
 
บทที ่5 

การออกแบบการแสดงผลและการพฒันาระบบ 

 

 การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้ ไดด้าํเนินการพฒันาตามขั้นตอนวงจรการพฒันาระบบ  โดยส่วนท่ีสาํคญัในการออกแบบ 
ดงัน้ี  
  5.1 การออกแบบการแสดงผล 
  5.2 การพฒันาระบบ 
 
5.1 การออกแบบการแสดงผล 

ส่วนการออกแบบการแสดงผล หรือหน้าจอภาพเพื่อทาํให้ระบบติดต่อกับผูใ้ช้งานได้
สะดวก  โดยสามารถบนัทึก  จดัการขอ้มูล  รวมถึงการเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงระบบไดถู้ก
ออกแบบจอภาพเพื่อใหผู้ใ้ชส้ะดวกในการใชง้าน  โดยแบ่งออกดงัน้ี 
      5.1.1 ส่วนหนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูป  5.1   จอภาพหนา้แรกของเวบ็ไซตใ์นการเขา้สู่ระบบ 
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  จากรูป  5.1   ประกอบดว้ย  4  ส่วน  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1) ส่วนท่ี 1  หวัของเวบ็ไซต ์ทาํหนา้ท่ีแสดงตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  และ 

ช่ือระบบ   

2)  ส่วนท่ี 2  เมนูหนา้แรก ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

(1)  เมนูหลกั   

(2)  เมนูขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

(3)  เมนูสาํหรับดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 

(4)  เมนูเช่ือมโยงไปเวบ็ไซตง์านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

(5)  เมนูเช่ือมโยงไปเฟคบุคกลุ่มของ CS ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

3) ส่วนท่ี 3  ประกาศข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 

4)   ส่วนท่ี 4  สาํหรับกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพื่อยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ 

5)   ส่วนท่ี 5 ส่วนทา้ยของเวบ็ไซต ์ทาํหนา้ท่ี แสดงท่ีอยูส่ามารถติดต่อได ้

5.1.2  ส่วนของหนา้จอภาพการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบแต่ละระดบั 

         ส่วนของหนา้จอการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบในแต่ละระดบั   มีส่วนตาํแหน่งการ

วางส่วนของการทาํงานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนั   แต่มีความแตกต่างกนัในส่วนของเมนูการใชง้าน

ตามสิทธิการใชง้านส่วนการทาํงานของผูใ้ชใ้นแต่ละระดบั  ซ่ึงไดอ้อกแบบดงัรูป 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป  5.2  จอภาพการทาํงานของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
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 จากรูป  5.2  ประกอบดว้ย  6  ส่วน  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ส่วนท่ี 1  เมนูการใชง้าน เป็นส่วนของเมนูการทาํงานสาํหรับผูใ้ชง้านแต่ละ

ระดบั ซ่ึงแตกต่างกนัตามสิทธิการทาํงาน ซ่ึงสามารถแบ่งเมนูการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละระดบัดงัน้ี     

(1)  ผูดู้แลระบบ 

(2)  นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

(3)  อาจารยนิ์เทศ 

(4)  ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 

(5)  ผูป้ระกอบการ 

(6)  ผูบ้ริหาร 

2)  ส่วนท่ี 2   พื้นท่ีแสดงหนา้จอการทาํงานและแสดงขอ้มูลปัจจุบนั   

แสดงส่วนการทาํงาน และรายละเอียดขอ้มูลรายงานต่างๆ ตามผูใ้ชร้ะบบเลือก

เมนูการใชง้าน 

 5.1.3  ส่วนของหนา้จอการแสดงรายงาน 

         การออกแบบหนา้จอการแสดงผลขอ้มูล (Output) ไดอ้อกแบบการแสดงผล
รายงานใหส้ะดวกในการแสดงผล และง่ายต่อการนาํขอ้มูลไปใช ้  รูปแบบหนา้จอ ดงัรูป 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 5.3   จอภาพแสดงผลรายงานของระบบ 
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 จากรูป  5.3  จอภาพแสดงผลรายงานของระบบ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ส่วนท่ี 1  เมนูการใชง้าน เป็นส่วนของเมนูการทาํงานสาํหรับผูใ้ชง้านแต่ละ

ระดบั ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามสิทธิการทาํงาน ซ่ึงสามารถแบ่งเมนูการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั

ดงัน้ี     

(1)  ผูดู้แลระบบ 

(2)  นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

(3)  อาจารยนิ์เทศ 

(4)  ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 

(5)  ผูป้ระกอบการ 

(6)  ผูบ้ริหาร 

2) ส่วนท่ี 2   พื้นท่ีแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการแสดง   

  แสดงการออกรายงานแสดงสถานะของการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

รายละเอียดรายงานต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชร้ะบบไดเ้ลือกเมนูในการใชง้าน 

 
5.2 การพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

แม่โจ  ้  ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการพฒันาระบบใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เคร่ืองมือหลกัในการ

พฒันาระบบ คือ โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ (Apache Friend Xampp 1.7.4) สาํหรับ 

วินโดวส์ ประกอบดว้ย  

1) โปรแกรมอาปาเช่ (Apache 2.2.17) ใชส้าํหรับเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

2) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL 5.5.8) ใชส้าํหรับเป็นโปรแกรมฐานขอ้มูล 

3) โปรแกรมพีเอชพี (PHP 5.3.5) ใชส้าํหรับแปลภาษาพีเอชพี 

4) โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin 3.3.9) ใชส้าํหรับเป็นโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

5) โปรแกรมไฟลซิ์ลลาร์ เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ (FileZilla FTP Server 0.9.37) ใช้

สาํหรับนาํไฟลข้ึ์นระบบเครือข่าย 
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 โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอ็กซ์แอมป์ เป็นโปรแกรมใชจ้าํลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็น

เวบ็เซิร์ฟเวอร์สาํหรับทดสอบเขียนสคริปตภ์าษาพีเอชพีร่วมกบัฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ภายหลงั

การติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย  สามารถเขียนโปรแกรมได ้  

ขอ้ดีของโปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอ็กซ์แอมป์  คือมีเมนูควบคุมใชง้านท่ีง่ายต่อผูใ้ชง้าน

สามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ  

 
5.2.1 การจดัโครงสร้างการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ สาํหรับจาํลองเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภายในโฟลเดอร์ต่างๆของโปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูล  
ดงัรูป 5.4 

 
รูป 5.4 แสดงการจดัเกบ็ขอ้มูลภายในโปรแกรมอาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ 

โปรแกรม อาปาเช่ เฟรน เอก็ซ์แอมป์ 

โฟลเดอร์อาปาเช่ 

เกบ็โปรแกรมปรับแต่งสาํหรับอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

โฟลเดอร์มายเอสคิวแอล 

เกบ็ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

โฟลเดอร์พีเอชพ ี

เกบ็ไฟลส์าํหรับปรับแต่งภาษาพีเอชพี 

โฟลเดอร์พีเอชพีมายแอดมิน 

เกบ็ไฟลส์าํหรับจดัการฐานขอ้มูล 

โฟลเดอร์ไฟลซิ์ลลาร์ เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ 

เกบ็โปรแกรมไฟลซิ์ลลาร์

โฟลเดอร์ htdocs 

เกบ็ไฟลข์องระบบทั้งหมด 
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จากรูป 5.4 ในการจัดกลุ่มการเก็บข้อมูลภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาโดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่ม แยกตามภาระหน้าท่ีของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มคือ ผูดู้แลระบบ นักศึกษาสหกิจศึกษา   
อาจารยนิ์เทศ ผูบ้ริหาร ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงในการพฒันาระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลแยกจากกนัเป็นโฟลเดอร์  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีทาํงาน ใชง้านร่วมกนัโดยมี
ฐานขอ้มูลช่ือ cpedu ท่ีใชง้านร่วมกนัสาํหรับเกบ็ขอ้มูลของระบบ  
 

5.2.2  การพฒันาโปรแกรมระบบ 
การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสน เทศสํ าห รับง านสหกิจ ศึกษาของ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  มีส่วนท่ีสําคญัของระบบโปรแกรมคือส่วนช่วยเหลือ
นกัศึกษาสหกิจศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ โดยจะเป็นส่วนท่ีระบบช่วยประมวลผลเพ่ือให้
นกัศึกษาตดัสินใจ โดยสามารถอธิบายโปรแกรมภาษาส่วนน้ีไดแ้ก่ ส่วนของการคน้หาตาํแหน่งงาน
ท่ีตอ้งการจากฐานขอ้มูลสถานประกอบการ ส่วนของการเลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการ ส่วน
ของการกําหนดค่าเปรียบเทียบทีละคู่ของสถานประกอบการ ส่วนของการคาํนวณหาลาํดับ
ความสาํคญัของแต่ละทางเลือกในภาพรวมค่าจากสูตรเมตริกซ์พร้อมแสดงผลลพัธ์จากการคาํนวณ
ดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) นกัศึกษาสหกิจศึกษากรอกตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา 
2)  เลือกภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีตอ้งการ 
3)  เลือกจงัหวดัท่ีสะดวก เช่น ใกลบ้า้นหรือตอ้งการจงัหวดัท่ีมีสถานประกอบการ

จาํนวนมาก 
4) ระบบดาํเนินการประมวลผลแสดงรายช่ือเง่ือนไขท่ีตอ้งการ โดยแสดงรายช่ือ

สถานประกอบการทั้งหมดตามเง่ือนไข 
5) เลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการจาํนวน 3 แห่งเท่านั้น 
6) กรอกค่านํ้ าหนักความสําคญัของเกณฑ์การประเมินและทางเลือกต่างๆ โดย

พิจารณาเปรียบเทียบเป็นคู่  มาตราส่วนในการวินิจฉยัเปรียบเทียบเป็นคู่ ดงัตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1 แสดงมาตราส่วนในการวินิจฉยัเปรียบเทียบเป็นคู่ 
การตดัสินใจโดยตวัเลข 

(เชิงปริมาณ) 

การตดัสินใจโดยขอ้ความ 

(เชิงคุณภาพ) 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Extremely 

Very strongly to extremely 

Very strongly 

Strongly to very strongly 

Strongly 

Moderately to strongly 

Moderately 

Equally to moderately 

Equally 

มากกวา่เป็นท่ีสุด 

มากกวา่เกือบท่ีสุด 

มากกวา่อยา่งแน่นอน 

มากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

มากกวา่อยา่งมาก 

มากกวา่ทีเดียว 

มากกวา่ค่อนขา้งมาก 

มากกวา่เพียงเลก็นอ้ย 

เท่ากนั 

 
7) การกาํหนดลาํดบัความสําคญัของเกณฑ์ท่ีมีต่อวตัถุประสงค ์ เป็นการระบุ

นํ้ าหนักคะแนน หรือลาํดบัความสําคญัท่ีผูต้ดัสินใจมีความเห็นต่อเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

8) คาํนวณค่านํ้ าหนกัความสาํคญัเกณฑก์ารประเมิน โดยการปรับผลรวมของแต่
ละเกณฑ์การตดัสินใจให้เท่ากบั 1 จากนั้นคาํนวณผลรวมของแต่ละแถวและหารผลรวมดงักล่าว
ดว้ยจาํนวนของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ  

9) นาํทางเลือกท่ีกาํหนดไวม้าเปรียบเทียบผ่านเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจทีละ
เกณฑ ์เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัของทางเลือก  

10) คาํนวณหาลาํดบัความสําคญัของแต่ละทางเลือกในภาพรวม สุดทา้ยได้
ผลลพัธ์ค่าคะแนนของแต่ละสถานประกอบการ โดยทางเลือกท่ีแสดงจะเลือกมาเฉพาะ 3 อนัดบั
แรก 

 
ตวัอยา่งโปรแกรมภาษาส่วนเทคนิคการเลือกเง่ือนไขการช่วยเหลือนกัศึกษาสหกิจศึกษา

เลือกสถานประกอบการดงัน้ี   
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<?php 
 class Ahpprocess extends CI_Controller{ 
  function Ahpprocess(){ 
   parent::__construct(); 
  } 
  function index($msg) 
  { 
   $data = array(); 
   $this->template->set_master_template('template_student');                           
      $this->template->write_view('content', 'students/mainPage',$data); 
       $this->template->render(); 
  } 
   
  function statusPage() 
  { 
  $_studentCode = substr($this->session->userdata('username'),1); 
  $data['records'] = $this->request_model-  

                                              >get_by_studentcode($_studentCode);    
   $this->template->set_master_template('template_student');                           
      $this->template->write_view('content', 'process/statusPage',$data); 
       $this->template->render(); 
    
  } 
   
  function step_1($msg = NULL) 
  { 
   $data = array(); 
    
   $query_devlanguage = $this->devlanguage_model-

>get_record(); 
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   $data['devlanguage_lst'] = $query_devlanguage; 
   $query_province = $this->province_model->get_all_record(); 
   $data['province_lst'] = $query_province; 
    
   $this->template->set_master_template('template_student');                           
      $this->template->write_view('content', 'process/step_1',$data); 
       $this->template->render(); 
    
  } 
   
  // use text box auto complate  
  function auto_complete_position() 
  { 
   $term = $this->input->post('term',TRUE); 
   if (strlen($term) < 2) break; 
   = $this->position_model->get_distinct_record(array('name' => $term)); 
   $keywords = array(); 
   foreach ($rows as $row) 
     array_push($keywords, $row->position_name); 
    echo json_encode($keywords); 
  } 
   
  // get studentcode + company_id and send to tbl_request 
  function student_request($studentCode,$company_id,$position_id) 
  { 
   if(logged_in()) 
   { 
    if(empty($studentCode) && empty($company_id)) 
    { 
     redirect('page/index'); 
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    } 
    else 
    { 
     //echo $studentCode; 
     // query company name 
  $com_name = $this->cooperative_model->get_by_id($company_id); 
  $posi_name = $this->position_model->get_record_by_id($position_id); 
      
  $data = array( 
   'student_id' => substr($studentCode,1), 
   'cooperative_id' => $company_id, 
   'cooperative_name' => $com_name['company_name'], 
              'position_id' => $position_id, 
   'position_name' => $posi_name['position_name'] 
     ); 
      
     // save to table 
     //$this->request_model->add_record($data

   $this->template->set_master_template('template_student');                           
      $this->template->write_view('content', 'process/step_confirm',$data); 
     $this->template->render(); 
      
    } 
     
   } 
    
  } 
   
  // student press 'confirm' button 
  function student_confirm($msg = NULL) 
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  { 
   if(logged_in()) 
   { 
    $_student_id = $this->input->post('student_id'); 
    $_company_id = $this->input->post('cooperative_id'); 
    $_position_id = $this->input->post('position_id'); 
    $_status = '1'; 
    $data = array( 
      'student_id' => $_student_id, 
      'cooperative_id' => $_company_id, 
      'position_id' => $_position_id, 
      'status_id' => $_status, 
      'remark' => '0' 
    ); 
     
    $this->request_model->add_record($data); 
     
    $this->index(msg_save_complete()); 
     
//     $this->template-

>set_master_template('template_student');                           
//        $this->template->write_view('content', 

'process/index'); 
//         $this->template->render(); 
     
   } 
  } 
   
  // get result and search in database 
  function search_position($msg = NULL) 
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  { 
   if(logged_in()) 
   { 
 $this->form_validation->set_rules('position_working', 'ตาํแหน่งท่ีตอ้งการ', 

'required|xss_clean'); 
     
    $data = array(); 
    $position = $this->input->post('position_working'); 
    $language_id = $this->input-

>post('language_choose_id'); 
    $province_id = $this->input->post('dd_province'); 
     
    if($position != ''){ 
      
   $rows = $this->position_model->search_by_position_name( 
   array( 
   'position_name'=> $position, 
   'language_id'=> $language_id, 
                'province_id' => $province_id ) 
     ); 
      
 $list_value = array('sw_position' => $position,'sw_language_id' =>  

$language_id,'sw_province_id' => $province_id); 
      
     $data['postion_lst'] = $rows; 
     $data['session_result'] = $list_value; 
      
     $this->template-

>set_master_template('template_student');                           
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        $this->template->write_view('content', 
'process/step_result',$data); 

         $this->template->render(); 
      
    }else{ 
     $data = array(); 
      
     $data['msg'] = 'กรุณาระบุตาํแหน่งท่ีตอ้งการ'; 
      
     //$this->load_info(); 
     $query_devlanguage = $this-

>devlanguage_model->get_record(); 
     $data['devlanguage_lst'] = 

$query_devlanguage; 
     $query_province = $this->province_model-

>get_all_record(); 
     $data['province_lst'] = $query_province; 
      
     $this->template-

>set_master_template('template_student');                           
        $this->template->write_view('content', 

'process/step_1',$data); 
         $this->template->render(); 
    } 
       } 
  } 
   
  function weightProcess() 
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  { 
   if(logged_in()) 
   { 
    $_studentCode = substr($this->session-

>userdata('username'),1); 
    $data['stuReqLst'] = $this->request_model-

>get_by_studentcode($_studentCode); 
    $value = array(); 
    $index = 0; 
     
    // failed process 
    foreach ($data['stuReqLst'] as $row ) 
    { 
     $value[$index] = $this->cooperative_model-

>get_by_id($row->cooperative_id); 
     $index++; 
    } 
    $data['company1'] = $value[0]; 
    $data['company2'] = $value[1]; 
    $data['company3'] = $value[2]; 
    $this->template-

>set_master_template('template_student');                           
       $this->template->write_view('content', 

'process/weightProcess',$data); 
        $this->template->render(); 
     
   }else{ 
     
    echo 'failed to logged - in '; 
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   } 
    
  } 
   
  function weightProcessed() 
  { 
   if(logged_in()) 
   { 
    //input from user #position vs language 
     $A0[0]=$this->input->post('A0');//position 1 
     $A0[1]=$this->input->post('A1');//language 
    
     //input from user #position 
     $B0[0]=$this->input->post('B0');//B1:B2 
     $B0[1]=$this->input->post('B1'); 
     $B0[2]=$this->input->post('B2');//B2:B3 
     $B0[3]=$this->input->post('B3'); 
     $B0[4]=$this->input->post('B4');//B1:B3 
     $B0[5]=$this->input->post('B5'); 
    
     //input from user #language 
     $B0[6]= $this->input->post('B6');//B1:B2 
     $B0[7] = $this->input->post('B7'); 
     $B0[8]=$this->input->post('B8');//B2:B3 
     $B0[9]=$this->input->post('B9'); 
     $B0[10]=$this->input->post('B10');//B1:B3 
     $B0[11]= $this->input->post('B11'); 
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     //input company name 
 
     $company1 = $this->input->post('company1'); 
     $company2 = $this->input->post('company2'); 
     $company3 = $this->input->post('company3'); 
  //============================================= 
   //process position vs language 
     $A1[0][0]=$A0[0]/$A0[0]; 
     $A1[1][0]=$A0[1]/$A0[0]; 
     $A1[0][1]=$A0[0]/$A0[1]; 
     $A1[1][1]=$A0[1]/$A0[1]; 
    
     $sum1=$A1[0][0]+$A1[0][1]; 
     $sum2=$A1[1][0]+$A1[1][1]; 
    
     

$A2[0]=((($A1[0][0]/$sum1)+($A1[1][0]/$sum2))/2)*100;//66% 
     

$A2[1]=((($A1[0][1]/$sum1)+($A1[1][1]/$sum2))/2)*100;//33%   
     //----------------------------------------------------------- 
     //process position 
     $B1[0][0]=1; 
     $B1[1][0]=$B0[1]/$B0[0]; 
     $B1[2][0]=$B0[5]/$B0[4]; 
     $B1[0][1]=$B0[0]/$B0[1]; 
     $B1[1][1]=1; 
     $B1[2][1]=$B0[3]/$B0[2]; 
     $B1[0][2]=$B0[4]/$B0[5]; 
     $B1[1][2]=$B0[2]/$B0[3]; 
     $B1[2][2]=1; 
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     $sum1=$B1[0][0]+$B1[0][1]+$B1[0][2]; 
     $sum2=$B1[1][0]+$B1[1][1]+$B1[1][2]; 
     $sum3=$B1[2][0]+$B1[2][1]+$B1[2][2]; 
      
     //result position 
     

$B2[0][0]=(((($B1[0][0]/$sum1)+($B1[1][0]/$sum2)+($B1[2][0]/$sum3))/3)*1)*($A2[0]/100); 
     

$B2[0][1]=(((($B1[0][1]/$sum1)+($B1[1][1]/$sum2)+($B1[2][1]/$sum3))/3)*1)*($A2[0]/100); 
     

$B2[0][2]=(((($B1[0][2]/$sum1)+($B1[1][2]/$sum2)+($B1[2][2]/$sum3))/3)*1)*($A2[0]/100); 
      
     //---- 
 
     //input from user #language 
     $B0[0]=$B0[6];//B1:B2 
     $B0[1]=$B0[7]; 
     $B0[2]=$B0[8];//B2:B3 
     $B0[3]=$B0[9]; 
     $B0[4]=$B0[10];//B1:B3 
     $B0[5]=$B0[11]; 
      
     //process language 
     $B1[0][0]=1; 
     $B1[1][0]=$B0[1]/$B0[0]; 
     $B1[2][0]=$B0[5]/$B0[4]; 
     $B1[0][1]=$B0[0]/$B0[1]; 
     $B1[1][1]=1; 
     $B1[2][1]=$B0[3]/$B0[2]; 
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     $B1[0][2]=$B0[4]/$B0[5]; 
     $B1[1][2]=$B0[2]/$B0[3]; 
     $B1[2][2]=1; 
      
     $sum1=$B1[0][0]+$B1[0][1]+$B1[0][2]; 
     $sum2=$B1[1][0]+$B1[1][1]+$B1[1][2]; 
     $sum3=$B1[2][0]+$B1[2][1]+$B1[2][2]; 
      
     //result language 
     

$B2[1][0]=(((($B1[0][0]/$sum1)+($B1[1][0]/$sum2)+($B1[2][0]/$sum3))/3)*1)*($A2[1]/100); 
     

$B2[1][1]=(((($B1[0][1]/$sum1)+($B1[1][1]/$sum2)+($B1[2][1]/$sum3))/3)*1)*($A2[1]/100); 
     

$B2[1][2]=(((($B1[0][2]/$sum1)+($B1[1][2]/$sum2)+($B1[2][2]/$sum3))/3)*1)*($A2[1]/100); 
    
     $key1=round((($B2[0][0]+$B2[1][0])*100),2);//company A 
     $key2=round((($B2[1][1]+$B2[1][2])*100),2);//company B 
     $key3=round((($B2[1][2]+$B2[0][0])*100),2);//company C 
      
    
     $B3["$key1"]=$company1; 
     $B3["$key2"]=$company2; 
     $B3["$key3"]=$company3; 
    
     krsort($B3); 
      
     // put it on $data 
     $data['result'] = $B3; 
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     //output 
     //print $A2[0] . ':' . $A2[1] . '<br>'; 
     //print $B3[0] . ':' . $B3[1] . ':' . $B3[2] 
//     foreach($B3 as $key => $value){ 
//      echo $value . ' : ' . $key . '%<br>'; 
//     } 
      
     $this->template->set_master_template('template_student');                           
        $this->template->write_view('content', 

'process/resultProcess',$data); 
        $this->template->render(); 
     
      
   }else{ 
     
    echo 'failed to logged - in '; 
     
   } 
    
  } 
   
   
 } 
?> 


