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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ในปั จจุบนั มหำวิทยำลัยสยำมมีกำรเปิ ดรับ สมัครนักเรี ยนเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำทุก ๆ ปี
กำรศึกษำ ตั้งแต่วฒ
ุ ิกำรศึกษำ ม.6 ปวช ปวส หรื อเทียบเท่ำ ในแต่ละปี กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสยำมมี
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษำใหม่ ป ระมำณ 4-5 พัน คน เข้ำศึก ษำ โดยมี ค ณะทั้งหมด 12 คณะด้วยกัน คื อ คณะ
บริ ห ำรธุ ร กิ จ คณะวิศ วกรรมศำสตร์ คณะนิ ติ ศ ำสตร์ คณะศิ ล ปศำสตร์ คณะนิ เทศศำสตร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะแพทย์ศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์
วิทยำลัยนำนำชำติ และบัณฑิ ตวิทยำลัย ทั้งยังเป็ นหน่ วยงำนที่ มีกำรติดต่อ สื่ อ สำรประสำนงำนกับ
ภำครัฐ เอกชน และหน่ วยงำนอื่น ๆ ในทำงธุ รกิ จ กิจกรรม กำรกุศล จิตอำสำ และ อื่ น ๆ เห็ นได้ว่ำ
มหำวิทยำลัยสยำมเป็ นสถำนศึกษำที่เป็ นที่รู้จกั อย่ำงกว้ำงขวำง ภำครัฐ และเอกชน ได้ให้ควำมสำคัญ
ของมหำลัยสยำม ทั้งนำกิ จกรรม กำรอบรม สัมมนำ ควำมรู ้ ต่ำง ๆ มำถ่ำยทอดควำมรู ้ให้กับนิ สิตนัก ศึ ก ษำ ทั้ง คณำจำรย์ภ ำยในรั้ ว มหำวิท ยำลัย สยำม ให้ มี ค วำมรู ้ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สัง คม
ประเทศชำติ ทั้งส่ งเสริ ม ให้ม หำวิทยำลัยสยำมก้ำวสู่ ประชำคมอำเซี ยน ทั้งนี้ มี บุคคลมำกมำยและ
องค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำติดต่อประสำนงำนภำยในมหำวิทยำลัยสยำม ทั้งผูท้ ี่เข้ำมำสมัครเรี ยน ศึกษำต่อ
หรื อผูท้ ี่เคยมำเยีย่ มเยียน และผูท้ ี่ไม่เคยมำที่มหำวิทยำลัยสยำมเลย
จำกที่คณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจ กำรวิเครำะห์ เว็บไซต์ www.siam.edu
ระบบแผนที่มหำวิทยำลัยสยำม และสถำนที่จริ งภำยในมหำวิทยำลัยสยำม ซึ่ งได้เห็นปั ญหำของแผนที่
เว็บ ไซต์แ บบเดิ ม ซึ่ งเป็ นรู ป ภำพจริ ง ถ่ ำยจำกมุ ม สู ง จำกด้ำนหน้ำ ท ำให้เห็ น สภำพแวดล้อ มของ
มหำวิทยำลัยสยำมไม่ชดั เจนมำก บำงตึกเห็นแค่หน้ำตึก บำงตึกนั้น เห็นข้ำงหน้ำตึกเท่ำนั้นเอง ซึ่งอำจ
ทำให้ผใู ้ ช้เห็ นมุมมองของแผนที่ ไม่ ชดั เจน อำจทำให้เกิดควำม สับสนได้ ไม่แน่ ใจ และไม่สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ แผนที่แบบเก่ำให้สำรสนเทศที่น้อยเกินไป ทำให้ยำกต่อกำรสืบค้นข้อมูลที่
ต้องกำรจะมำติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยสยำม บุคคลมำกมำยเหล่ำนี้
เกิดควำมกังวลใจในกำรมำติดต่อกับคณะ สำนักงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยสยำม ไม่ ทรำบจุดที่
จะต้อ งเข้ำมำติ ด ต่ อ อยู่ที่ ใ ด ส่ ว นไหน ตึ ก อำคำรใด บุ ค คลทั่วไปที่ มี ค วำมประสงค์จ ะมำติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกับทำงมหำวิทยำลัยสยำม สำมำรถที่จะเข้ำมำค้นหำข้อมูลที่ตอ้ งกำร ข้อมูลสถำนที่ เบอร์
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โทรศัพท์สำนักงำน ภำยในเว็บไซต์ www.siam.edu ที่ตอ้ งกำรจะมำติดต่อได้ และแผนที่แบบเดิมนั้น
ไม่สวย ไม่โดดเด่น ไม่น่ำสนใจกับผูท้ ี่เข้ำชมเว็บไซต์
ด้วยเหตุน้ ีคณะผูจ้ ดั ทำจึงได้พฒั นำแผนที่โดยกำรออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหำวิทยำลัย
สยำมผ่ำนเว็บไซต์ เพือ่ แก้ปัญหำ มุมมองของแผนที่ ควำมไม่ชดั เจนของแผนที่ กำรติดต่อ Call Center
ไม่ ได้ ควำมสับสนเกิดกำรเข้ำใจผิดของแผนที่ ทำให้มีควำมสวยงำม ดูมีสไตล์ เพื่อให้เห็นมุม มองที่
กว้ำงขึ้น มีมิติ เน้นให้เห็นหน้ำตึกของทุก ๆ ตึกมี สีสันที่สวยงำม ทำให้เกิดควำมน่ ำสนใจมำกยิง่ ขึ้น
กว่ำแบบเดิม ผูใ้ ช้สำมำรถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่ ตึก อำคำร สำนักงำน คณะ ที่ตอ้ งกำรได้
แผนที่ อ อนไลน์ ม หำวิท ยำลัย สยำม จัด ท ำในรู ป แบบเว็บ ไซต์อ อนไลน์ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ แผนที่ออนไลน์มหำวิทยำลัยสยำม ผสมผสำนกำร
ออกแบบ กำรเขียนเว็บไซต์ และ CAI เป็ นโมเดลภำพเสมือนจริ ง และยังค้นหำข้อมูลเพิม่ เติมได้ แผน
ที่ออนไลน์เป็ นสื่ อที่ให้เนื้ อหำข้อ มูล ผูใ้ ช้แบบรู ปภำพ 3 มิ ติ ข้อควำมรำยละเอี ยดสถำนที่ ทำให้ผใู ้ ช้
เข้ำใจได้ง่ำยยิง่ ขึ้นในสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยสยำม
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนำเว็บไซต์แผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ กรณี ศึกษำมหำวิทยำลัยสยำม
กลุ่มเป้ ำหมำย
อำจำรย์ นักศึกษำ และบุคคลทัว่ ไป
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของกำรออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหำวิทยำลัยสยำม มีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 ส่วนของแอนิเมชัน
1.1.1 นำเสนองำนด้วยภำพนิ่ง 3 มิติ เรื่ องกำรออกแบบแผนที่มหำวิทยำลัยสยำม
1.1.2 ใช้ตวั ละครหลักในกำรนำเสนอสถำนที่ 1 ตัว
1.1.3 ระยะเวลำกำรนำเสนอ ไม่เกิน 30 วินำที
1.1.4 แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ องกำรออกแบบแผนที่มหำวิทยำลัยสยำมมีรำยละเอียดดังนี้
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1.1.4.1 นำเสนอภำพนิ่ง 3 มิติ
1) ภำพ 3 มิติ แผนที่อำคำรทั้งหมด
2) ภำพนิ่งตึกอำคำร
3) ภำพนิ่งสวนสวนสันติภำพ
4) ภำพนิ่งลำนจอดรถ
5) ภำพนิ่งศูนย์กีฬำ
6) ภำพนิ่งลำนจอดรถ
7) ภำพนิ่งลำนหัวช้ำง
8) ภำพนิ่งอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น
9) ภำพสัญลักษณ์
10) ภำพห้องเรี ยน
11) ภำพสำนักงำน
12) ภำพนิ่งอื่น ๆ
1.1.4.2 นำเสนอข้อมูลอำคำรเป็ นข้อควำม
1) แสดงข้อควำมแนะนำอำคำรสถำนที่
2) แสดงหมำยเลขห้อง
3) แสดงหมำยเลขอำคำร
4) แสดงรำยละเอียดข้อมูลสถำนที่
1.1.4.3 ตัวละครหลักนำเสนอสื่อด้วยเสียง
1) เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์จะมีเสียงแนะนำหน้ำเว็บ
1.2 ส่วนของกำรจัดกำรเว็บไซต์
1.2.1 ส่วนของผูด้ ูแลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน สำมำรถเพิม่ แก้ไขข้อมูลได้
1.2.1.1 ข้อมูลอำคำร
1.2.1.2 ข้อมูลห้องเรี ยน
1.2.1.3 ข้อมูลสถำนที่
1.2.1.4 ข้อมูลสัญลักษณ์
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2.

3.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
2.1.1 CPU Intel® Core i5 3.60 GHz.
2.1.2 Hard Disk 1 TB
2.1.3 RAM 8 GB
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Printer
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Core 2 Duo
2.2.2 Hard Disk 300 GB
2.2.3 RAM 512 MB หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 CD-ROM Drive
2.3 ฮำร์ดแวร์สำหรับเครื่ องแม่ข่ำย
2.3.1 CPU Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz
2.3.2 Hard Disk 1 TB SATA II
2.3.3 RAM 8 GB
2.3.4 DVD-RW Drive
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7
3.1.2 Adobe Dreamweaver CS6
3.1.3 Adobe Photoshop CS6
3.1.4 Adobe Illustrator CS6
3.1.5 Adobe Flash CS6
3.1.6 Sony Sound Force 10.0
3.1.7 Floorplanner Build 3.0
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows XP หรื อ สูงกว่ำ
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3.2.2 Google Chrome 1.3.31.5
3.3 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่ องแม่ข่ำย
3.3.1 Windows Server 2012 R2 Standard
3.3.2 Internet Information Services (IIS) 8.0 Express
3.3.3 Google Chrome 1.3.31.5
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำกำรออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหำวิทยำลัยสยำม คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำง
แผนกำรดำเนินงำนไว้ดงั นี้
1. สำรวจข้อมูลแผนที่แบบเดิมจำกเว็บไซต์ www.siam.edu และสำรวจสถำนที่จริ ง เช่น ตึก
อำคำร ห้อง ชั้น ภำยในมหำวิทยำลัยสยำม เพือ่ ให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของ แผนที่แบบ
ใหม่
2. รวบรวมข้อมูล แผนที่มหำวิทยำลัยสยำมแบบเดิม แล้วค้นหำข้อ มูล วิธีแก้ไ ข เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภำพของแผนที่ออนไลน์
3. วิเครำะห์ปัญหำ ของแผนที่แบบเก่ำ และควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
4. ออกแบบ โดยใช้ขอ้ มูลของแผนที่เว็บไซต์เดิม นำมำปรับปรุ ง ให้มีควำมน่ำสนใจ
5. พัฒนำ แผนที่ออนไลน์โดยทำให้มีควำมสวยงำม เข้ำใจง่ำย ค้นหำข้อมูลได้
6. ทดสอบและปรับปรุ ง โดยพยำยำมหำข้อผิดพลำด แล้วจึงแก้ไขให้สมบูรณ์
7. จัดทำเอกสำรคู่มือระบบ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งำนได้ทรำบถึงวิธีกำรใช้งำน
8. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะนำเสนอหน้ำเว็บไซต์ของแผนที่ออนไลน์ เป็ นขั้นตอน
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งำนทรำบถึงวิธีใช้งำนอย่ำงละเอียด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

เพือ่ ให้ผใู ้ ช้คน้ หำข้อมูล อำคำร สำนักงำน และสถำนที่ ภำยในมหำวิทยำลัยสยำม
เพือ่ ให้ผใู ้ ช้รู้จกั สถำนที่ของมหำวิทยำลัยสยำมมำกยิง่ ขึ้น
เพือ่ ให้แผนที่ออนไลน์เป็ นที่น่ำสนใจให้ผใู ้ ช้เข้ำมำใช้งำน

