บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
แล้วนั้น พบปั ญหาที่เกิดขึ้นคือ
1. การแจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ซึ่ งท าให้ นัก ศึ ก ษา ไม่ ส ามารถรั บ รู ้
ข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่
2. การแจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ครอบคลุม นักศึกษาบางกลุ่ม
ที่ ไ ม่ ได้ติดตามอาจพลาดการเข้า ร่ วมกิ จกรรม ทาให้นัก ศึ ก ษานั้นไม่ มี ส่วนร่ วมกับ ทาง
มหาวิทยาลัย
3. การติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยที่ยากต่อการค้นหา นักศึกษาหลายคนไม่ทราบถึงข้อมูลการ
ติดต่อภายในของแต่ละคณะหรื อแต่ละหน่ วยงาน รวมไปถึ งข้อมูลการติดต่อของอาจารย์
แต่ละท่าน
4. การประเมินกิจกรรมที่ยงั คงเป็ นเอกสารอยู่ ทาให้คานวณผลการประเมินค่อนข้างล่าช้า
5. การสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมและการบันทึกชัว่ โมงกิ จกรรมของนักศึกษา ที่ยงั ไม่มีระบบมา
รองรับ จึงทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการดาเนินงานด้านกิจกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ดังนี้
1. การเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากเว็บไซต์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ วิธี การพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชัน เช่ น
ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Bootstrap framework เพื่อนาวิธีการเหล่านั้นมา
ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้า น
กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3. การเก็ บรวบรวมข้อมูล จากเว็บ แอปพลิ เคชันประชาสั ม พันธ์ อื่นๆ เช่ น Sanook Kapook
Thairath เป็ นต้น เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
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การวิเคราะห์ระบบงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั เพื่อนาไปพัฒนาระบบงานใหม่ให้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน ซึ่งจะทาให้โปรแกรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั
งาน/กิจกรรม
รายละเอียดของงาน/กิจกรรม
1. ก า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล อาจารย์หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเป็ นผู ้
ข่าวสาร
แจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. ก า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล อาจารย์หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเป็ นผู ้
การจัดกิจกรรม แจ้งข้อมูลการจัดกิ จกรรม โดย
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และป้ ายประกาศ
ต่างๆ
3. ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ นักศึกษาหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการติดต่อ
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ จะต้องท าการค้นหาข้อมูล การ
หน่ วย งานของ ติ ด ต่ อ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
ทางมหาวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย หรื อ Facebook
ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ ห รื อ แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน เช่น เบอร์ โทร สถาน
ที่ต้ งั ของคณะหรื อหน่วยงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์

ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์ห รื อผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ป้ ายประกาศ

อาจารย์ห รื อผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์

นักศึกษาหรื อผูท้ ี่
ต้องการติดต่อ
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ตารางที่ 3.2 แสดงสภาพปั ญหาที่เกิดจากระบบงานในปั จจุบนั
งาน/กิจกรรม

ปัญหา

1. การแจ้ ง ข้ อ มู ล ใช้ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ข่าวสาร
ผ่า นทางเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
เว็บไซต์ยงั ขาดความยืดหยุ่น เนื่ องจาก
ไม่ สามารถปรั บ ขนาดของเว็บไซต์ใ ห้
เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอที่ต่างกัน
ของผูใ้ ช้ได้ และยัง มีขอ้ มูล เป็ นจานวน
มาก ไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งหากไม่มีการ
ติดตามหรื อทาการค้นหาข่าวสาร ก็ไม่
สามารถที่ จ ะรั บ รู ้ ข่ า วสารต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้
2. การแจ้ ง ข้ อ มู ล ใช้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง
การจัดกิจกรรม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
Facebook และการติดป้ ายประกาศ ซึ่ ง
หากทาป้ ายประกาศไม่น่าสนใจ ก็จะทา
ให้ไ ม่มี ผูส้ นใจและเป็ นการสิ้ นเปลื อง
ทรัพยากร
3. ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
หน่ ว ยงานของ
ทางมหาวิทยาลัย

ความต้องการ
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็บแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ซึ่ ง พั ฒ น า เ ป็ น
Responsive design เพื่ อ ให้ มี
ขนาดเว็ บ ไซต์ ที่ เ หมาะสมกั บ
หน้ า จอของผู ้ใ ช้ ที่ แ ตกต่ า งกัน
และสะดวกต่ อการรั บรู ้ ข่ าวสาร
ต่ า ง ๆ ที่ เค ลื่ อน ไห วภา ย ใ น
มหาวิทยาลัย

มี การแจ้งข้อมูลการจัดกิ จกรรม
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
ประชาสัม พันธ์ โดยเฉพาะ เพื่ อ
สะดวกต่อการรับรู ้ ขอ้ มูลการจัด
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ แ ล ะ ส มั ค ร
กิ จ กรรมหรื อ ประเมิ น กิ จ กรรม
แบบออนไลน์ได้
ใช้การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการติ ดต่อ สามารถค้นหาข้อมู ล การติ ดต่ อ
ผ่า นทางเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
ต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน ประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยเฉพาะได้
ทันที
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แผนผังการทางานของระบบงานปัจจุบนั

No

?
Yes
No
?
Yes
-

-

ภาพที่ 3.1 แผนผังการจัดการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
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การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
1.

การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้า
1.1 การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้าสาหรับผูใ้ ช้ระบบ

ภาพที่ 3.2 หน้าหลัก
เมื่อเปิ ดระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามขึ้นมา จะแสดงหน้าจอนี้เป็ นหน้าหลัก
ซึ่ งหน้าจอนี้ จะมีการแสดงเมนู ต่างๆ และแสดงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงส่ วนของการเข้าสู่ ระบบ
เพื่อให้ผใู ้ ช้น้ นั สามารถเข้าสู่ ระบบเพื่อทาการสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ และประเมินกิจกรรมต่างๆ
ได้
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ภาพที่ 3.3 หน้าจอข่าวสาร
หน้าจอข่าวสาร เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถค้นหาข่าวสารโดยการระบุหวั ข้อข่าวที่ตอ้ งการค้นหาได้ โดยจะแสดงรู ปภาพข่าว หัวข้อข่าว
วันเวลาที่ประกาศ และรายละเอียดข่าวแบบย่อ ซึ่ งสามารถกด READ MORE เพื่ออ่านรายละเอียด
เพิม่ เติมได้
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ภาพที่ 3.4 หน้าจอกิจกรรม
หน้าจอกิ จกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงกิ จกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถ
ค้นหากิ จกรรมโดยการระบุหัวข้อ กิ จกรรมที่ตอ้ งการค้นหาได้ โดยจะแสดงรู ปภาพกิ จกรรม หัวข้อ
กิจกรรม วันเวลาที่ประกาศ วันเวลาที่จดั สถานที่จดั และรายละเอียดกิ จกรรมแบบย่อ ซึ่ งสามารถกด
READ MORE เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสามารถคลิ กเข้าไปดูกิจกรรมที่สิ้นสุ ดแล้วได้
รวมทั้งแสดงสถานะของกิจกรรมว่ากิจกรรมใดเปิ ดรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมอยูบ่ า้ ง
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ภาพที่ 3.5 หน้าจอข้อมูลติดต่อคณะและหน่วยงาน
หน้าจอข้อมูลติดต่อคณะและหน่ วยงาน เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงรายชื่ อคณะและหน่ วยงาน
ต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อของคณะหรื อหน่ วยงานต่างๆ โดยการระบุชื่อคณะและ
หน่วยงานที่ตอ้ งการค้นหาได้ และสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้

ภาพที่ 3.6 หน้าจอข้อมูลติดต่อบุคลากร
หน้าจอข้อมูลติ ดต่อบุคลากร เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงรายชื่ อ บุคลากรต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลการติดต่อของบุคลากรต่างๆ โดยการระบุชื่อบุคลากรที่ตอ้ งการค้นหาได้ และสามารถ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบุคลากรต่างๆ ได้

30

ภาพที่ 3.7 หน้าจอเข้าสู่ ระบบสาหรับนักศึกษา
หน้าจอเข้าสู่ ระบบส าหรั บนักศึ กษาซึ่ งอยู่ในหน้า หลัก เป็ นหน้าจอสาหรับให้นักศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยสยามได้กรอกข้อมูลในการเข้าสู่ ระบบ โดยจะมีการกรอกชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้ตรงกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อ ให้สามารถทางานในส่ วนของการสมัครกิ จกรรมและประเมิ นกิ จกรรมได้
หรื อถ้านักศึกษายังไม่มีบญั ชีผใู ้ ช้ก็สามารถทาการลงทะเบียนใหม่ได้
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ภาพที่ 3.8 หน้าจอสมัครสมาชิก
หน้าจอสมัครสมาชิ ก เป็ นหน้าจอสาหรับให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามได้กรอกข้อมูล
ต่างๆ เพื่อลงทะเบียนและให้สามารถทาการสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งประเมินกิจกรรมได้

ภาพที่ 3.9 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านสาหรับนักศึกษา
หน้าจอเปลี่ ยนรหัสผ่านสาหรับนักศึกษา โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านเดิ มให้ตรงกับฐานข้อมูล
และกรอกรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกันทั้งสองช่องจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
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ภาพที่ 3.10 หน้าจอสมัครเข้าร่ วมกิจกรรม
หน้าจอสมัครเข้าร่ วมกิ จกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับให้นักศึ กษาที่กาลังเข้าระบบอยู่สามารถ
สมัครเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจได้ โดยจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่นกั ศึกษาเลือก และแสดง
รายละเอี ย ดของผูล้ งทะเบี ย น ซึ่ งหากต้อ งการสมัค รเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมดัง กล่ า วก็ ส ามารถกดปุ่ ม
ลงทะเบียนได้ หรื อหากไม่ตอ้ งการสมัครก็สามารถกดปุ่ มย้อนกลับได้
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ภาพที่ 3.11 หน้าจอการประเมินกิจกรรม
หน้าจอการประเมินกิจกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับทาแบบประเมินกิจกรรมที่นกั ศึกษาได้ทาการ
สมัครเข้าร่ วมไว้ โดยแต่ละกิจกรรมจะมีแบบประเมินที่แตกต่างกัน ซึ่ งนักศึกษาจะต้องทาการประเมิน
กิจกรรม เพื่อใช้ในการวัดผลด้านต่างๆ ต่อไป
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1.2 การออกแบบส่ วนข้อมูลนาเข้าสาหรับผูด้ ูแลระบบและอาจารย์

ภาพที่ 3.12 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ (Login) สาหรับผูด้ ูแลระบบและอาจารย์
จากหน้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเลือกเมนู “สาหรับผูด้ ูแลระบบ/อาจารย์” จะแสดงหน้าจอนี้ เป็ น
อันดับแรก ซึ่งผูใ้ ช้จะต้องมีสถานะเป็ นผูด้ ูแลระบบและอาจารย์เท่านั้นถึงจะเข้าใช้งานได้ โดยจะมีการ
กรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อเข้าสู่ การทางานในหน้าถัดไป
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ภาพที่ 3.13 หน้าแรก
เมื่อผูด้ ูแลระบบหรื ออาจารย์ทาการเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอนี้ เป็ นหน้าแรก ซึ่ ง
หน้าจอนี้ จะมีการแสดงเมนู สาหรับผูท้ ี่เข้าระบบอยู่ ซึ่ งสามารถจัดการข้อมูลบัญชี ผใู ้ ช้ของตนเองได้
เช่น เปลี่ยนรหัสผ่าน แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว และแสดงเมนูสาหรับจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน การจัดการข้อมูลข่าวสาร การจัดการข้อมูลกิจกรรม การอนุ มตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรม การ
สร้ า งแบบประเมิ น กิ จ กรรม การดู ผ ลประเมิ น และการออกรายงาน รวมทั้ง แสดงข้อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยสยาม และเวลาการเข้าใช้งาน
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ภาพที่ 3.14 หน้าจอบัญชีผใู้ ช้
หน้าจอบัญชีผใู้ ช้ เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ที่กาลังเข้าระบบอยู่ เช่น ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง เบอร์ โทร อีเมล์ เป็ นต้น ซึ่ งสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้

ภาพที่ 3.15 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน
หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็ นหน้าจอสาหรับให้ผใู ้ ช้ที่กาลังเข้าระบบอยูส่ ามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
ของตนเองได้ โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านเดิมให้ตรงกับฐานข้อมูล และกรอกรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน
ทั้งสองช่องจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
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ภาพที่ 3.16 หน้าจอจัดการข้อมูลบุคลากร
หน้า จอจัดการข้อมู ล บุ คลากร เป็ นหน้าจอส าหรั บค้นหา เพิ่ ม แก้ไ ข ลบ และดู รายละเอี ย ด
ข้อมูลบุคลากร ในการทางานถ้าผูใ้ ช้มีสถานะเป็ นผูด้ ูแลระบบจะสามารถจัดการข้อมูล ทั้งหมดได้ แต่
ถ้าผูใ้ ช้มีสถานะเป็ นอาจารย์จะสามารถจัดการข้อมูลเฉพาะคณะและหน่วยงานของตนเองเท่านั้น

ภาพที่ 3.17 หน้าจอจัดการข้อมูลคณะและหน่วยงาน
หน้า จอจัดการข้อ มู ล คณะและหน่ วยงาน เป็ นหน้าจอส าหรั บ ค้นหา เพิ่ ม แก้ไ ข ลบ และดู
รายละเอียดของข้อมูลคณะและหน่วยงาน
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ภาพที่ 3.18 หน้าจอจัดการข้อมูลตาแหน่ง
หน้าจอจัดการข้อมูลตาแหน่ง เป็ นหน้าจอสาหรับค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลตาแหน่งของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยามได้

ภาพที่ 3.19 หน้าจอจัดการข้อมูลประเภทข่าวสาร
หน้าจอจัดการข้อมูลประเภทข่าวสาร เป็ นหน้าจอสาหรั บค้นหา เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
ประเภทข่าวสารได้
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ภาพที่ 3.20 หน้าจอจัดการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
หน้าจอจัดการข้อมูลข่าวสารและกิ จกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และดู
รายละเอียดข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดได้

ภาพที่ 3.21 หน้าจออนุมตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรม
หน้าจออนุมตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับพิจารณาการสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมว่าจะ
ทาการอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิให้เข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ ซึ่ งสามารถค้นหาและดูรายละเอียดข้อมูลได้
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ภาพที่ 3.22 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก
หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก เป็ นหน้าจอสาหรับค้นหา แก้ไข และลบ ข้อมูลสมาชิกได้

ภาพที่ 3.23 หน้าจอแบบประเมินกิจกรรม
หน้าจอแบบประเมินกิจกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับสร้างแบบประเมินให้กบั กิจกรรม ซึ่ งสามารถ
ทาการแก้ไข ลบ และดูรายเอียดแบบประเมินได้
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ภาพที่ 3.24 หน้าจอออกรายงานสรุ ปกิจกรรม
หน้าจอออกรายงานสรุ ปกิจกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับ ค้นหากิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยจะ
ทาการค้นหาตามวันที่กาหนด ซึ่ งสามารถกดสั่งพิมพ์รายงานได้ ระบบจะทาการสรุ ปไฟล์รายงาน
ออกมาเป็ นไฟล์ PDF ให้

ภาพที่ 3.25 หน้าจอออกรายงานสรุ ปผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
หน้าจอออกรายงานสรุ ปผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นหน้าจอสาหรับค้นหาผูท้ ี่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยจะทาการค้นหาตามชื่อกิจกรรม ซึ่ งสามารถกดสั่งพิมพ์รายงานเป็ นไฟล์ PDF ได้
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2.

การออกแบบส่ วนผลลัพธ์

ภาพที่ 3.26 หน้าจอรายงานสรุ ปกิจกรรม
หน้าจอรายงานสรุ ปกิจกรรม เป็ นหน้าจอที่แสดงรายการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ผใู้ ช้ได้
ทาการค้นหาตามวันที่ต่างๆ รวมถึงแสดงวันที่ออกรายงานและแสดงผลรวมของรายการทั้งหมด โดย
จะแสดงผลในรู ปแบบไฟล์ PDF ซึ่ งสามารถสั่งพิมพ์ได้

ภาพที่ 3.27 หน้าจอรายงานสรุ ปผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
หน้าจอรายงานสรุ ปผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม เป็ นหน้าจอที่แสดงรายชื่ อผูท้ ี่ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัย ตามที่ ผูใ้ ช้ได้ทาการค้นหาตามชื่ อกิ จกรรมต่ างๆ รวมถึ งแสดงวันที่ ออกรายงานและ
แสดงผลรวมของรายการทั้งหมด โดยจะแสดงผลในรู ปแบบไฟล์ PDF ซึ่ งสามารถสั่งพิมพ์ได้
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ภาพที่ 3.28 หน้าจอรายงานสรุ ปผลการประเมินกิจกรรม
หน้าจอรายงานสรุ ปผลการประเมินกิจกรรม เป็ นหน้าจอที่แสดงแบบประเมินและผลรวมที่ได้
จากการประเมิน รวมถึงแสดงวันที่ออกรายงาน โดยจะแสดงผลในรู ปแบบไฟล์ PDF ซึ่ งสามารถสั่ง
พิมพ์ได้
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3.

การออกแบบฐานข้อมูล

tbl_event
PK e_id
tbl_faculty
tbl_personnel

PK f_id

PK p_id
f_name
f_tel
f_fax
f_website
f_address
f_status

p_name
p_surname
p_tel
p_email
p_address
p_username
p_password
p_status
FK1 pos_id
FK2 f_id

tbl_position
PK pos_id
pos_name
tbl_news
tbl_typenews
PK type_id
type_name
tbl_img_news
PK imn_id

PK,FK2 m_id
PK,FK3 e_id
date_regis
note
hour
hour_receive
s_id

FK1

tbl_status
PK s_id
s_name

tbl_img_event

PK n_id
n_title
n_detail
n_savedate
FK1 type_id
FK2 p_id
FK3 f_id

e_title
e_detail
e_location
e_hour
e_amount
e_startdate
e_starttime
e_enddate
e_endtime
e_startregis
e_endregis
e_savedate
status_eva
FK1 p_id
FK2 f_id

tbl_register

tbl_evaluate
PK eva_id

tbl_member
PK m_id
m_idnumber
m_name
m_surname
m_gender
m_email
m_password
FK1 f_id
tbl_result
PK,FK1 choice_id
PK,FK2 m_id
value
comment
date_result

PK ime_id
FK1 e_id
ime_name

eva_title
create_date
FK1 e_id
FK2 p_id

FK1 n_id
imn_name

ภาพที่ 3.29 การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

tbl_choice
PK choice_id
messege
FK1 eva_id
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ตารางที่ 3.3 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง
tbl_choice
tbl_evaluate
tbl_event
tbl_faculty
tbl_img_event
tbl_img_news
tbl_member
tbl_news
tbl_personnel
tbl_position
tbl_register
tbl_result
tbl_status
tbl_typenews

คาอธิบาย
ตารางตัวเลือก
ตารางแบบประเมินกิจกรรม
ตารางกิจกรรม
ตารางคณะ
ตารางรู ปภาพกิจกรรม
ตารางรู ปภาพข่าวสาร
ตารางสมาชิก
ตารางข่าวสาร
ตารางบุคลากร
ตารางตาแหน่ง
ตารางสมัครกิจกรรม
ตารางผลการประเมิน
ตารางสถานะ
ตารางประเภทข่าวสาร
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4.

การพัฒนาโปรแกรม
4.1 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin

ภาพที่ 3.30 การออกแบบฐานข้อมูล
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4.2 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้
4.2.1 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6

ภาพที่ 3.31 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน
4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP

ภาพที่ 3.32 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล

