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บทที่ 4
กำรออกแบบทำงกำยภำพ
4.1 กำรออกแบบฐำนข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธี การสร้ างฐานข้อมูลใน
ลักษณะรู ปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูล
ต่ า งๆให้ อ ยู่ใ นรู ป ของตารางโดยในส่ ว นของฐานข้อ มู ล จะมี ก ารจัด การและเก็ บ ข้อ มู ล ไว้บ น
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้ MySQL เป็ น และการจัดการใช้ phpMyAdmin รายละเอียดของตารางข้อมูลมี
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางอธิบายข้อมูล pf_blog
Relation : pf_blog
Attribute
b_id
b_name
e_id
b_detail
b_createdate
b_state

Type
int(10)
varchar(100)
int(4)
longtext
datetime
int(1)

Attribute
Domain

0 = ลบ
1 = ปกติ

pf_id
varchar(20)
Primary Key : b_id
Foreign Key : pf_id Reference : pf_profile

Descript
รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
รหัสกิจกรรม
รายละเอียดผลงาน
วันที่สร้าง
สถานะของผลงาน
รหัสผูใ้ ช้
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ตารางที่ 4.2 ตารางอธิบายข้อมูล pf_blog_intern
Relation : pf_blog_intern
Attribute
Attribute
Type
Domain
Descript
intern_id
int(4)
รหัสสหกิจ
intern_name
varchar(200)
ชื่อสถานประกอบการ
intern_position
varchar(100)
ตาแหน่ง
intern_datestart
Date
วันที่เริ่ มปฏิบตั ิงาน
intern_dateend
Date
วันที่สิ้นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
intern_pname
varchar(200)
ชื่อโปรเจ็กสหกิจ
intern_teacher
varchar(100)
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ
intern_detail
longtext
รายละเอียดสหกิจ
i_createdate
datetime
วันที่สร้าง
i_state
int(1)
0 = ลบ
สถานะของสหกิจ
1 = ปกติ
pf_id
varchar(20)
รหัสผูใ้ ช้
Primary Key : intern_id
Foreign Key : pf_id Reference : pf_profile

35
ตารางที่ 4.3 ตารางอธิบายข้อมูล pf_blog_project
Relation : pf_blog_project
Attribute
Type
Attribute Domain
Descript
p_id
int(4)
รหัสภาคนิพนธ์
p_name
varchar(200)
ชื่อภาคนิพนธ์
p_teacher
varchar(100)
อาจารย์ที่ปรึ กษาภาค
นิพนธ์
p_datail
longtext
รายละเอียดภาคนิพนธ์
p_createdate
datetime
วันที่สร้าง
p_state
int(1)
0 = ลบ
สถานะของภาคนิพนธ์
1 = ปกติ
pf_id
varchar(20)
รหัสผูใ้ ช้
Primary Key : p_id
Foreign Key : pf_id Reference : pf_profile
ตารางที่ 4.4 ตารางอธิบายข้อมูล pf_blog_seminar
Relation : pf_blog_seminar
Attribute
Type
Attribute Domain
Descript
s_id
int(4)
รหัสอบรม
s_name
varchar(200)
ชื่อหัวข้อการอบรม
s_date
date
วันที่อบรม
s_address
varchar(200)
สถานที่อบรม
s_detail
longtext
รายละเอียดการอบรม
s_createdate
datetime
วันที่สร้าง
s_state
int(1)
0 = ลบ
สถานะการอบรม
1 = ปกติ
pf_id
varchar(20)
รหัสผูใ้ ช้
Primary Key : s_id
Foreign Key : pf_id Reference :pf_profile
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ตารางที่ 4.5 ตารางอธิบายข้อมูล pf_event
Relation : pf_event
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

e_id

int(4)

รหัสกิจกรรม

e_name

varchar(200)

ชื่อกิจกรรม

e_detail

text

รายละเอียดกิจกรรม

e_type

int(1)

ประเภทกิจกรรม

e_sdate

date

วันที่เริ่ มกิจกรรม

e_fdate

date

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

e_createdate

datetime

วันที่สร้างกิจกรรม

e_state

int(1)

0 = ลบ

สถานะกิจกรรม

1 = ปกติ
teacher_id
varchar(10)
Primary Key : e_id
Foreign Key : teacher_id Reference : teacher

รหัสผูส้ ร้างกิจกรรม

ตารางที่ 4.6 ตารางอธิบายข้อมูล pf_profile
Relation : pf_profile
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

pf_id

varchar(10)

รหัสผูใ้ ช้

pf_address

varchar(200)

ที่อยูผ่ ใู ้ ช้

pf_specialskill

varchar(200)

ความสามารถพิเศษ

pf_mobile
text
Primary Key : pf_id
Foreign Key : pf_id Reference : student

เบอร์โทรศัพท์
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ตารางที่ 4.7 ตารางอธิบายข้อมูล student
Relation : student
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

student_id

varchar(10)

รหัสประจาตัวนักศึกษา

student_email

varchar(100)

อีเมล์

student_password

varchar(16)

รหัสผ่าน

student_firstname

varchar(50)

ชื่อ

student_lastname

varchar(50)

นามสกุล

student_gender

enum()

Male = ชาย

เพศ

Female = หญิง
student_birthdate

date

วันเกิด

student_mobile

text

เบอร์โทรศัพท์

student_faculty

int(11)

คณะ

student_major

int(11)

สาขาวิชา

student_loan

int(11)

รหัสกองทุน

student_createdate

datetime

วันที่ใส่ขอ้ มูล

student_status
tinyint(1)
Primary Key : student_id

สถานะ

ตารางที่ 4.8 ตารางอธิบายข้อมูล subject
Relation : subject
Attribute
subject_id

Type
varchar(10)

subject_name
varchar(100)
Primary Key : subject_id

Attribute Domain

Descript
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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ตารางที่ 4.9 ตารางอธิบายข้อมูล teacher
Relation : teacher
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

teacher_id

varchar(10)

รหัสประจาตัวอาจารย์

teacher_email

varchar(100)

อีเมล์

teacher_password

varchar(16)

รหัสผ่าน

teacher_firstname

varchar(50)

ชื่อ

teacher_lastname

varchar(50)

นามสกุล

teacher_gender

enum()

Male = ชาย

เพศ

Female= หญิง
teacher_birthdate

date

วันเกิด

teacher_faculty

int(11)

คณะ

teacher_major

Int(11)

สาขาวิชา

teacher_createdate

datetime

วันที่ใส่ขอ้ มูล

teacher_status
tinyint(4)
Primary Key : teacher_id

สถานะ

ตารางที่ 4.10 ตารางอธิบยข้อมูล Enroll
Relation : enroll
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

enroll_id

int(10)

รหัสการลงทะเบียน

student_id

int(10)

รหัสประจาตัวนักศึกษา

enroll_year

int(4)

ปี การศึกษาที่ลงทะเบียน

enroll_term

tinyint(1)

เทอมที่ลงทะเบียน

enroll_createdate
Primary Key : enroll_id

datetime

วันที่ลงทะเบียน

39
ตารางที่ 4.11 ตารางอธิบายข้อมูล Enroll_data
Relation : enroll_data
Attribute

Type

Attribute Domain

Descript

enroll_num

int(10)

รหัสข้อมูลที่ลงทะเบียน

enroll_id

int(11)

รหัสการลงทะเบียน

subject_id

int(11)

รหัสวิชา

enroll_status

tinyint(1)

0 = ยกเลิก

สถานะวิชาที่ลงทะเบียน

1 = ปกติ
Primary Key : enroll_num
Foreign Key : enroll_id Reference : enroll

ตารางที่ 4.12 ตารางอธิบายข้อมูล Faculty
Relation : faculty
Attribute
faculty_id

Type

Attribute Domain

int(10)

Descript
รหัสคณะ

faculty_name
varchar(50)
Primary Key : faculty_id

ชื่อคณะ

ตารางที่ 4.13 ตารางอธิบายข้อมูล Major
Relation : major
Attribute
major_id

Type
int(10)

major_name
varchar(50)
Primary Key : major_id

Attribute Domain

Descript
รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
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4.2 กำรออกแบบแผนผังของเว็บไซต์
4.2.1 ส่ วนของนักศึกษา

รู ปที่ 4.1 แผนผังเว็บไซต์แสดงผลงานนักศึกษาออนไลน์ ส่ วนของนักศึกษา
4.2.2 ส่ วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

รู ปที่ 4.2 แผนผังเว็บไซต์แสดงผลงานนักศึกษาออนไลน์ ส่ วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
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4.3 รำยละเอียดของเว็บแอพพลิเคชั่น
- หน้าจอ Login ของระบบผลงานนักศึกษาออนไลน์

รู ปที่ 4.3 หน้าจอ Login
จากรู ปที่ 4.3 นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ตอ้ งทาการล็อคอินก่อนเข้าใช้งานระบบ โดย
ใช้อีเมล์ และรหัสผ่านในการยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้แบ่งการทางานเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วน
ของนักศึกษา และส่ วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
4.3.1 หน้าจอของนักศึกษา
4.3.1.1 หน้าจอหลักของนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ
เลือกใช้เมนูต่าง ๆ ได้ เช่น หน้าแรก ข้อมูลส่ วนตัว ปฏิทินกิจกรรม บันทึกผลงาน เป็ น
ต้น โดยจะมีชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบด้านขวาบนของเว็บไซต์ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 หน้าจอหลักส่ วนของนักศึกษาระบบแสดงผลงานนักศึกษาออนไลน์
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4.3.1.2 หน้าจอเมนู หลักส่ วนของนักศึกษา โดยจะประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ
ได้แก่ หน้าแรก ข้อมูลส่ วนตัว ปฏิทินกิจกรรม บันทึกผลงาน และ ค้นหาบันทึกกิจกรรม
ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 หน้าจอเมนูหลักของนักศึกษา
4.3.1.3 หน้าจอข้อมูลส่ วนตัว นักศึ กษาสามารถเรี ยกดู ขอ้ มู ลส่ วนตัว และ
สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาได้ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 หน้าจอข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษา
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4.3.1.4 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว นักศึ กษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
หลัง จากแก้ไ ขเสร็ จ กดเลื อ กที่ Submit ระบบจะท าการบันทึ ก ข้อมู ล ส่ วนตัวใหม่ ที่
นักศึกษากรอกลงในฐานข้อมูล ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 หน้าจอส่ วนแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษา
4.3.1.5 หน้าจอปฏิทินกิจกรรม สามารถเรี ยกดูปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียด
กิจกรรมได้จากหน้าจอนี้ โดยสามารถเลือกค้นหาปฏิทินเป็ นแบบเดือนได้ ดังตัวอย่างใน
รู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 หน้าจอปฏิทินกิจกรรม
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4.3.1.6 หน้าจอบันทึกผลงาน เป็ นส่ วนผลงานทั้งหมดของนักศึกษาที่เพิ่ม และมี
ส่ วนเมนูยอ่ ยต่าง ๆ เช่น สร้างโพสต์ใหม่ ดูบล็อก แก้ไข เป็ นต้น ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 หน้าจอบันทึกผลงาน
4.3.1.7 หน้าจอเมนูสร้างโพสต์ใหม่ หลังจากที่เข้าสู่ เมนูสร้างโพสต์ใหม่ นักศึกษา
จะต้องเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการเพิ่มซึ่ งประกอบไปด้วย 4 ประเภท คือ
- กิจกรรม
- อบรม , สัมมนา
- สหกิจศึกษา
- ภาคนิพนธ์
ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.10
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอเลือกประเภทผลงานที่ตอ้ งการเพิ่ม
4.3.1.8 หน้าจอเพิ่มผลงานกิ จกรรม นักศึกษาสามารถเพิ่มผลงานกิ จกรรมของ
นักศึ กษา ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอี ยด ดังนี้ ชื่ อหัวข้อกิ จกรรม รายการกิ จกรรม และ
รายละเอียดกิ จกรรม เมื่อนักศึกษากรอกรายละเอียดทั้งหมดเรี ยบร้ อยแล้ว เลือกที่บนั ทึก
ระบบจะบันทึกผลงานกิจกรรมของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 หน้าจอเพิ่มผลงานกิจกรรม
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4.3.1.9 หน้าจอเพิ่มผลงานอบรม,สัมนา นักศึกษาสามารถเพิ่มผลงานอบรมสัมนา
ของนักศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ชื่ อหัวข้อการอบรม วันที่อบรม สถานที่
อบรม และรายละเอี ยดการอบรม เมื่ อนักศึ กษากรอกรายละเอี ยดทั้งหมดเรี ยบร้ อยแล้ว
เลือกที่บนั ทึก ระบบจะบันทึกผลงานการอบรมสัมนาของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรู ปที่
4.12

รู ปที่ 4.12 หน้าจอเพิม่ ผลงานอบรมสัมนา
4.3.1.10 หน้าจอเพิ่มผลงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเพิ่มผลงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ชื่ อสถานประกอบการ ตาแหน่งหน้าที่ที่
ได้รั บ วัน ที่ เ ริ่ ม ปฏิ บ ัติ ง าน วัน ที่ สิ้ น สุ ด การปฏิ บ ัติ ง าน ชื่ อ โครงงานที่ ไ ด้รั บ และ
รายละเอียดการปฏิบตั ิสหกิจ เมื่อนักศึกษากรอกรายละเอียดทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว เลือกที่
บันทึก ระบบจะบันทึกผลงานการปฏิบตั ิสหกิจของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 หน้าจอเพิ่มผลงานสหกิจศึกษา
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4.3.1.11 หน้าจอเพิ่มผลงานภาคนิ พนธ์ นักศึกษาสามารถเพิ่มผลงานภาคนิ พนธ์
ของนักศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ชื่ อหัวข้อภาคนิ พนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
ภาคนิ พนธ์ และรายละเอียดภาคนิ พนธ์ เมื่อนักศึกษากรอกรายละเอียดทั้งหมดเรี ยบร้ อย
แล้ว เลือกที่บนั ทึก ระบบจะบันทึกผลงานภาคนิพนธ์ของนักศึกษา

รู ปที่ 4.14 หน้าจอเพิ่มผลงานภาคนิพนธ์
4.3.1.12 หน้าจอแก้ไขผลงาน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ หน้าจอแก้ไขผลงาน นักศึกษา
สามารถเลื อกเมนูแก้ไขที่หัวข้อผลงานที่นกั ศึกษาต้องการแก้ไข นักศึกษาสามารถแก้ไข
ผลงานของนัก ศึ ก ษาได้ เมื่ อแก้ไ ขเรี ย บร้ อยแล้ว เลื อกที่ บนั ทึ ก ระบบจะท าการบันทึ ก
ผลงานของนักศึกษา ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.15 และ 4.16

รู ปที่ 4.15 หน้าจอแก้ไขผลงานของนักศึกษา
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รู ปที่ 4.16 หน้าจอแก้ไขผลงานของนักศึกษา
4.3.1.13 หน้าจอแสดงผลงาน เมื่อเลือกเมนู ดูบล็อกจะเข้าสู่ ส่วนแสดงผลงานของ
นักศึกษา โดยจะแบ่งเป็ นหมวดหมู่ทางด้านซ้ายให้สามารถเรี ยกดูผลงานของแต่ละหัวข้อ
ได้ของเว็บไซต์ให้สามารถเรี ยกดู ผลงานของแต่ละหัวข้อได้ ซึ่ งประกอบด้วย กิ จกรรม
อบรมสัมมนา สหกิจศึกษา และภาคนิพนธ์ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.17

รู ปที่ 4.17 หน้าจอแสดงผลงานของนักศึกษา
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4.3.1.14 หน้าจอค้นหาผลงานนักศึกษา สามารถค้นหาผลงานนักศึกษาได้จาก
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุลนักศึกษา และรายการกิจกรรม ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.18

รู ปที่ 4.18 หน้าจอค้นหาผลงานของนักศึกษา
4.3.2 หน้าจอของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
4.3.2.1 หน้าจอหลักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะ
สามารถเลือกใช้เมนูต่าง ๆ ได้ เช่น หน้าแรก ปฏิทินกิจกรรม ค้นหาบันทึกของนักศึกษา
เป็ นต้น โดยจะมีชื่อผูเ้ ข้าใช้ระบบด้านขวาบนของเว็บไซต์ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.19

รู ปที่ 4.19 หน้าจอหลักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
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4.3.2.2 หน้าจอเมนูหลักส่ วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยจะประกอบไปด้วย
เมนูต่าง ๆ ได้แก่ หน้าแรก ปฏิทินกิจกรรม และ ค้นหาบันทึกกิจกรรม ดังรู ปที่ 4.20

รู ปที่ 4.20 หน้าจอเมนูหลักของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
4.3.2.3 หน้าจอปฏิทินกิจกรรมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สามารถเรี ยกดูปฏิทิน
กิจกรรม เพิ่มข้อมูลกิจกรรม และลบกิจกรรมได้ ดังรู ปที่ 4.21

รู ปที่ 4.21 หน้าจอปฏิทินกิจกรรมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
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4.3.2.4
หน้า จอเพิ่ ม ข้อมู ล กิ จกรรมของอาจารย์และเจ้า หน้า ที่ สามารถกรอก
รายละเอียดข้อมูลปฏิทินกิจกรรมได้ เมื่อเลือกที่บนั ทึกระบบจะทาการบันทึกลงฐานข้อมูล ดัง
รู ปที่ 4.22

รู ปที่ 4.22 หน้าจอเพิ่มข้อมูลกิจกรรมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

