บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ (Relation Database System) การจัด การข้อ มูลต่ า งๆ
ให้อยูใ่ นรู ปตารางฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล member
Relation : member
Attribute Description
user_id
name
last_name
username
password
user_type_id
Fac_ID
major_ID

รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
นามสกุล
ชื่อผูใ้ ช้งาน
รหัสผ่าน
รหัสประเภท
สมาชิก
รหัสคณะ
รหัสสาขา

Attribute
Domain

Type

PK

char(5)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(15)
varchar(20)

YES

varchar(3)
varchar(11)

FK

Reference

YES member_type
YES faculty
YES major_pk
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล member_type
Relation : member_type
Attribute
Description
Attribute
Type
PK FK Reference
Domain
user_type_id
รหัสประเภท
varchar(20) YES
สมาชิก
user_type_name ประเภทสมาชิก
varchar(30)
ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล teacher
Relation : teacher
Attribute Description Attribute
Domain
T_ID
รหัสอาจารย์
T_name
ชื่อ
T_surname นามสกุล
Major_ID รหัสสาขา
Priority
ตาแหน่ง
T_password รหัสผ่าน
T_status
สถานะ
T_username ชื่อเข้าใช้งาน

Type

PK

FK Reference

varchar(7)
YES
varchar(100)
varchar(100)
varchar(15)
YES major_pk
enum(‘Admin’,
’อธิการบดี’,’อาจารย์’)
varchar(100)
enum(‘Y’,’N’)
varchar(100)

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล faculty
Relation : faculty
Attribute
Description
Fac_ID
Fac_auto
Fac_Name
Major_N_ID

รหัสคณะ
ลาดับคณะ
ชื่อคณะ
รหัสสาขาแห่ งชาติ

Attribute
Domain

Type

PK

FK

Reference

varchar(3) YES
int(3)
varchar(50)
varchar(3)
YES major_nation
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล major_pk
Relation : major_pk
Attribute
Description
Major_ID
Major_name
Fac_ID

รหัสสาขา
ชื่อสาขา
รหัสคณะ

Attribute
Domain

Type

PK

FK

Reference

varchar(11) YES
varchar(100)
varchar(3)
YES faculty

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของตารางข้อมูล major_nation
Relation : major_nation
Attribute
Description
Attribute
Type
PK FK
Domain
Major_N_ID รหัสสาขาแห่ งชาติ
varchar(3)
YES
Major_ auto ลาดับสาขา
int(3)
Major_name ชื่อคณะ
varchar(100)

Reference

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของตารางข้อมูล research_type
Relation : resrearch_type
Attribute
Description Attribute
Type
PK FK Reference
Domain
research_type_id
รหัสประเภท
int(3)
YES
งานวิจยั
research_type_name ชื่อประเภท
varchar(20)
งานวิจยั
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ตารางที่ 4.8 ตารางข้อมูล research_file
Relation : research_file
Attribute
Description Attribute
Domain
research_auto
ลาดับ
งานวิจยั
research_id
รหัสงานวิจยั
research_name_th ชื่องานวิจยั
ภาษาไทย
research_name_en ชื่องานวิจยั
ภาษาอังกฤษ
research_builder ชื่อผู ้
อัปโหลด
งานวิจยั
research_type_id รหัสประเภท
งานวิจยั
create_user
ชื่อผูจ้ ดั ทา
งานวิจยั
Fac_ID
รหัสคณะ
Major_N_ID
รหัสสาขา
แห่ งชาติ
T_ID
รหัสอาจารย์
Year
ปี การศึกษา
status_research
สถานะ
งานวิจยั
path_absp
path_absw
path_full

Type
int(6)

PK

FK

Reference

YES

varchar(20)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(20)

varchar(5)

YES research_type

varchar(200)
varchar(3)
varchar(3)

YES faculty
YES major_nation

varchar(7)
varchar(7)
int(1)

YES teacher

varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
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4.2 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์
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รู ปที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ของผูใ้ ช้
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4.3 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.9 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์ของ ผูด้ ูแลระบบ
ลาดับที่
หัวข้อ
อธิบาย
1
เข้าสู่ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
New
แสดงหน้าอัปโหลดงานวิจยั
3
โครงงานสหกิจศึกษา
แสดงหน้าโครงงานสหกิจศึกษา
4
สารนิพนธ์
แสดงหน้าสารนิพนธ์
5
วิทยานิพนธ์
แสดงหน้าวิทยานิพนธ์
6
บทความทางวิชาการ
แสดงหน้าบทความทางวิชาการ
7
โปรเจคจบ ป.ตรี
แสดงหน้าโครงงานปริ ญญาตรี
8
เพิ่ม Admin
แสดงหน้าเพิ่ม Admin
9
ข้อมูล Admin
แสดงข้อมูล Admin
10 ข้อมูลสมาชิก
แสดงข้อมูลสมาชิก
ตารางที่ 4.10 อธิบายโครงสร้างเว็บไซต์ของ ผูใ้ ช้งาน
ลาดับที่
หัวข้อ
อธิบาย
1
หน้าแรก
แสดงหน้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2
เมนู
หัวข้อแสดงเมนูต่างๆ
3
โครงงานสหกิจศึกษา
แสดงหน้าโครงงานสหกิจศึกษา
4
สารนิพนธ์
แสดงหน้าสารนิพนธ์
5
วิทยานิพนธ์
แสดงหน้าวิทยานิพนธ์
6
โปรเจคจบ ป.ตรี
แสดงหน้าโครงงานปริ ญญาตรี
7
เข้าสู่ระบบ
แสดงหน้าลงชื่อเข้าใช้ระบบ ( เพื่อดูบทความทาง
วิชาการ )
8
บทความทางวิชาการ
แสดงหน้าบทความทางวิชาการ ( ต้องสมัครสมาชิก
เพื่อลงชื่ อเข้าสู่ระบบ )
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่อผู้ใช้ (Use Interface Design)

รู ปที่ 4.3 หน้าจอสมัครสมาชิกของผูใ้ ช้
จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้า จอสาหรับสมัค รสมาชิ กของผูใ้ ช้งานโดยผูใ้ ช้งานจะต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทาการสมัครสมาชิ ก
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้
จากรู ป ที่ 4.4 จะแสดงหน้า จอส าหรับ เข้า สู่ ระบบของผู ้ใช้ งาน โดยผู ้ใช้ง านจะต้อ งมี
username และ password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์เข้าใช้งานเท่านั้น

รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงข้อมูลงานวิจยั สาหรับผูด้ ูแลระบบ
จากรู ปที่ 4.5 จะแสดงหน้าสรุ ปจานวนโครงงานเมื่อผูด้ ูแ ลระบบเข้าสู่ ระบบสาเร็จ จะแสดง
ข้อมูลงานวิจยั ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังนี้
- โครงงานสหกิจศึกษา โดยแสดงข้อมูลโครงงานสหกิจศึกษาทั้งหมด ณ ปี ปั จจุบนั
- สารนิพนธ์ โดยแสดงข้อมูลสารนิพนธ์ท้ งั หมด ณ ปี ปั จจุบนั
- วิทยานิพนธ์ โดยแสดงข้อมูลวิทยานิ พนธ์ท้ งั หมด ณ ปี ปั จจุบนั
- บทความทางวิชาการ โดยแสดงข้อมูลบทความทางวิชาการทั้งหมด ณ ปี ปั จจุบนั
- โครงงานปริ ญญาตรี โดยแสดงข้อมูลโปรเจคจบ ป.ตรี ท้ งั หมด ณ ปี ปั จจุบนั
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รู ปที่ 4.6 หน้าแสดงการอัปโหลดงานวิจยั
จากรู ปที่ 4.6 จะแสดงหน้าการอัปโหลดงานวิจัยเมื่อผูด้ ู แ ลระบบทาการคลิกเมนู “NEW”
เพื่อทาการอัปโหลดงานวิจยั เข้าระบบโดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
- ชื่อภาษาไทย
- ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูจ้ ดั ทา
- เลือกอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยผูใ้ ช้ต้องทาการเลือกอาจารย์ที่ปรึ กษาของงานวิจยั ที่ ผูใ้ ช้จะทา
การอัปโหลด ยกเว้นกรณี บทความทางวิชาการ
- คณะและสาขาแห่ งชาติ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งทาการเลือกคณะก่อน และทาการเลือกสาขาแห่ งชาติ
- ไฟล์อปั โหลด โดยผู ้ใช้ต ้องท าการเลื อ กไฟล์ที่ ต้องการอัป โหลด โดยไฟล์ที่ จ ะท าการ
อัปโหลดต้องเป็ นไฟล์ บทคัด ย่อ สกุลไฟล์ .doc .pdf และ ไฟล์ฉบับเต็ม (.zip) ตามลาดับ
ยกเว้นกรณี บทความทางวิชาการ ไม่ตอ้ งอัปโหลด Abstract
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รู ปที่ 4.7 หน้าแสดงการอัปโหลดงานวิจยั สาหรับอาจารย์
จากรู ป ที่ 4.7 จะแสดงหน้า อัป โหลดงานวิ จัย เมื่ ออาจารย์เข้า สู่ ระบบส าเร็ จ เพื่ อ ท าการ
อัปโหลดงานวิจยั เข้าระบบโดยผูใ้ ช้จะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมด ดังคาอธิบายในรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.8 หน้าแสดงข้อมูลงานวิจยั
จากรู ปที่ 4.8 จะแสดงหน้า แสดงข้อมูลงานวิจัย เมื่อผูใ้ ช้ทาการคลิกเมนู โครงงานสหกิจ
ศึกษา, สารนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, บทความทางวิชาการ และโครงงานปริ ญญาตรี
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รู ปที่ 4.9 หน้าแสดงข้อมูลงานวิจยั เมื่อผูใ้ ช้ทาการเลือกคณะ
จากรู ปที่ 4.9 จะแสดงหน้า แสดงข้อมูลงานวิจัย เมื่อผูใ้ ช้ทาการคลิกเมนู โครงงานสหกิจ
ศึกษา, สารนิ พนธ์ , วิทยานิ พนธ์ , บทความทางวิชาการ และโครงงานปริ ญญาตรี ผูใ้ ช้ทาการเลือก
คณะ ข้อมูลจะแสดงตามคณะที่ผใู ้ ช้เลือก

รู ปที่ 4.10 หน้าแสดงข้อมูลอาจารย์
จากรู ปที่ 4.10 จะแสดงหน้าข้อมูลอาจารย์สาหรับผูด้ ูแลระบบ เมื่อผูด้ ู แลระบบทาการเลือก
เมนู “เพิ่มAdmin” จากแถบเมนูและเลือกเมนู ยอ่ ยเป็ น “ข้อมูลAdmin”

32

รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงข้อมูลอาจารย์เมื่อผูใ้ ช้ทาการเลือกสาขา
จากรู ปที่ 4.11 จะแสดงหน้าข้อมูลอาจารย์สาหรับผูด้ ูแลระบบ เมื่อผูด้ ู แลระบบทาการเลือก
เมนู เมนู “เพิ่มAdmin” จากแถบเมนูแ ละเลือกเมนูยอ่ ยเป็ น “ข้อมูลAdmin” ผูด้ ูแลระบบทาการเลือก
สาขา ข้อมูลจะแสดงตามสาขาที่ ผดู ้ ูแลระบบเลือก
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอการแก ้ไขข้อมูลอาจารย์
จากรู ปที่ 4.12 จะแสดงหน้าการแก ้ไขข้อมูลอาจารย์สาหรับผูด้ ู แลระบบ โดยผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถแกไ้ ขข้อมูลได้ท้ งั หมดในกรณี ที่อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลง ชื่ อ-นามสกุล, สถานะการเป็ น
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสยาม กรณี ไม่ได้เป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสยามแล้วผูด้ ู แ ลระบบจะไม่ให้
สิทธิ์ การเข้าใช้งาน หลังจากแกไ้ ขข้อมูลแล้ว ผูด้ ู แลระบบเลือก Update เพื่อยืนยันข้อมูล หรื อ ผูด้ ูแ ล
ระบบสามารถเลือก Cancel เมื่อไม่ตอ้ งการแก ้ไขข้อมูลแล้ว
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รู ปที่ 4.13 หน้าแสดงเพิ่มข้อมูลอาจารย์
จากรู ปที่ 4.13 จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลอาจารย์สาหรับผูด้ ูแ ลระบบ เมื่อผูด้ ู แลระบบทาการ
เลือกเมนู “เพิ่มAdmin” จากแถบเมนู แ ละเลือกเมนู ย่อยเป็ น “เพิ่มAdmin” โดยผูด้ ู แ ลระบบจะต้อง
กรอกข้อมูลดังต่อไป
- Username
- Password
- ชื่อ
- นามสกุล
- สาขาวิชา
- ตาแหน่ง
- สถานะการทางาน โดยผูด้ ู แ ลระบบจะต้องเลือก สถานะการทางาน อาจารย์ โดยจะต้อ ง
เลือก On เพื่อให้สิทธิ์อาจารย์เข้าใช้งาน

35

รู ปที่ 4.14 หน้าแสดงข้อมูลสมาชิก
จากรู ปที่ 4.14 จะแสดงหน้าข้อมูลสมาชิ กสาหรับผูด้ ูแ ลระบบ เมื่อผูด้ ูแลระบบทาการเลือก
เมนูขอ้ มูลสมาชิก

รู ปที่ 4.15 หน้าแสดงการแก ้ข้อมูลสมาชิก
จากรู ปที่ 4.15 จะแสดงหน้าการแกไ้ ขข้อมูลสมาชิ กสาหรับผูด้ ูแ ลระบบ โดยผูด้ ู แ ลระบบ
สามารถแกไ้ ขข้อมู ล ได้ท้ ังหมดในกรณี ที่ ส มาชิ ก มีก ารเปลี่ย นแปลง ชื่ อ -นามสกุ ล คณะ สาขา
หลังจากแก ไ้ ขข้อ มู ล ตามต้องการแล้ว ผู ้ดู แ ลระบบเลือ ก Update เพื่ อ ยืน ยัน หรื อ ผู ้ดูแ ลระบบ
สามารถเลือก Cancel เมื่อไม่ตอ้ งการแก ้ไขข้อมูลแล้ว
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รู ปที่ 4.16 หน้าแสดงหน้าแรกที่เข้าเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.16 จะแสดงหน้าแรกเมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ เว็บไซต์ แสดงข้อมูลงานวิจยั ที่อปั โหลดล่า สุด

รู ปที่ 4.17 หน้าแสดงบทความทางวิชาการ
จากรู ป ที่ 4.17 จะแสดงบทความทางวิ ช าการเมื่ อ ผู ้ใช้เข้า สู่ ระบบส าเร็ จ และเลื อ กเมนู
บทความทางวิชาการ
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รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงบทคัดย่อ
จากรู ปที่ 4.18 จะแสดงบทคัดย่อเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ Link บทคัดย่อเพื่อทาการดาวน์โหลดต่อไป

รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม
จากรู ปที่ 4.19 จะแสดงแถบดาวน์โหลดเมื่อผูใ้ ช้คลิกที่ Link ไฟล์ฉบับเต็มเพื่อทาการดาวน์
โหลด

