
 

 

บทที ่5 
การออกแบบการแสดงผลและการพฒันาระบบ 

 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าห รับงานสหกิจ ศึกษาของคณะมนุษยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ไดด้ าเนินการพฒันาตามขั้นตอนวงจรการพฒันาระบบ  โดยมีส่วนท่ีส าคญั
ในการออกแบบ ดงัน้ี  

 การออกแบบการแสดงผล 
 โครงสร้างเวบ็ไซต ์
 การพฒันาระบบ 

 
5.1 การออกแบบการแสดงผล 

การออกแบบหนา้จอแสดงผล ในการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบหนา้จอเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ผูใ้ชง้านระบบ ง่ายต่อการเขา้ถึงการใชง้าน โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  การออกแบบจอภาพเขา้สู่ระบบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นจอภาพเร่ิมตน้ในการเขา้สู่ระบบ 
แสดงดงัรูป 5.1 
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จากรูป 5.1 สามารถอธิบายส่วนประกอบของหนา้จอไดด้งัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ส่วนหวั (Header) แสดงช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 เมนูหนา้แรก ประกอบดว้ย 

(1)  เมนูหลกั   

(2)  เมนูขอ้มูลเก่ียวกบัสหกิจศึกษา  

(3)  เมนูขอ้ควรปฏิบติัในการฝึกสหกิจศึกษา 

(4)  เมนูส าหรับดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 

(5)  เมนูเช่ือมโยงไปเวบ็ไซตง์านสหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(6)  เมนูเช่ือมโยงไปเฟซบุคของหน่วยสหกิจศึกษา  

ส่วนท่ี 3 ส่วนการรับช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นเพื่อยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ 

ส่วนท่ี 4 ส่วนการประกาศข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
ส่วนท่ี 5 ส่วนทา้ย (Footer) แสดงท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อได ้
2) การออกแบบจอภาพส าหรับผูใ้ชง้าน เม่ือผูใ้ชง้านระบบท าการล็อกอินเขา้สู่ระบบงาน 

แล้ว  จะ เข้า สู่หน้าจอหลักของแต่ละผู ้ใช้ง าน ซ่ึ งจะแตกต่างกันตาม รูปแบบและสิท ธ์ิ 
การใชง้านระบบ แสดงดงัรูป 5.1 

จากรูป 5.1 ส่วนประกอบของจอภาพหนา้หลกัส าหรับผูใ้ชง้านระบบ มีดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส่วนหวั แสดงช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 ส่วนของเมนูหลกั ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้านระบบ 
ส่วนท่ี 3 ส่วนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใ้ชง้านระบบ และ ปุ่ม “ออกจากระบบ” 
ส่วนท่ี 4 ส่วนจอภาพการแสดงผล ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
ส่วนท่ี 5 ส่วนทา้ย แสดงท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อได ้
3) การออกแบบหนา้จอการแสดงผลขอ้มูล มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่วนท่ีท าการแสดงผล  

รายงานใหส้ะดวกในการแสดงผล และง่ายต่อการน าขอ้มูลไปใช ้แสดงดงัรูป 5.1 
 จากรูป  5.1  จอภาพแสดงผลรายงานของระบบ  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ส่วนหวั แสดงช่ือระบบ 
ส่วนท่ี 2 ส่วนของเมนูหลกั ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้านระบบ 
ส่วนท่ี 3 ส่วนแสดงช่ือ-นามสกุล ผูใ้ชง้านระบบ และ ปุ่ม “ออกจากระบบ” 
ส่วนท่ี 4 ส่วนแสดงผลรายงานแตกต่างกนัตามสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
ส่วนท่ี 5 ส่วนทา้ย แสดงท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อได ้
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5.2 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 
ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการจัดแบ่ง

โครงสร้างเวบ็ไซต ์ออกเป็นหมวดหมู่ดงัต่อไปน้ี 
1) หนา้จอหลกั  

(1) การเขา้สู่ระบบ 
(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัสหกิจศึกษา 
(3) ขอ้ควรปฏิบติัในการฝึกสหกิจศึกษา 
(4) ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 
(5) การเช่ือมโยงไปเวบ็ไซตง์านสหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(6) การเช่ือมโยงไปเฟซบุคของหน่วยสหกิจศึกษา 

2) ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบ 
(1) เปล่ียนแปลงสถานะการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 
(2) เปล่ียนรหสัผา่น 
(3) ออกจากระบบ 

3) ส่วนส าหรับอาจารยนิ์เทศก ์
(1) เรียกดูขอ้มูลนกัศึกษา แผนการท างาน ขอ้มูลการปฏิบติังาน 
(2) จดัการขอ้มูลรายงานพฤติกรรมจากสถานประกอบการ 
(3) ท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
(4) ท าการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
(5) เปล่ียนรหสัผา่น 
(6) ออกจากระบบ 

4) ส่วนส าหรับสถานประกอบการ 
(1) เรียกดูขอ้มูลนกัศึกษา แผนการท างาน ขอ้มูลการปฏิบติังาน 
(2) แจง้รายงานพฤติกรรมนกัศึกษาต่ออาจารยนิ์เทศก ์
(3) ท าการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
(4) เปล่ียนรหสัผา่น 
(5) ออกจากระบบ 

5)  ส่วนส าหรับนกัศึกษา 
(1) เรียกดูขอ้มูลนกัศึกษา 
(2) ท าการส่งแผนการท างานและการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 
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(3) ท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
(4) เรียกดูผลการประเมินการปฏิบติังานของตนเอง 
(5) เปล่ียนรหสัผา่น 
(6) ออกจากระบบ 

6)  ส่วนส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 
(1) จดัการขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 
(2) จดัการขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลสถานประกอบการ 

ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์และขอ้มูลผูบ้ริหาร 
(3) จดัการขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย สาขาวิชา ค าน าหนา้ช่ือ ความสามารถพิเศษ 

และสวสัดิการของสถานประกอบการ 
(4) การก าหนดนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
(5) การก าหนดอาจารยนิ์เทศกเ์ขา้นิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 
(6) จดัการตารางการนิเทศกง์าน 
(7) จดัการท าจดหมายอตัโนมติั ประกอบดว้ย จดหมายขอความอนุเคราะห์การ

ฝึกสหกิจศึกษา  แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา จดหมายส่งตัว
นกัศึกษา จดหมายขอบคุณสถานประกอบการ 

(8) เรียกดูรายงานขอ้มูลนกัศึกษา 
(9) เรียกดูรายงานขอ้มูลสถานประกอบการ 
(10)  เรียกดูรายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 
(11)  เรียกดูรายงานสรุปตารางการนิเทศกง์าน 
(12)  เรียกดูรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน 
(13)  เรียกดูรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ 
(14)  เปล่ียนรหสัผา่น 
(15)  ออกจากระบบ 

7)  ส่วนส าหรับผูบ้ริหาร 
(1) เรียกดูรายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 
(2) เรียกดูรายงานสรุปตารางการนิเทศกง์าน 
(3) เรียกดูรายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน 
(4) เรียกดูรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ 
(5) เปล่ียนรหสัผา่น 
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(6) ออกจากระบบ 

5.3 การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่   ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการพฒันาระบบดงัน้ี 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
     เคร่ืองมือหลกัในการพฒันาระบบ คือ โปรแกรม แอพเซิร์ฟ (AppServ Open  

Project - 2.5.10) ส าหรับวนิโดวส์ ประกอบดว้ย  

(1) โปรแกรมอาปาเช่ (Apache 2.2.8) ใชส้ าหรับเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

(2) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL 5.0.51b) ใชส้ าหรับเป็นโปรแกรม 

ฐานขอ้มูล 

(3) โปรแกรมพีเอชพี (PHP 5.2.6) ใชส้ าหรับแปลภาษาพีเอชพี 

(4) โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin 2.10.3) ใชส้ าหรับเป็นโปรแกรม 

จดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

2) การพฒันาโปรแกรมระบบ 
               ก า ร พัฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บบ ส า ร ส น เ ท ศ ส า ห รั บ ง า น สห กิ จ ศึ ก ษ า ข อ ง 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีส่วนท่ีส าคญัของระบบโปรแกรม คือ ส่วนการ
ประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษาและการประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ โดยระบบ
สามารถสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบติังานนักศึกษาและผลการประเมินความพึงพอใจ
สถานประกอบการออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต ์(%) เกิดความเขา้ใจไดง่้ายและขอ้มูลสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได ้อีกส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญั คือ ส่วนการท าจดหมายอตัโนมติั ซ่ึงระบบ
สามารถท าจดหมายขอความอนุเคราะห์การฝึกสหกิจศึกษา  แบบตอบรับนักศึกษาเขา้ฝึกสหกิจ
ศึกษา จดหมายส่งตวันกัศึกษาและจดหมายขอบคุณสถานประกอบการไดอ้ยา่งรวดเร็วและขอ้มูลมี
ความถูกตอ้ง 

ก า ร พัฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บส า ร ส น เ ท ศ ส า ห รั บ ง า นสห กิ จ ศึ ก ษ า ข อ ง 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยไฟล์เป็นจ านวนมาก เพื่อให้เขา้ใจถึงหนา้ท่ี
ของไฟลใ์นระบบ ผูศึ้กษาจึงไดแ้สดงดงัตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

1. add.php ไฟลส์ าหรับการเพิ่มขอ้มูล 

2. connectdb.php ไฟลก์ าหนดค่าการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 

3. edit.php ไฟลส์ าหรับการแกไ้ขขอ้มูล 

4. function.php ไฟลส์ าหรับรวมฟังชัน่ในการท างานของระบบ 

5. index.php ไฟลห์นา้หลกัของระบบ 

6. letter.php ไฟลส์ าหรับการท าจดหมายอตัโนมติั 

7. login.php ไฟลก์ารตรวจสอบขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ 

8. logout.php ไฟลส์ าหรับออกจากระบบ 

9. manage_company.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ 

10. manage_executive.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 

11. manage_major.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลสาขาวชิา 

12. manage_prefix.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ 

13. manage_skill.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลผูค้วามสามารถ

พิเศษ 

14. manage_student.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลนกัศึกษา 

15. manage_teacher.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์ 

16. manage_welfare.php ไฟลส์ าหรับการจดัการขอ้มูลสวสัดิการ 

สถานประกอบการ 

17. menu_top.php ไฟลก์ารเรียกใชเ้มนูส าหรับแต่ละผูใ้ชง้าน 

18. qn_company.php ไฟลเ์ก็บขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ 

สถานประกอบการ 

19. qn_student.php ไฟลเ์ก็บขอ้มูลการประเมินการปฏิบติังาน

นกัศึกษา 

20. report_company.php ไฟลแ์สดงรายงานขอ้มูลสถานประกอบการ 
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ตาราง 5.1 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

21. report_qn.php ไฟลแ์สดงรายงานสรุปผลการประเมินการ

ปฏิบติังาน 

22. report_satcompany.php ไฟลแ์สดงรายงานสรุปผลการประเมินความพึง

พอใจสถานประกอบการ 

23. report_student.php ไฟลแ์สดงรายงานขอ้มูลนกัศึกษา 

24. report_training.php ไฟลแ์สดงรายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 

25. report_visit.php ไฟลแ์สดงรายงานสรุปตารางการนิเทศกง์าน 

26. schedule.php ไฟลก์ าหนดตารางการนิเทศกง์าน 

27. student_company.php ไฟลก์ าหนดนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน ณ  

สถานประกอบการ 

28. teacher_company.php ไฟลก์ าหนดอาจารยนิ์เทศกเ์ขา้นิเทศงาน ณ  

สถานประกอบการ 

29. user.php ไฟลแ์สดงสถานะการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 

30. work_do.php ไฟลบ์นัทึกแผนการท างาน 

31. work_plan.php ไฟลบ์นัทึกขอ้มูลการปฏิบติังาน 

 


