
บทที่ 5 

การออกแบบโปรแกรมหนาจอการแสดงผลและการพัฒนาโปรแกรม 

 

จากการวิเคราะหฐานขอมูลในบทท่ีผานมาโดยใชแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหล
ของขอมูล และการออกแบบฐานขอมูล เพื่อใหเห็นความสัมพันธของขอมูลในกระบวนการตางๆ 
และใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน ซ่ึงในบทนี้จะไดกลาวถึงการออกแบบโครงสราง
โปรแกรมและหนาจอการแสดงผลของระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยเก็บขอมูลจากผูใชงานถึงความตองการในโครงสรางโปรแกรม 
หนาจอการแสดงผลและออกแบบใหมีความสัมพันธกับออกแบบฐานขอมูลในบทที่ผานมา โดย
แบงเปน 

1) โครงสรางโปรแกรม 
2) การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 
3) การพัฒนาระบบ 

 
5.1  โครงสรางโปรแกรม 

การออกแบบโครงสรางโปรแกรมไดแบงตามสิทธิของผูใชงาน ไดแก ผูดูแลระบบเขต
ผูดูแลระบบโรงเรียน และผูบริหาร  โดยผูใชงานจะตองล็อกอินเขาสูระบบทุกคร้ังกอนการใชงาน  
ผูใชงานจะสามารถใชงานระบบตามสิทธิการใชงานท่ีผูดูแลระบบเขตเปนผูกําหนด  ผูดูแลระบบ
เขตมีหนาท่ีในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ และเพิ่ม ลบ ขอมูลช่ือโรงเรียนในสังกัดได   ผูดูแล
ระบบโรงเรียนสามารถเขาไป เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลในสวนของโรงเรียนตนเอง ไดแก ขอมูล
พื้นฐานโรงเรียน  ขอมูลนักเรียน ขอมูลบุคลากร และสามารถดูรายงานโรงเรียนตนเองและดู
รายงานระดับเขตได   สวนผูบริหารสามารถดูรายงานขอมูลในระดับเขต และดูรายงานขอมูลของ
ทุกโรงเรียนได แตไมสามารถจัดการขอมูลตางๆได 
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รูป 5.1 โครงสรางของระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาแมฮองสอนเขต 2 

เขาสูระบบ 

ผูดูแลระบบเขต ผูดูแลระบบโรงเรียน ผูบริหาร 

จัดการขอมูลผูใชระบบ 

แกไขรหัสผาน 

จัดการขอมูลชื่อโรงเรียน 

แกไขรหัสผาน 

จัดการขอมูลโรงเรียน 

ดูรายงานระดับเขต 

จัดการขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

จัดการขอมูลปการศึกษา 

จัดการขอมูลบุคลากร 

ดูรายงานระดับโรงเรียน 

จัดการขอมูลช้ันเรียน หองเรียน 

จัดการขอมูลเบ้ืองตนนักเรียน 

จัดการขอมูล นํ้าหนัก สวนสูง 

 

จัดการขอมูลการเล่ือนชั้น 

 

ดูรายงานระดับเขต/ 

ระดับโรงเรียน 
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5.2  การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 

การออกแบบหนาจอเปนการออกแบบการนําขอมูลเขา และแสดงผลขอมูล ซ่ึงสวนการ

แสดงผลขอมูลนี้ มีท้ังรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพและรายงานเพื่อแสดงผลทางเคร่ืองพิมพ ซ่ึง

การออกแบบโดยท่ัวไป จะออกแบบตามขอมูลท่ีตองการของผูใชงานระบบ การออกแบบจอภาพ

และรายงานของระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 สามารถออกแบบไดดังนี้ 

5.2.1 หนาจอเขาสูระบบ 
 

 

สวนท่ี 1 
 

สวนท่ี 2                                     

              

                       Username : 

                       Password : 

                                     

 

รูป 5.2 หนาจอเขาสูระบบ 

 

จากรูป 5.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงสวนของการเขาสูระบบ ตามสิทธิของผูใชงานท่ีไดรับ โดยแบงเปน ผูดูแล

ระบบเขต  ผูดูแลระบบโรงเรียน และผูบริหาร 

 

 

 

Login
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 5.2.2 หนาจอหลักจัดการขอมูลตางๆ 
 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.3 หนาจอหลักจัดการขอมูลตางๆ 

 

จากรูป 5.3 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงการเพิ่มขอมูลช่ือโรงเรียนใหม ซ่ึงผูดูแลระบบมีสิทธิในการเพิ่มขอมูลช่ือ

โรงเรียนเทานั้น 

สวนท่ี 4 แสดงเมนูตามสิทธิท่ีไดรับจากการเขาสูระบบของผูใชงานระบบ กรณีผูดูแล

ระบบเขต เขาสูระบบจะแสดงช่ือโรงเรียน ซ่ึงสามารถจัดการช่ือโรงเรียนไดเพียงอยางเดียว กรณี

ผูบริหารเขาสูระบบจะแสดงช่ือโรงเรียนพรอมไอคอนใหคลิกดูรายงานในแตละโรงเรียนได สวน

กรณีผูดูแลระบบโรงเรียนเขาสูระบบจะมีไอคอนสามารถจัดการขอมูลตางๆพรอมดูรายงานได 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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5.2.3 หนาจอขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.4 หนาจอขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

จากรูป 5.4 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนการปอนรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลโรงเรียน ซ่ึงจะมีเมนูยอย ไดแก

ขอมูลหลักของโรงเรียน  ขอมูลสาธารณูปโภค และขอมูลเทคโนโลยี    

 

5.2.4 หนาจอหลักบุคลากร 
 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.5 หนาจอหลักบุคลากร 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 5 

สวนท่ี 4 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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จากรูป 5.5 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนของการคนหาบุคลากร 

สวนท่ี 4 แสดงสวนของเมนูการเพิ่มและลบขอมูลบุคลากร โรงเรียน 

สวนท่ี 5 แสดงสวนของขอมูลบุคลากร ซ่ึงผูใชสามารถคลิกท่ีช่ือบุคลากรเพื่อทําการบันทึก 

แกไข เพิ่มเติมขอมูลบุคลากรได  

 

5.2.5 หนาจอแสดงขอมูลบุคลากร 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.6 หนาจอแสดงขอมูลบุคลากร 
 

จากรูป 5.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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สวนท่ี 3 แสดงสวนการปอนรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลบุคลากรของแตละคน ซ่ึงจะมีเมนู

ยอย ไดแก ขอมูลเบ้ืองตนบุคลากร ขอมูลครอบครัว และการศึกษาของบุคลากร    

 

5.2.6 หนาจอปการศึกษาท้ังหมดของโรงเรียน 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.7 หนาจอปการศึกษาท้ังหมดของโรงเรียน 

 

จากรูป 5.7 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนของเมนูการเพิ่มปการศึกษาใหม  

สวนท่ี 4 แสดงสวนของเมนูการจัดการขอมูลช้ันเรียนหองเรียน และขอมูลนักเรียน ในแต

ละปการศึกษา  

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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5.2.7 หนาจอหลักนักเรียน 
 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.8 หนาจอขอมูลนักเรียน 

 

จากรูป 5.8 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงเมนูจัดการขอมูลนักเรียน ขอมูลน้ําหนักสวนสูง และขอมูลการเล่ือนช้ัน  

สวนท่ี 4 แสดงสวนของการคนหานักเรียน 

สวนท่ี 5 แสดงสวนของเมนกูารเพิ่มและลบขอมูลนักเรียน  

สวนท่ี 6 แสดงสวนของขอมูลนักเรียน ซ่ึงผูใชสามารถคลิกท่ีช่ือนักเรียนเพื่อทําการบันทึก 

แกไข เพิม่เติมขอมูลนักเรียนได  

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 5 

สวนท่ี 4 

สวนท่ี 6 
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5.2.8 หนาจอแสดงขอมูลนักเรียน 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

รูป 5.9 หนาจอแสดงขอมูลนักเรียน 
 

จากรูป 5.9 สามารถอธิบายได ดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนการปอนรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนแตละคน ซ่ึงจะมีเมนูยอย 

ไดแก ขอมูลเบ้ืองตนนักเรียน ขอมูลรายละเอียดนักเรียน ขอมูลความพิการ/โรคประจําตัว และ

ขอมูลครอบครัวนักเรียน  

 

5.2.9 หนาจอรายงานระดับโรงเรียน/ระดับเขตพื้นท่ี 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

รูป 5.10 หนาจอรายงานระดับโรงเรียน/ระดับเขตพ้ืนท่ี 
 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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จากรูป 5.10 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงเมนูรายงานตางๆ ในรูปแบบเว็บบราวเซอร และเอ็กเซล    
 

5.2.10 หนาจอการแกไขรหัสผาน 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

 

รูป 5.11 หนาจอการแกไขรหัสผาน 

 

จากรูป 5.12 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงสวนของการปอนแกไขรหัสผานของผูใชงานระบบ  

 

 

 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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5.2.11 หนาจอขอมูลผูใชงานระบบ 

 

 

สวนท่ี 1 
 

                                     

  

 

รูป 5.12 หนาจอขอมูลผูใชงานระบบ 

 

จากรูป 5.13 สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงสวนของตราสัญลักษณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ช่ือของระบบงาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูดูรายงานระดับเขต และจัดการแกไขรหัสผาน 

สวนท่ี 3 แสดงเมนูการเพิ่มผูใชงานระบบ 

สวนท่ี 4 แสดงขอมูลผูใชงานระบบ ซ่ึงจะมีเมนูเปนไอคอน ผูดูแลระบบเขตสามารถจัดการ

แกไข ขอมูลผูใชงานระบบได 

 

5.3  การพัฒนาระบบ 

  ผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2   โดยใชภาษาพีเอชพี และโปรแกรมมายเอสคิวแอล  ซ่ึงไดออกแบบรายงาน

แบงเปน  2 รูปแบบ  คือ ออกรายงานในรูปแบบเอ็กเซล และออกรายงานในรูปแบบเว็บบราวเซอร  

ซ่ึงในการดูรายงานผูใชงานระบบจะตองติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล เวอรช่ัน 2003 ข้ึนไป  

เพื่อดูรายงานในรูปแบบเอ็กเซล  และจะตองติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟทอินเทอรเน็ตเอ็กโพลเรอร 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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เวอรช่ัน 6.0 ข้ึนไป เพื่อดูรายงานผานทางเว็บบราวเซอร โดยใชคําส่ังแสดงดังรูป 5.13 , 5.14 และ 

5.15  

1) การเขียนคําส่ังออกรายงานกราฟรูปวงกลมในรูปแบบเอ็กเซล 
 

include("pChart/pData.class"); 
include("pChart/pChart.class"); 
// Dataset definition  
  $DataSet = new pData; 
  $DataSet->AddPoint(array($a_normal,$a_cmp),"Serie1"); 
  $DataSet->AddPoint(array(iconv('TIS-620','UTF-8',"$nor_name"),iconv('TIS-620','UTF- 
  8',"$cmp_name")),"Serie2"); 
  $DataSet->AddAllSeries(); 
  $DataSet->SetAbsciseLabelSerie("Serie2");  
// Initialise the graph 
  $Test = new pChart(500,200); 
  $Test->drawFilledRoundedRectangle(7,7,373,193,5,240,240,240); 
  $Test->drawRoundedRectangle(5,5,375,195,5,230,230,230); 
// Draw the pie chart 
  $Test->setFontProperties("Fonts/tahoma.ttf",8); 
  $Test->drawPieGraph($DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),150,90,110,PIE_PERCENTAGE,TRUE,50,20,5); 
  $Test->drawPieLegend(310,15,$DataSet->GetData(),$DataSet-
>GetDataDescription(),250,250,250); //$Test->Stroke("example10.png"); 
  $Test->Render("$graph_name.png"); 

 
รูป 5.13  คําส่ังออกรายงานกราฟรูปวงกลมในรูปแบบเอ็กเซล 
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2) การเขียนคําส่ังออกรายงานทางเว็บบราวเซอร 
 

<? 
session_start(); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="English" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> 
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL"> 
<META name="keywords" content="<?=$bb_keywords?>"> 
<META name="description" content="<?=$bb_content?>"> 
<meta name=robots content=index, follow /> 
<link href="css/admin_main.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> 
<title><?=$SITE_NAME?></title> 
<? 
include("../connect/connect.php"); 
include("checkpermission.php"); 
connect_dbname($db); 
if($_GET[sch_id]!=""){ 
 $sql="select * from school where school_id='".$_GET[sch_id]."' "; 
 $dbquery = mysql_query($sql);     
 $row=mysql_fetch_array($dbquery); 
 connect_dbname($row[school_db]); 
 $sch_sql="select * from school_info where sch_id='".$_GET[sch_id]."' "; 
 $sch_dbquery = mysql_query($sch_sql);     
 $sch_row=mysql_fetch_array($sch_dbquery); 
 connect_dbname($db);} 
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$year_id=$_GET[year_id]; 
รูป 5.14 คําส่ังเรียกรายงานทางเว็บบราวเซอร 

 
3) การเขียนคําส่ังออกรายงานทางเอ็กเซล 

 
<? 
session_start(); 
header("Content-type:text/html; charset=utf-8"); 
header("Content-disposition: attachment; 
filename=lack_".$_GET[school_db]."_".$_GET[year_id].".xls"); 
header("Content-Type: application/vnd.ms-excel"); 
include("../connect/connect.php"); 
include("checkpermission.php"); 
connect_dbname($db); 
if($_GET[sch_id]!=""){ 
 $sql="select * from school where school_id='".$_GET[sch_id]."' "; 
 $dbquery = mysql_query($sql);     
 $row=mysql_fetch_array($dbquery); 
 connect_dbname($row[school_db]); 
 $sch_sql="select * from school_info where sch_id='".$_GET[sch_id]."' "; 
 $sch_dbquery = mysql_query($sch_sql);     
 $sch_row=mysql_fetch_array($sch_dbquery); 
 connect_dbname($db);} 
$year_id=$_GET[year_id]; 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="English" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> 
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<META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL"> 
<META name="keywords" content="<?=$bb_keywords?>"> 
<META name="description" content="<?=$bb_content?>"> 
<meta name=robots content=index, follow /> 
<title><?=$SITE_NAME?></title> 
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" 
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> 
</head> 
 

รูป 5.15  คําส่ังออกรายงานทางเอ็กเซล 
 


