของเจาหนาท่ีระบบ 
 การออกแบบหนาเว็บเพจแสดงผลในสวนของเจาหนาท่ีและผูดูละระบบนั้น จะเนนความเรียบ
งายในการใชงาน และท้ังสองสวนจะมีรูปแบบการใชงานคลายกัน จะตางกันเพียงสิทธ์ิการเขาถึง
เมนูในแตละระดับเทานั้น โดยมีสวนประกอบของหนาตางๆดังนี้ 
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 4.4.1  หนาจอในสวนของเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของเจาหนาท่ีระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการ
แสดงผลดังรูป 4.14 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

1 แสดงสวนหัวของระบบ 

 
2 แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

3 แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.14 แสดงผังโครงสรางของเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.14 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงสวนหัวของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนบนสุดของทุกหนาใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน โดยจะแสดงชื่อของผูท่ีเขาสูระบบ และเมนูของการ
ออกจากระบบ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการของเจาหนาท่ีระบบ จะแสดงรายการเมนูท่ีเจาหนาท่ีระบบมี
สิทธ์ิในการเขาไปจัดการใชงาน โดยมีเมนูหลัก ดังนี้ 

    1) บริการงานวิจัยทางกฎหมาย  

    2) บริการชุมชนและสังคม (คลินิกกฎหมาย) 

    3) บริการการเรียนและการสอน  

      4) สถิติการคนหาขอมูล      
   (3) ตําแหนง 3 แสดงสวนทายของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนลางสุดของทุกหนาใน
ของผูดูและระบบและเจาหนาท่ีระบบ 
 
 4.4.2  หนาจอในสวนของแสดงรายการงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการแสดงรายการงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.15 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
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แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

 
1 แสดงรายการงานวิจัยท่ีมีในระบบ 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.15 แสดงผังโครงสรางรายการงานวิจยั โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.15 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการงานวิจัยท่ีมีในระบบ จะแสดงรายการงานวิจัยท่ีมีอยูในระบบ 
และสวนของการจัดการ วาจะทําการแกไขงานวิจัย หรือลบงานวิจัยรายการนั้นท้ิง โดยผูท่ีมีสิทธ์ิใน
สวนของงานวิจัยแตละรายการจะเปนผูท่ีเพิ่มงานวิจัยรายการนั้นเทานั้น 
 
 4.4.3  หนาจอในสวนของการเพิ่มงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการเพ่ิมงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ ได
ออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.16 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1  แสดงการเพิ่มขอมูลงานวิจัย 
 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.16 แสดงผังโครงสรางของการเพ่ิมงานวิจยั โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.16 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 10.3 แสดงรายการเพ่ิมขอมูลงานวิจัย เปนการเพิ่มขอมูลงานวิจัยเขาสูระบบ 
โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก  
     1) ช่ืองานวิจัย 

เพิ่มรายการ ยกเลิก
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     2) ขอมูลแหลงทุนงานวิจัย 
     3)  ผูแตง / เจาของงานวิจัยหลัก    
     4) ผูแตงรวม (ถามี) และ ปท่ีเผยแพร (พ.ศ.) 
     5) บทคัดยอ 
     6) ไฟลประกอบ 
 
 4.4.4  หนาจอในสวนของการแกไขงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการเพ่ิมงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ ได
ออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.17 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงการแกไขขอมูลงานวิจัย 
 
 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.17 แสดงผังโครงสรางของการแกไขงานวิจยั โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.17 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการแกไขขอมูลงานวิจัย เปนการแกไขขอมูลงานวิจัยเขาสูระบบ 
โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก  

    1) ช่ืองานวิจัย 

    2) ขอมูลแหลงทุนงานวิจัย 

    3) ผูแตง / เจาของงานวิจัยหลัก 

    4) ผูแตงรวม (ถามี) 

    5) ปท่ีเผยแพร (พ.ศ.) 

    6) บทคัดยอ 

      7) ไฟลประกอบ  

แกไขรายการ ยกเลิก
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 4.4.5  หนาจอในสวนของการเพิ่ม / แกไขแหลงขอมูลงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการเพ่ิม / แกไขแหลงขอมูลงานวิจัย โดย
เจาหนาท่ีระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.18 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 
สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงการเพิม่ / แกไขแหลงขอมูลงานวิจัย 

 

 
2 แสดงการรายการแหลงขอมูลงานวิจัย 

 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.18 แสดงผังโครงสรางของการเพ่ิม / แกไขแหลงขอมูลงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.18 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการเพ่ิมแหลงขอมูลงานวิจัย เปนการเพิ่ม / แกไขแหลงขอมูล
งานวิจัยเขาสูระบบ โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก ประเภทของแหลงขอมูล ช่ือของแหลงขอมูล 
และ ท่ีอยูของแหลงขอมูล 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงการรายการแหลงขอมูลงานวิจัย สวนนี้จะแสดงรายการแหลงขอมูล
งานวิจัยท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงจะมีเมนู คือ แหลงขอมูลภายในหรือภายนอก ช่ือรายการ การแกไขและ
ลบขอมูล 
 
 
 

เพิ่ม
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 4.4.6  หนาจอในสวนของสรุปภาพรวมขอมูลงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของสรุปภาพรวมขอมูลงานวิจัย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.19 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงสรุปภาพรวมขอมูลงานวิจัย 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.19 แสดงผังโครงสรางของการสรุปภาพรวมขอมูลงานวิจยั โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.19 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการเพ่ิมขอมูลงานวิจัย เปนสรุปภาพรวมขอมูลงานวิจัย ไดดังนี้ 
      1) รายการงานวิจัยโดยแยกตามแหลงทุน 

  ภายในประเทศ  
  ภายนอกประเทศ  

2) รายการงานวิจัยโดยแยกตามปท่ีเผยแพร 

 
 4.4.7  หนาจอในสวนของการเพิ่ม / แกไขขอมูลส่ือการสอน วิดีโอ โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   หนาจอการแสดงผลในสวนของการเพิ่ม / แกไขขอมูลส่ือการสอน วิดีโอ โดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.20 ประกอบดวยสวนหลัก 2 สวน ดังนี้ 
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แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงฟอรมการเพิ่ม / แกไขขอมูลการสอน วิดีโอ 

2 แสดงการรายการขอมูลการสอน วิดีโอ 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.20 แสดงผังโครงสรางของการเพ่ิม / แกไขขอมูลส่ือการสอน วิดโีอ โดยเจาหนาท่ีระบบ 

   จากรูป 4.20 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการเพ่ิม / แกไขขอมูลส่ือการสอน วิดีโอ เปนการเพิ่ม / แกไข
ขอมูลการสอน วิดีโอ เขาสูระบบ โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก  
      1) ช่ืออาจารยผูสอน 
      2) รายวิชา 
      3) ประจําภาคเรียนท่ี / ปการศึกษา 
      4) ช่ือส่ือการสอน 
      5) ประเภทของ วิดีโอ 
      6) เลือกไฟลท่ีตองการ   
    (2)  ตําแหนง 2 แสดงการรายการขอมูลส่ือการสอน วิดีโอ สวนนี้จะแสดงรายการขอมูล
ส่ือการสอน วิดีโอ ท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงจะมีเมนู ไดแก 
      1) รหัสรายวิชา 
      2) ช่ือรายการ 
      3) ช่ือเจาของวิชา 
      4) การแกไข  
      5) การลบขอมูล 
 
  
 

เพิ่มรายการ ยกเลิก
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 4.4.8 หนาจอในสวนของการเพิ่ม / แกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอนโดยเจาหนาท่ีระบบ 
   การแสดงผลในสวนของการเพ่ิม / แกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอน โดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.21 มีสวนประกอบหลัก 2 สวน ดังนี้ 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงฟอรมการเพิ่ม / แกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอน 

 

2 แสดงการรายการขอมูลเอกสารการเรียนการสอน 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.21 แสดงผังโครงสรางของการเพ่ิม / แกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอน  

   จากรูป 4.21 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี ้
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการเพ่ิม / แกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอน เปนการเพิ่ม 
หรือแกไขขอมูลเอกสารการเรียนการสอน เขาสูระบบ โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก  
      1) ช่ืออาจารยผูสอน 
      2) รายวิชา 
      3) ช่ือไฟลเอกสารการเรียนการสอน 
      4) เลือกไฟลท่ีตองการ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงการรายการแหลงขอมูลเอกสารการเรียนการสอน สวนนี้จะแสดง
รายการเอกสารการเรียนการสอนท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงจะมีเมนู ไดแก 
      1) รหัสรายวิชา 
      2) ช่ือรายการ 
      3) ช่ือเจาของวิชา 
      4) การแกไข  
      5) การลบขอมูล 
 
 4.4.9  หนาจอของการเพ่ิม / แกไขแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ
  สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของการเพ่ิม / แกไขแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย 

แกไขรายการ ยกเลิก
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โดยเจาหนาท่ีระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.22 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 
สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงการเพิม่ / แกไขแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย 

 

2 แสดงการรายการแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.22 แสดงผังโครงสรางของการเพ่ิม / แกไขแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย  

   จากรูป 4.22 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงรายการเพ่ิมแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย เปนการเพิ่ม / แกไข
แหลงขอมูลงานวิจัยเขาสูระบบ โดยขอมูลท่ีปอนเขาไปนั้นไดแก ช่ือของแหลงขอมูล และ ท่ีอยูของ
แหลงขอมูล 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงการรายการแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย สวนนี้จะแสดง
รายการแหลงขอมูลงานวิจัยท่ีมีอยูในระบบ ซ่ึงจะมีเมนู คือ ช่ือรายการ, การแกไข และลบขอมูล 
 
 4.4.10  หนาจอในสวนของจัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของจัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย โดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.23 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงรายการคําถามคลินิกกฎหมาย 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.23 แสดงผังโครงสรางของจัดการขอมูลปญหาทางกฎหมาย  

เพิ่ม/แกไข ยกเลิก
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   จากรูป 4.23 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการเพิ่มแหลงขอมูลการเรียนรูทางกฎหมาย เปนการแสดงรายการ
คําถามคลินิกกฎหมาย ท่ีไดมีผูถามเขามายังระบบ รายการคําถามจะแสดงหนาละ 30 รายการ โดย
ขอมูลท่ีแสดงนั้นมีดังนี้ 
      1) หัวขอ 
      2) ผูถามคําถาม และ ไอพีแอดเดรส 
      3) วันท่ีถามคําถาม 
      4) สถานะในการตอบปญหาวาไดทําการตอบแลวหรือไม และสถานะของคําถามวา
มีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะหรือไม 
      5) การเปล่ียนสถานการณตอบคําถาม 
      6) การลบคําถาม 
 4.4.11 หนาจอในสวนของจัดการ รายการกรณีศึกษา โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของจัดการรายการกรณีศึกษา โดยเจาหนาท่ีระบบ ได
ออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.24 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 สวน ซ่ึงแตละสวนจะ
แสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงฟอรมการเพิ่ม / แกไข กรณีศึกษา 

 

2 แสดงรายการกรณีศึกษา 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.24 แสดงผังโครงสรางของการจัดการ รายการกรณศึีกษา 

   
 
 

เพิ่ม/แกไข ยกเลิก
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   จากรูป 4.24 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงฟอรมของการเพิ่ม หรือ แกไข กรณีศึกษา เปนการเพิ่ม หรือแกไข
รายการกรณีศึกษาตัวอยางเขาสูระบบ โดยจะแสดงเปนฟอรม ขอมูลท่ีเพิ่ม / แกไข มีดังนี้ 
      1) ช่ือรายการ 
      2) รายละเอียดของรายการ 
      3) เจาของกรณีศึกษาตัวอยาง 
      4) เลือก / เปล่ียน ไฟลประกอบ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการกรณีศึกษา จะแสดงรายการกรณีศึกษาท้ังหมด โดยจะแสดง
เอาไวหนาละ 30 รายการ ซ่ึงมีขอมูลในการแสดงดังนี้ 
      1) ช่ือรายการ 
      2) เจาของกรณีศึกษาตัวอยาง 

    3) ไฟลประกอบ 

      4) แกไข / ลบรายการ 
 4.4.12 หนาจอในสวนของจัดการ รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของจัดการรายคําถามเกี่ยวกับกฎหมายโดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.25 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 สวน ซ่ึงแต
ละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

1 แสดงฟอรมการเพิ่ม / แกไข รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 

 

2 แสดงรายการคําถามเกี่ยวกับกฎหมาย 

แสดงสวนทายของระบบ 

รูป 4.25 แสดงผังโครงสรางของการจัดการ รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 
   

เพิ่ม/แกไข ยกเลิก
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   จากรูป 4.25 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงฟอรมของการเพิ่ม หรือ แกไข รายการคําถามเก่ียวกับกฎหมาย เปน
การเพิ่ม หรือแกไขรายการรายการคําถามเก่ียวกับกฎหมายเขาสูระบบ โดยจะแสดงเปนฟอรม 
ขอมูลท่ีเพิ่ม / แกไข มีดังนี้ 
      1) ช่ือคําถาม 
      2) รายละเอียดของคําถาม 
      3) คําตอบ / เหตุผลของคําตอบ 
      4) ไฟลประกอบ 
    (2)  ตําแหนง 2 แสดงรายการรายการคําถามเกี่ยวกับกฎหมาย จะแสดงรายการรายการ
คําถามเก่ียวกับกฎหมายท้ังหมด โดยจะแสดงเอาไวหนาละ 30 รายการ ซ่ึงมีขอมูลในการแสดงดังนี้ 
      1) ช่ือรายการ 
      2) คําตอบ 

    3) ไฟลประกอบ 

      4) แกไข / ลบรายการ 
 
 4.4.13 หนาจอในสวนของ จัดการหมวดหมูประเภทกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
   การจัดการหมวดหมูประเภทกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบนั้นจะเปนสวนท่ีเพิ่มอยูใน 
การเพ่ิมหรือแกไขขอมูลงานวิจัย คลินิกกฎหมาย และบริการการเรียนการสอน โดยจะแสดงไว
พรอมกับการเพ่ิมหรือแกไขขอมูล ซ่ึงหนาจอการแสดงผลในสวนของเพิ่มหมวดหมูประเภท
กฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.2 โดยมี
สวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
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1 เพิ่มหรือแกไขขอมูล งานวิจัย / คลินิกกฎหมาย / บริการการเรียนการสอน 

รูป 4.26 แสดงผังโครงสรางของการจัดการหมวดหมูประเภทกฎหมาย โดยเจาหนาท่ีระบบ 
      
   จากรูป 4.26 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 เพิ่มหรือแกไขขอมูล งานวิจัย / คลินิกกฎหมาย / บริการการเรียนการสอน 
ในสวนนี้จะเปนการเพิ่มขอมูลหลักของแตละเมนูการใชงานไดแก 
      1) เพิ่มหรือแกไขขอมูล งานวิจัย 
      2) เพิ่มหรือแกไขขอมูล คลินิกกฎหมาย 
      3) เพิ่มหรือแกไขขอมูล บริการการเรียนการสอน 
   (2) ตําแหนง 2 จัดการหมวดหมูประเภทของกฎหมาย ในสวนนี้ใหเจาหนาท่ีระบบไดทํา
การเลือกประเภทของหมวดหมูกฎหมาย ซ่ึงสามารถแบงหมวดหมูกฎหมายออกไดเปน 4 ระดับ แต
ละระดับจะแสดงขอมูลออกมา เม่ือมีการเลือกหมวดหมูระดับแรกสุด 
   (3) ตําแหนง 3 แสดงรายหมวดหมูประเภทของกฎหมาย จะแสดงรายการหมวดหมู
กฎหมายของงานนั้นๆ เพราะวาในหนึ่งงานอาจจะแบงหมวดหมูไดหลายรายการ และสามารถลบ
รายการหมวดหมูไดจากตําแหนงนี้ 
  
 4.4.14 หนาจอในสวนของรายงานจํานวนรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของรายงานจํานวนรายการโดยแบงตามหมวดหมู
ของกฎหมาย ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.27 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

2 จัดการหมวดหมูประเภทของกฎหมาย 

 

3 แสดงรายหมวดหมูประเภทของกฎหมาย 

เพิ่ม 

หมวดหมูกฎหมาย 1 หมวดหมูกฎหมาย 2 หมวดหมูกฎหมาย 3 หมวดหมูกฎหมาย 4 
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แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

 

1 แสดงรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.27 แสดงรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 

   
   จากรูป 4.27 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย จะแสดงจํานวนการเขาถึง
ขอมูลของผูเขามาชม โดยแยกเปนสวนแตละสวนไดแก งานวิจัยทางกฎหมาย บริการการเรียนการ
สอน และคลินิกกฎหมาย แตละสวนจะแสดงออกมาตามหมวดหมูประเภทของกฎหมาย ซ่ึงแบงได
ท้ังหมด 4 ระดับ และสามารถพิมพออกรายงานได เม่ือคลิกท่ีปุม “พิมพรายงาน” 
 
 4.4.15  หนาจอในสวนของการพิมพรายงานจํานวนรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของพิมพรายงานจํานวนรายการโดยแบงตาม
หมวดหมูของกฎหมาย ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.28 โดยมีสวนการแสดง
ขอมูล ดังนี้ 
 

 

 

2 แสดงรายการแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 

รูป 4.28 แสดงผังโครงสรางการพิมพรายงานจํานวนรายการโดยแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย 
   
 

พิมพรายงาน 

1 รายการส่ังพมิพงาน 

เลือกรายงาน 
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   จากรูป 4.28 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงหนาตางข้ึนมาเพื่อพรอมสําหรับการพิมพรายงานของเคร่ืองพิมพ 
   ตําแหนง 2 แสดงรายการแบงตามหมวดหมูของกฎหมาย โดยจะแสดงรายการท่ีจะพิมพ
ออกรายงาน 
  
 4.4.16 หนาจอในสวนของรายงานสถิติการของระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของจัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย โดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.29 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

 

1 แสดงรายงานสถิติของระบบ 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.29 แสดงผังโครงสรางของรายงานสถิติของระบบ  

   จากรูป 4.29 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการสถิติของระบบ การแสดงสถิติการเขาถึงจะแสดงจํานวนการ
เขาถึงขอมูลของผูเขามาชม โดยแยกเปนสวนแตละสวนไดแก งานวิจัยทางกฎหมาย บริการการ
เรียนการสอน และคลินิกกฎหมาย โดยแตละสวนจะแยกการแสดงสถิติไดดังนี้ 
      1) งานวิจัยทางกฎหมาย 

  จํานวนการเขาถึงของงานวิจัย  
  จํานวนการเขาถึงของไฟลงานวิจัย  

 2) บริการการเรียนการสอน 
   จํานวนการเขาถึงของส่ือการสอน 
   จํานวนการเขาถึงของเอกสารการเรียนการสอน 

 3) คลินิกกฎหมาย 

เลือกรายงาน พิมพรายงาน 
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   จํานวนการเขาถึงของคดีท่ีนาสนใจ 
   จํานวนการเขาถึงของแบบคําถามเก่ียวกับกฎหมาย 

 
 4.4.17 หนาจอในสวนของพิมพรายงานสถิติของระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของพิมพรายงานจํานวนรายงานสถิติของระบบ ได
ออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.30 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 

 

 

 

2 แสดงรายการสถิติของระบบ 

รูป 4.30 แสดงผังโครงสรางการพิมพรายงานสถิติของระบบ  
   
   จากรูป 4.30 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 24.1 แสดงหนาตางข้ึนมาเพื่อพรอมสําหรับการพิมพรายงานของเคร่ืองพิมพ 
   ตําแหนง 2 แสดงรายการสถิติของระบบ โดยจะแสดงรายการที่จะพิมพออกรายงาน 
 
 4.4.18 หนาจอในสวนของสถิติการคนหาขอมูล 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของจัดการขอมูลปญหาเร่ืองกฎหมาย โดยเจาหนาท่ี
ระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการแสดงผลดังรูป 4.31 โดยมีสวนการแสดงขอมูล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

1 รายการส่ังพมิพงาน 
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แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของเจาหนาท่ีระบบ 

 

1 แสดงสถิติการคนหาขอมูล 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.31 แสดงผังโครงสรางของสถิติการคนหาขอมูล 

    
   จากรูป 4.31 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   ตําแหนง 1 แสดงรายการสถิติการคนหาขอมูล การแสดงสถิติการคนหาขอมูลจะแสดง
จํานวนการคนหาขอมูลของผูเขามาชมท่ีไดทําการคนหาผานระบบ โดยแยกเปนสวนแตละสวน
ไดแก คําคนที่มีผูใชในการคนหามากท่ีสุด และแหลงขอมูลท่ีถูกเลือกในการคนหา โดยแตละสวน
จะแยกการแสดงสถิติไดดังนี้ 
      1) คําคนท่ีมีผูใชในการคนหามากท่ีสุด 

 2) แหลงขอมูลท่ีถูกเลือกในการคนหา 
   คลินิกกฎหมาย  
   ส่ือการเรียนการสอน  
   งานวิจัย  

 
4.5 การออกแบบการแสดงผลในสวนของผูดูแลระบบ 
 การออกแบบหนาเว็บเพจแสดงผลในสวนของเจาหนาท่ีและผูดูละระบบนั้น จะเนนความเรียบ
งายในการใชงาน และท้ังสองสวนจะมีรูปแบบการใชงานคลายกัน จะตางกันเพียงสิทธ์ิการเขาถึง
เมนูในแตละระดับเทานั้น โดยมีสวนประกอบของหนาตางๆดังนี้ 
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 4.5.1  หนาจอในสวนของผูดูแลระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนของผูดูระบบ ไดออกแบบใหมีโครงสรางการ
แสดงผลคลายกับในสวนของเจาหนาท่ีระบบ แสดงดังรูป 4.32 โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวน ซ่ึง
แตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 

1 แสดงสวนหัวของระบบ 
 

 
2 แสดงรายการเมนูของผูดูแลระบบ 

 

3 แสดงสวนทายของระบบ 

รูป 4.32 แสดงผังโครงสรางของผูดูแลระบบ 
   
   จากรูป 4.32 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงสวนหัวของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนบนสุดของทุกหนาใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนและการสอน โดยจะแสดงชื่อของผูท่ีเขาสูระบบ และเมนูของการ
ออกจากระบบ 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการของเจาหนาท่ีระบบ จะแสดงรายการเมนูท่ีเจาหนาท่ีระบบมี
สิทธ์ิในการเขาไปจัดการใชงาน โดยมีเมนูหลัก ดังนี้ 

 1) จัดการรายช่ือเจาหนาท่ี 
 2) จัดการรายช่ือคณาจารย 
 3) เขาสูหมวดของเจาหนาท่ีระบบ 
 4) สํารองฐานขอมูล 

   (3) ตําแหนง 3 แสดงสวนทายของระบบ สวนนี้จะแสดงไวท่ีสวนลางสุดของทุกหนาใน
ของผูดูและระบบและเจาหนาท่ีระบบ 
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 4.5.2  หนาจอในสวนของจัดการขอมูลเจาหนาท่ีระบบ 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนการจัดการเจาหนาท่ีระบบ ไดออกแบบใหมี
โครงสราง แสดงดังรูป 4.33 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ 
ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของผูดูแลระบบ 

1 แสดงการเพิม่ขอมูลเจาหนาท่ีระบบ 
 

2 แสดงรายการจัดการรายชือ่เจาหนาท่ีระบบ 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.33 แสดงผังโครงสรางของจัดการขอมูลเจาหนาท่ีระบบ 

   
   จากรูป 4.33 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงการเพิ่มขอมูลเจาหนาท่ีระบบ เปนการเพิ่มขอมูลเจาหนาท่ี ซ่ึงผูดูแล
ระบบจะตองกรอกขอมูลใหครบทุกชอง ขอมูลท่ีผูดูแลระบบตองกรอกมีดังตอไปนี้ 

 1) คํานําหนาช่ือ (อาจารย ผศ. นาย เปนตน)   
 2) ช่ือ   
 3) นามสกุล   
 4) ช่ือท่ีตองการใชงาน 
 5) กําหนด รหัสผาน ท่ีตองการ   
 6) กําหนด รหัสผาน ท่ีตองการอีกคร้ัง   
 7) อีเมล 

   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการของเจาหนาท่ีระบบ จะแสดงรายช่ือเจาหนาท่ีระบบท้ังหมด 
จะแสดงรายการและสถานะ รวมถึงการจัดการรายช่ือเหลานั้น แสดงดังนี้ 

 1) ช่ือเขาใชงาน 
 2) ช่ือ-สกุล 
 3) อีเมล 
 4) สถานะ 

เพิ่มรายช่ือ ลางขอมูล
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 5) กระทําการ )ระงับการใชงาน  /คืนสิทธ์ิการใชงาน(  
 6) ลบบัญชีรายช่ือ 

 
 4.5.3  หนาจอในสวนของจัดการรายช่ือคณาจารย 
   สําหรับหนาจอการแสดงผลในสวนการจัดการรายช่ือคณาจารย ไดออกแบบใหมี
โครงสราง แสดงดังรูป 4.34 โดยมีสวนประกอบหลัก 2 สวน ซ่ึงแตละสวนจะแสดงขอมูลตางๆ 
ดังนี้ 
 

แสดงสวนหัวของระบบ 

แสดงรายการเมนูของผูดูแลระบบ 

1 แสดงการเพิม่ / แกไขรายชือ่คณาจารย / บุคลากร 

2 แสดงรายการจัดการรายชือ่เจาหนาท่ีระบบ 

แสดงสวนทายของระบบ 
รูป 4.34 แสดงผังโครงสรางการเพิ่ม / แกไขรายช่ือคณาจารย / บุคลากร 

   จากรูป 4.34 อธิบายสวนประกอบตางๆ ของหนาเว็บเพจดังนี้ 
   (1) ตําแหนง 1 แสดงการเพ่ิม / แกไขรายช่ือคณาจารย / บุคลการ เปนการเพิ่มและแกไข
ขอมูลของคณาจารยหรือบุคลากร ขอมูลท่ีผูดูแลระบบตองกรอกมีดังตอไปนี้ 
      1) ตําแหนงทางวิชาการ   
      2) ตําแหนงทางดอกเตอร 
      3) ช่ือ-นามสกุล อาจารย / บุคลากร 
      4) ประเภทของบุคลากร 
   (2) ตําแหนง 2 แสดงรายการของคณาจารย/บุคลากร จะแสดงรายช่ือคณาจารย/บุคลากร
ท้ังหมด จะแสดงรายการช่ือ-สกุล รวมถึงการจัดการรายช่ือเหลานั้น แสดงดังนี้ 
      1) รหัสของคณาจารย / บุคลากร 
      2) ช่ือ-สกุล 
      3) การแกไขรายช่ือ 
      4) ลบบัญชีรายช่ือ 

เพิ่ม/แกไขรายช่ือ ลางขอมูล


