บทที่ 3
วิธีการดําเนินโครงงาน
ในการจัด ทํา โครงงาน “ระบบสง ผลการเรีย นออนไลน ของ วิ ทยาลัยเทคนิ ค คู เมื อ ง” ได มี
ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน ดังนี้
3.1 การศึกษาสภาพของระบบงาน
3.2 การวิเคราะหปญหาการทํางานของระบบงานเดิม
3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
3.4 โครงสรางฐานขอมูล
3.5 การออกแบบหนาจอแสดงผล
3.6 พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร
3.7 การบํารุงรักษาระบบ
3.1 การศึกษาสภาพของระบบงาน
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค คู เ มื อ ง สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 299 หมู 10 ถนนบุรีรัมย-พุทไธสง ตําบลคูเมือง อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันมีปญหาในเรื่องความลาชาสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองทํา
เปนขั้นตอนและตองผานครูผูส อนที่ เกี่ย วของหลาย ๆ คนอาจทําเอกสารสูญหายระหว างการเก็ บ
รวบรวมยากตอการตรวจสอบเนื่องจากเอกสารมีจํานวนมากและยังสิ้นเปลืองแรงงาน พื้นที่ รวมทั้ง
ทรัพยากรกระดาษ นอกจากเกิดปญหากับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของยังสงผลกระทบไปยังนักเรียนใน
เรื่องความลาชา ในการรับขาวสารและประกาศจากทางสถานศึกษาจากที่กล าวมาข างต นสามารถ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น
3.2 การวิเคราะหปญหาการทํางานของระบบงานเดิม
เนื่องจากระบบงานเดิมของวิทยาลัยเทคนิค คูเมืองยั งไมมีการใชคอมพิวเตอร ในการจัดเก็ บ
ขอมูลตาง ๆ สวนมากการจัดเก็บขอมูลจะเปนรูปแบบของเอกสารจึงยากในการบันทึกและการจัดเก็บ
ขอมูลจึงทําใหเกิดปญหาในการทํางาน ดังนี้
3.2.1 ทํางานไมเปนระบบ
3.2.1.1 ระบบงานไมสนับสนุนการดําเนินงานในอนาคต
3.2.1.2 ขอมูลเกิดการสูญหายหรือถูกทําลาย
3.2.2 เอกสารและขอมูลขาดประสิทธิภาพ
3.2.2.1 ขอมูลมีขอผิดพลาดสูง
3.2.2.2 เอกสารสูญหาย
3.2.2.3 ขอมูลไมไดอยูในฐานขอมูลเดียวกัน
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3.2.2.4 เอกสารจัดเก็บไมเปนระบบ
3.2.3 การใหบริการขาดประสิทธิภาพ
3.2.3.1 เกิดความลาชาในการใหบริการ
3.2.3.2 ไมมีการตรวจสอบขอมูล
3.2.3.3 ไมมีระบบจัดการขอมูล
3.2.3.4 การจัดการเอกสารยังไมเปนระบบที่สมบูรณ
จากป ญ หาดัง กล า วสามารถสรุป ให อ ยู ใ นรูป ของแผนผั งแสดงปญ หา (Cause-and-Effect
Diagram) เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หาและสาเหตุ ที่ ทํ า ให ก ารทํ า งานของระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไมเพียงพอ ดังภาพที่ 3.1
ทํางานไมเปนระบบ
ระบบไมสนับสนุน
การดําเนินงานในอนาคต

เอกสารและขอมูลขาดประสิทธิภาพ
ขอมูลมีขอผิดพลาดสูง

ขอมูลเกิดการ
สูญหายหรือถูกทําลาย

ขอมูลไมไดอยูในฐานขอมูลเดียวกัน

เอกสารสูญหาย

เอกสารจัดเก็บไมเปนระบบ
ระบบสงผลการเรียนออนไลน
กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

เกิดความลาชาในการใหบริการ

ไมมีระบบจัดการขอมูล

ไมมีการตรวจสอบขอมูล

การจัดเก็บเอกสาร
ยังไมเปนระบบที่สมบูรณ

การใหบริการขาดประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงปญหา (Cause-and-Effect Diagram) ของระบบงานเดิม
3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม
การออกแบบระบบงานใหม มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลที่ตองการ
นํามาแสดงผลใหผูใชงานไดรับขอมูลอยางครบถวนถูกตองมากยิ่งขึ้น มีการใหบริการขอมูลเพิ่มมากขึ้น
กวาระบบงานเดิม สมาชิกสามารถมีทางเลือกในการกําหนดสถานะของตนเองวาตองการเปนสมาชิก
ประเภทใด ระบบงานใหมนี้มีลักษณะการทํางานและมีผูเกี่ยวของกับระบบ ดังนี้
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3.3.1 ลักษณะการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล ระบบสงผลการเรียนออนไลน ผูดูแล
ระบบจะเปนผูกรอกขอมูลผูใชงานลงในฐานขอมูลเอง ผูใชไมสามารถสมัครสมาชิกเองไดเพราะเปน
ระบบที่ใชเฉพาะกลุมเจาหนาที่ ครูผูสอนและผูบริหารเทานั้น ผูดูแลระบบล็อกอินเขาใชงาน มีขั้นตอน
การทํางานของระบบ ดังภาพที่ 3.2
เริ่ม ตน
ผูดูแ ลระบบล็อกอิน
ไมถูกตอ ง
ตรวจสอบ User
และ password

เลือ กรายการที่ตองจัด การ
จัดการขอมูลผูใช
จัดการขอมูลนักศึกษา
จัดการขอมูลรายวิชา
จัดการขอมูลแผนกวิชา

ใช

จัดการขอมูลตารางเรียน
จัดการขอมูลตารางสอน
จัดการขอมูลขาวสาร
เลือ กทํา
รายการตอ

ออกจากระบบ

ภาพที่ 3.2 แสดงขัน้ ตอนการใชงานระบบของผูดูแลระบบ
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3.3.2 ลักษณะการทํา งานของระบบสงผลการเรียนออนไลน เมื่อครูผูส อนผูสอน ล็อกอิน
เขาใชงาน มีขั้นตอนการทํางานของระบบ ดังภาพที่ 3.3
เริ่ม ตน
ครูผูส อน ล็อกอิน
ไมถูกตอ ง
ตรวจสอบ User
และ password

ถูกตอง
เลือ กรายการที่ตอ งจัด การ
ขาวประชาสัมพันธ
ดาวนโหลดเอกสารการสอน
คนหาตารางเรียน
คนหาตารางสอน
คนหาตารางการใชหอ ง
ใช

คนหาขอ มูลบุค ลากร
คนหาขอ มูลนักเรียน
จัดการคะแนนเกรด
ตรวจสอบผลการเรียน
จัดการประวัติสวนตัว
เลือ กทํา
รายการตอ
ไม
ออกจากระบบ

ภาพที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการใชงานระบบของครูผูสอน
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3.3.3 ลั ก ษณะการทํ า งานของระบบจั ด การฐานข อ มู ล ระบบส ง ผลการเรี ย นออนไลน
เมื่อผูบริหารล็อกอินเขาสูระบบ มีขั้นตอนการทํางานของระบบ ดังภาพที่ 3.4
เริ่ม ตน
ผูบริหาร ล็อกอิน
ไมถูกตอ ง
ตรวจสอบ User
และ password

ถูกตอง
เลือ กรายการที่ตองจัด การ
ตรวจดูรายงานตาง ๆ
จัดการขอมูลสวนตัว
คนหาขอ มูลหอ งเรียน
คนหาขอ มูลแผนกวิชา

ใช

คนหาขอ มูลตารางเรียน
คนหาขอ มูลตารางสอน
คนหาขอ มูลครูผ ูสอน
เลือ กทํา
รายการตอ
ไม
ออกจากระบบ

ภาพที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการใชงานระบบของผูบริหาร
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3.3.4 ขั้นตอนการทํางานของระบบใหม
ระบบสงผลการเรียนออนไลน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ที่ไดออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหมมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
3.3.4.1 บุคคลภายนอกเขาดูขอมูล
1) สามารถคนหาขอมูลตารางเรียน
2) สามารถคนหาขอมูลตารางสอน
3) สามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียน
3.3.4.2 ถาการล็อกอินเขาสูระบบเปนสถานะผูดูแลระบบจะไดสิทธิ์ ในการจัดการ
ระบบ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1) ขอมูลครูผูสอน ใช
2) ขอมูลนักศึกษา
3) ขอมูลรายวิชา ใชเพิ่มขอมูลรายวิชาการเรียนการสอน
4) ขอมูลตารางสอน
5) ขอมูลวันสอน
6) ขอมูลเวลาสอน
7) ขอมูลแผนกวิชา
8) ขอมูลประวัติสวนตัว
9) สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธในเว็บไซตได
10) สามารถคนหาตารางเรียนของนักศึกษาแตละหองได
11) สามารถคนหาตารางสอนของครูผูสอนทุกคนได
12) สามารถคนหาตารางการใชหองได
13) สามารถดูและคนหารายชื่อครูผูสอนทั้งหมด แผนก หรือตําแหนงได
14) สามารถดูและคนหารายชื่อนักศึกษาทั้งหมด แผนก และระดับชั้นได
15) สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษาทุก
คนได
16) สามารถดูผลการเรียนรวมเปนกราฟแทงแตละภาคเรียนได
17) จัดการเพิ่ม แกไข หรือลบ Account ของครูผูสอน ผูอํานวยการได
3.3.4.3 ถาการล็อกอินเขาสูระบบเปนสถานะครูผูสอนจะไดสิทธิ์ในการจัดการระบบ
ดังนี้
1) สามารถอานและดาวนโหลดเอกสารขาวประชาสัมพันธได
2) สามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการสอนได
3) สามารถคนหาตารางเรียนของนักศึกษาแตละหองได
4) สามารถคนหาตารางสอนของครูผูสอนทุกคนได
5) สามารถคนหาตารางการใชหองได
6) สามารถดูและคนหารายชื่อครูผูสอนทั้งหมด แผนก หรือตําแหนงได
7) สามารถดูและคนหารายชื่อนักศึกษาทั้งหมด แผนก และระดับชั้นได
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8) สามารถแกไขคะแนนและเกรดของนักศึกษาได
9) สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษาทุก
คนได
10) สามารถเพิ่ม ลบ แกไขเอกสารประกอบการสอนได
11) สามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวได
12) สามารถเปลี่ยนรหัสผานได
3.3.4.4 ถาการล็อกอินเขาสูระบบเปนสถานะผูอํานวยการจะไดสิทธิ์ในการจัดการ
ระบบ ดังนี้
1) สามารถแกไขขอมูลประวัติสวนตัวได
2) สามารถดูผลการเรียนจากรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ของนักศึกษาทุก
คนได และสามารถดูผลการเรียนรวมเปนกราฟแทงแตละภาคเรียนได
3) สามารถคนหาตารางเรียนของนักศึกษา นักศึกษาในแตละหองได
4) สามารถดูตารางสอนของครูผูสอนไดทุกคน
5) สามารถคนหาตารางการใชหองเรียน
6) สามารถเปลี่ยนรหัสผานได
หลังจากศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบเรียบรอยแลว ผลของการวิเคราะหดานระบบงานแสดงได
ดวยแผนภาพการไหลของขอมูล ซึ่งเปน แผนภาพที่บ รรยายถึ งกระบวนการทํา งานต าง ๆ ภายใน
ระบบวามีกระบวนการอะไรบาง และมีขอมูลใดเกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหผูพัฒนาระสามารถเขาใจและ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.5 แผนผังบริบท (Context Diagram)
ในการออกแบบระบบเพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบและใหเห็นความสําคัญของระบบ
แวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบ รวมทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวระบบตองตอบสนองการนําเสนอโดยใช
แผนภาพที่ เ รี ย กว า แผนผัง บริบ ท (Context Diagram) เพื่ อแสดงถึ ง ความสั มพั น ธ ข องระบบกั บ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบงาน ดังภาพที่ 3.5
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- ขอมูลครูผูสอน
- ขอมูลนักศึกษา
- ขอมูลรายวิชา
- ขอมูลล็อกอิน
- ขอมูลวันสอน
- ขอมูลเวลาสอน
- ขอมูลตารางเรียน
- ขอมูลตารางสอน
- ขอมูลตารางการใชหอง
- รายชื่อบุคลากร
- รายชื่อนักศึกษา
- ขอมูลผลการเรียน

ผูดูแลระบบ

0
ระบบสงผลการเรี
ฯ ยน
ออนไลน กรณีศึกษา :
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

- ขอมูลตารางเรียน
- ขอมูลตารางสอน
- ขอมูลตารางการใชหอง
- ขอมูลผลการเรียน

- ขาวประชาสัมพันธ
- ขอมูลผลการเรียน
- ขอมูลตารางเรียน
- ขอมูลตารางสอน
- ขอมูลตารางการใชหอง
- ดาวนโหลดเอกสาร
-รายชื่อบุคลากร
- รายชื่อนักศึกษา
- ขอมูลคะแนนวิชา
- ขอมูลสวนตัว
- ขอมูลล็อกอิน

- แกไขขอมูลสวนตัว
- แกไขขอมูลล็อกอิน

ผูอํานวยการ

ภาพที่ 3.5 แสดงแผนผังบริบท (Context Diagram)

ครูผสู อน
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3.3.6 Data Flow Diagram Level-1

ขอมูลจัดการผูใชงาน

1
จัดการขอมูล
Login

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลนักศึกษา

2
จัดการขอมูล
นักศึกษา

ขอมูลนักศึกษา

ขอมูลนักศึกษา

3
จัดการขอมูล
นักศึกษา

ขอมูลครูผูสอน

ขอมูลจัดการแผนกวิชา

4
จัดการขอมูลแผนก
วิชา

ขอมูลแผนกวิชา

ขอมูลจัดการรายวิชา

5
จัดการขอมูล
รายวิชา

ขอมูลรายวิชา

ขอมูลจัดการเวลาเรียน

7
จัดการขอมูลเวลา
เรียน

ผูดูแ ลระบบ

ขอมูลจัดการตารางสอน

8
จัดการขอมูล
ตารางสอน

จัดการขอ มูลขาวประชาสัมพันธ

จัดการขอมูลขา ว
ประชาสัมพัน ธ

ขอมูลเวลาเรียน
ขอมูลราตางสอน
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

D1 ผูใชง าน
D2 นักศึกษา
D3 ครูผูส อน
D4 แผนกวิชา
D5 รายวิชา
D7 เวลาเรียน
D8 ตารางสอน
D10 ขาวประชาสัมพันธ

10

ขอมูลอานขาวประชาสัมพันธ

ขอมูลเอกสาร
ดาวนโหลด

9

ขอมูลจัดการเอกสารดาวนโหลด

จัดการขอมูลเอกสาร
ดาวนโ หลด

ขอมูลผูใชงานครูผูสอน

ผูอํานวยการ

D9 เอกสารดาวนโหลด

จัดการขอมูลเกรด

ขอมูลจัดการเกรด

ครูผูส อน

6

D6 เกรด
ขอมูลเกรด

ขอมูลผูใชงานผูอํานวยการ
ขอมูลอานขาวประชาสัมพันธ

ภาพที่ 3.6 แสดง DFD-Level 1

D1 ผูใชง าน
D10 ขาวประชาสัมพันธ
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3.3.7 Data Flow Diagram Process 1 : เขาสูระบบ

ผูอํานวยการ

ขอมูลUser/Pass

1.1
ครูผสู อน

ขอมูลUser/Pass

กรอก User/Pass

01

ผูใชง าน

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูล User/Pass

1.2

ผูดูแ ลระบบ
ขอมูลตรวจสอบ User/Pass

ตรวจสอบ
User/Pass

ขอมูลผูใชงาน

1.3
ขอมูลเขาสูระบบ

แสดงสถานะ
เขาสูระบบ

ขอมูลผูใชง าน

ภาพที่ 3.7 แสดง DFD-Level 2 Process 1 : เขาสูระบบ
3.3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 : นักศึกษา

2.1
ขอมูลเพิ่มนัก ศึกษา

เพิ่มนัก ศึกษาจากไฟล
Microsoft Excel

ขอมูลนักศึกษา

ผูดูแ ลระบบ
2.2
ขอมูลแกไขนัก ศึกษา

แกไข
ชื่อนัก ศึกษา

ขอมูลนักศึกษา

02 นักศึกษา

2.3
ขอมูลลบนักศึกษา

ลบ
ชื่อนักศึกษา

ขอมูลนักศึกษา

2.4
ขอมูลคนหานักศึกษา

คนหา
นักศึก ษา

ขอมูลนักศึกษา

ภาพที่ 3.8 แสดง DFD-Level 2 Process 2 : นักศึกษา
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3.3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 : ครูผูสอน
3.1
เพิ่ม
ครูผูส อน

ขอมูลเพิ่มครูผูสอน

ผูดูแ ลระบบ

ขอมูลแกไขครูผูสอน

ขอมูลครูรูผูสอน

3.2
แกไข
ครูผูส อน

ขอมูลลบครูผ ูสอน

3.3
ลบ
ครูผูส อน

ขอมูลคนหาครูผ ูสอน

3.4
คนหา
ครูผูส อน

ขอมูลครูผูสอน

03 ครูผูส อน

ขอมูลครูผสู อน

ขอมูลครูผูสอน

ภาพที่ 3.9 แสดง DFD-Level 2 Process 3 : ครูผูสอน
3.3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 4 : แผนกวิชา
4.1
ขอมูลเพิ่มแผนกวิชา

เพิ่ม
แผนกวิชา

ขอมูลแผนกวิชา

4.2
ผูดูแ ลระบบ

ขอมูลแกไขแผนกวิชา

แกไข
แผนกวิชา

ขอมูลแผนกวิช า

04 แผนกวิชา

4.3
ขอมูลลบแผนกวิชา

ลบ
แผนกวิช า

ขอมูลแผนกวิช า

ภาพที่ 3.10 แสดง DFD-Level 2 Process 4 : แผนกวิชา
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3.3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 5 : รายวิชา
5.1
ขอมูลเพิ่มรายวิชา

เพิ่ม
รายวิชา

ขอมูลรายวิช า

5.2
ผูดูแ ลระบบ

ขอมูลแกไขรายวิชา

แกไข
รายวิชา

ขอมูลรายวิชา

05 รายวิชา

5.3
ขอมูลลบรายวิชา

ลบ
รายวิชา

ขอมูลรายวิชา

ภาพที่ 3.11 แสดง DFD-Level 2 Process 5 : รายวิชา
3.3.12 Data Flow Diagram Level 2 Process 6 : เกรด
6.1
ขอมูลกรอกคะแนน

กรอกคะแนน
ในรายวิชาที่สอน

ขอมูลเกรด

6.2
ครูผูส อน

ขอมูลแกไขคะแนน

แกไข
คะแนน

ขอมูลเกรด

06 เกรด

6.3
ขอมูลคนหาคะแนน

คนหา
เกรด

ภาพที่ 3.12 แสดง DFD-Level 2 Process 6 : เกรด

ขอมูลเกรด
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3.3.13 Data Flow Diagram Level 2 Process 7 : เวลาเรียน
7.1
ขอมูลเพิ่มเวลาเรียน
ผูดูแ ลระบบ

เพิ่ม
เวลาเรียน

ขอมูลเวลาเรียน

7.2
ขอมูลแกไขเวลาเรียน

แกไข
เวลาเรียน

ขอมูลเวลาเรียน

07 เวลาเรียน

7.4
ขอมูลเวลาเรียน

ลบ
เวลาเรียน

ขอมูลเวลาเรียน

ภาพที่ 3.13 แสดง DFD-Level 2 Process 7 : เวลาเรียน
3.3.14 Data Flow Diagram Level 2 Process 8 : ตารางสอน

8.1
ขอมูลเพิ่มตารางสอน

ผูดูแ ลระบบ

ขอมูลแกไขตารางสอน

เพิ่ม
ตารางสอน
8.2
แกไข
ตารางสอน

ขอมูลตารางสอน

ขอมูลตารางสอน

08 ตารางสอน

8.3
ขอมูลลบตารางสอน

ลบ
ตารางสอน

ขอมูลคนหาตารางสอน

คน หา
ตารางสอน

ขอมูลตารางสอน

8.4
ขอมูลตารางสอน

ภาพที่ 3.14 แสดง DFD-Level 2 Process 8 : ตารางสอน
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3.3.15 Data Flow Diagram Level 2 Process 9 : เอกสารดาวนโหลด
9.1
ขอมูลเพิ่มเอกสารดาวนโหลด

เพิ่ม
เอกสารดาวนโหลด

ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

9.2
ครูผสู อน
ขอมูลแกไขเอกสารดาวนโหลด

แกไข
เอกสารดาวนโหลด

09 เอกสารดาวนโหลด
ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

9.3
ขอมูลลบเอกสารดาวนโหลด

ลบ
เอกสารดาวนโหลด

ขอมูลเอกสารดาวนโหลด

ภาพที่ 3.15 แสดง DFD-Level 2 Process 9 : เอกสารดาวนโหลด
3.3.16 Data Flow Diagram Level 2 Process 10 : ขาวประชาสัมพันธ
ขอมูลเพิ่มขาวประชาสัมพันธ

10.1
เพิ่ม
ขาวประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

10.2
ผูดูแ ลระบบ
ขอมูลแกไขขาวประชาสัมพันธ

แกไข
ขาวประชาสัมพันธ

10

ขาว
ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

10.3
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

ครูผูส อน

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

ขอมูลอานขาวประชาสัมพัน ธ
10.4
ขอมูลอานขาวประชาสัมพันธ

ผูอํานวยการ

ลบ
ขาวประชาสัมพันธ

อาน
ขาวประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

ขอมูลอานขาวประชาสัมพันธ

ภาพที่ 3.16 แสดง DFD-Level 2 Process 10 : ขาวประชาสัมพันธ
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3.3.17 แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของฐานขอมูลในรูปแบบ ER-Diagram

ภาพที่ 3.17 แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของฐานขอมูลในรูปแบบ ER-Diagram
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3.4 โครงสรางฐานขอมูล (Data Structure)
ในระบบสงผลการเรียนออนไลน กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นี้จะเก็บข อมูลเกี่ยวกั บ
ตารางข อ มู ล วิ ช า ตารางข อ มู ล ผู ใ ช ง าน ตารางรายละเอี ย ดการ login ตารางข อ มู ล นั ก ศึ ก ษา
ตารางขอมูลการออกเกรด ตารางขอมูลวัน ตารางขอมูลสาขาวิชา ตารางขอมูลเอกสาร ตารางขอมูล
ระดับชั้น ตารางขอมูลขาวสาร ตารางขอมูลตารางเรียน ตารางขอมูลครูผูสอน รายละเอียดแฟมขอมูล
ดังนี้
ตารางที่ 3.1 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลวิชา (course)
ชื่อ Field
c_id
c_code
c_name
c_teacher
day_id
c_day
c_room
c_timein
c_timeend
c_student
c_term

คําอธิบาย
รหัสลําดับวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชื่อครูผูสอน
วันที่สอน (1-5)
วันที่สอน (จันทร-ศุกร)
หองที่สอน
เวลาเริ่มสอน
เวลาสิ้นสุด
กลุมนักศึกษา
เทอม/ป

ประเภทขอมูล
int
varchar
varchar
varchar
int
varchar
int
varchar
varchar
varchar
varchar

ขนาด
11
8
100
100
11
150
100
10
10
10
6

คุณสมบัติ
PK
-

ขนาด
11
10
10
10
50
-

คุณสมบัติ
PK
-

ตารางที่ 3.2 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลผูใชงาน (login)
ชื่อ Field
login_id
code
name
password
department
status

คําอธิบาย
รหัสการใชงาน
รหัสผูใชงาน
ชื่อผูใชงาน
รหัสผานของผูใชงาน
ตําแหนง
สถานะ

ประเภทขอมูล
int
varchar
varchar
varchar
varchar
enum('ครูผู
สอน', 'ผูดูแล
ระบบ', 'ผู
อํานวยการ')
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ตารางที่ 3.3 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลรายละเอียดการ (profile)
ชื่อ Field
p_id
log_id
p_name
p_name_eng
p_sex
p_day
p_month
p_year
p_address
p_ampur
p_province
p_post
p_email
p_phone
p_status
p_nationality
p_ethnicity
p_religious

คําอธิบาย
ลําดับ
รหัสการ login
ชื่อภาษาไทยผู login
ชื่อภาษาอังกฤษผู login
เพศ
วันที่ login
เดือนที่ login
ปที่ login
ที่อยู
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
email
เบอรโทรศัพท
สถานะ
ประเทศ
สัญชาติ
ศาสนา

ประเภทขอมูล
int
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

ขนาด
11
11
50
50
4
2
10
4
100
50
20
5
50
10
10
50
20
20

คุณสมบัติ
PK
-

ตารางที่ 3.4 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลนักศึกษา (students)
ชื่อ Field
student_id
code
pre_name
fname
lname
birthday
pin_id
department
level_edu
room_name

คําอธิบาย
ลําดับ
รหัสนักศึกษา
คํานําหนาชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ป เกิด
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
สาขาวิชา
ระดับชั้นป
หอง

ประเภทขอมูล
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

ขนาด
11
10
10
20
20
20
13
20
10
10

คุณสมบัติ
PK
-
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ตารางที่ 3.5 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลการออกเกรด (course_score)
ชื่อ Field
s_id
c_id
s_code
s_name
s_room
s_term
s_entrance
s_subt
s_job
s_midterm
s_final
s_total
grade

คําอธิบาย
รหัสลําดับออกเกรด
รหัสลําดับวิชา
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
นักศึกษาหอง
เทอม/ป
เขาเรียน
จิตพิสัย
การสงงาน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
คะแนนรวม
เกรดที่ได

ประเภทขอมูล
int
int
varchar
varchar
varchar
varchar
int
int
int
int
int
int
varchar

ขนาด
11
11
10
20
10
6
10
10
10
10
10
100
4

คุณสมบัติ
PK
FK
FK
-

ประเภทขอมูล
int
varchar

ขนาด
11
150

คุณสมบัติ
PK
-

ขนาด
11
50

คุณสมบัติ
PK
-

ตารางที่ 3.6 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลวัน (day)
ชื่อ Field
day_id
day_name

คําอธิบาย
รหัสวัน (1-5)
วัน (จันทร-ศุกร)

ตารางที่ 3.7 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลสาขาวิชา (department)
ชื่อ Field
d_id
d_name

คําอธิบาย
รหัสสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา

ประเภทขอมูล
int
varchar
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ตารางที่ 3.8 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลเอกสาร (file_document)
ชื่อ Field
f _id
f_title
f_date
f_file
f_teacher

คําอธิบาย
รหัสลําดับเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่
ไฟลPDF
ครูผูสอนที่อัพโหลด
เอกสาร

ประเภทขอมูล
int
varchar
date
varchar
varchar

ขนาด
11
255
100
50

คุณสมบัติ
PK
-

ขนาด
11
10

คุณสมบัติ
PK
-

ขนาด
11
255
255
255
255

คุณสมบัติ
PK
-

ขนาด
11
255
255

คุณสมบัติ
PK
-

ตารางที่ 3.9 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลระดับชั้น (level_edu)
ชื่อ Field
level_id
level_name

คําอธิบาย
รหัสลําดับชั้น
ชื่อระดับชั้น

ประเภทขอมูล
int
varchar

ตารางที่ 3.10 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลขาว (news)
ชื่อ Field
n_id
n_title
n_date
n_img
n_content
n_doc
n_admin

คําอธิบาย
ลําดับขาว
หัวขอขาว
วันที่
ภาพขาว
เนื้อหา
ไฟล PDF ประกอบขาว
แอดมิน

ประเภทขอมูล
int
varchar
date
varchar
text
varchar
varchar

ตารางที่ 3.11 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลตารางเรียน (study_time)
ชื่อ Field
time_id
time_start
time_end

คําอธิบาย
รหัสลําดับ
เวลาเริ่มเรียน
เวลาสิ้นสุด

ประเภทขอมูล
int
varchar
varchar
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ตารางที่ 3.12 โครงสรางขอมูลตารางขอมูลครูผูสอน (teacher)
ชื่อ Field
t_id
t_code
t_name
t_department
t_position

คําอธิบาย
รหัสลําดับ
รหัสประจําตัว
ชื่อครูผูสอน
สาขาวิชา
ตําแหนง

ประเภทขอมูล
int
varchar
varchar
varchar
varchar

ขนาด
11
50
255
255
255

คุณสมบัติ
PK
-

3.5* ออกแบบหนาจอแสดงผล
ออกแบบหนาจอแสดงผลระบบจัดการฐานขอมูล ระบบสงผลการเรียนออนไลน กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แสดงสวนเมนู สวนเนื้อหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1
สวนของหัวเว็บไซต

สวนที่ 2
สวนของเมนูใชงาน

สวนที่ 3
สวนของการแสดงผล และจัดการระบบ

สวนที่ 4
สวนขอบลางของเว็บไซต
ภาพที่ 3.18 แสดงภาพการออกแบบหนาจอแสดงผลขอมูลเว็บไซต
สวนที่ 1 สวนของหัวเว็บไซต แสดงชื่อของระบบ
สวนที่ 2 สวนของเมนูใชงาน แสดงในสวนล็อกอิน และปุมเมนูในการจัดการระบบ
สวนที่ 3 สวนของการแสดงผล และจัดการระบบ
สวนที่ 4 สวนขอบลางของเว็บไซต แสดงขอมูลเกี่ยวกับระบบ
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3.6**พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร
การเขียนโปรแกรมเปนการนําเอาผลลัพธของการออกแบบโปรแกรม มาเปลี่ยนเปนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งผูพัฒนาโปรแกรม จะทําการพัฒนาโปรแกรมผานเว็บ โดยใช
ภาษา PHP, HTML5, CSS, JavaScript, SQL ในการพัฒนา และใช MySQL เปนฐานขอมูล
ในระหวา งขั้น ตอนการออกแบบวิธีการแกปญ หาใหอ ยูในรู ป ของรหั ส ลํ าลองหรือ ผังงานนั้น
นักเขียนโปรแกรมควรพิจารณาถึงขอมูลที่จะนํามาใชในการทดสอบโปรแกรมที่จะเขียนขึ้นดวยความ
สมบูรณของขอมูลที่ใชในการทดสอบโปรแกรมมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนสิ่งบงบอกถึงความ
ถูกตองของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น วามีความถูกตองครอบคลุมขอมูลนําเขาทุกรูปแบบ โดยตรวจสอบ
วา มีขอมูลนําเขารูปแบบใดที่โปรแกรมไมสามารถรองรับได เชน ขอมูลไม อยูในชวงที่ถูกตอง และ
ขอมูลที่รับเขาเปนตัวเลขแตผูใชปอนคาเปนตัวอักษร
หลังจากไดเขียนโปรแกรมและเตรียมขอมูลสําหรับทดสอบอยางครบถวนแลว ขั้นตอนทดสอบ
โปรแกรมก็ จ ะสามารถดํ า เนิ น การได ถา หากว า โปรแกรมที่พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามซั บ ซ อ นไม ม ากนั ก
นักเขียนโปรแกรมสามารถทําการทดสอบโดยรับโปรแกรม ปอนขอมูลทีละชุด และตรวจสอบความ
ถูกตองของผลลัพธที่ได
3.7 การบํารุงรักษาระบบ
การบํารุ งรักษาระบบ (System Maintenance) เปนขั้นตอนสุด ทายของระบวนการพั ฒ นา
ระบบ (SDLC) โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้ง และใชงานระบบแลว ในการบํารุงรักษาระบบตอง
มีบุคลากรในทีมพัฒนาระบบคอยรวบรวมคําขอใหบํารุงรักษาระบบจากผูใชงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
จากนั้นตองนําคําขอไปวิเคราะหวาจะตองทําการเปลี่ยนแปลงอยางไร เมื่อคําขอไดรับการอนุมัติจึงจะ
มีการออกแบบการเปลี่ยนแปลงระบบและลงมือปฏิบัติใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใหตรงตามความ
ตองการของผูใชงานระบบ เพื่อแกไขขอผิดพลาด และปรับเปลี่ยนระบบใหเหมาะสมกับเงื่อนไขการ
ทํางาน หรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
การบํารุงรักษาระบบ การบํารุงรักษาระบบเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งเพื่อใหระบบทํางาน
ไดอยางตอเนื่องตามที่ตองการ แนวทางในการบํารุงรักษาระบบนั้นที่นิยมใชมี 4 แนวทางดังนี้
3.7.1 การบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให มี ค วามถู ก ต อ งเสมอ (Corrective Maintenance) คื อ การ
บํารุงรักษาและแกไขขอผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม และ
การติดตั้งเพื่อการใชงาน
3.7.2 การบํารุงรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง (Adaptive Maintenance) คือ
การบํารุงรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนระบบตามความเปลี่ยนแปลงของขอมูลและความตองการของผูใช
3.7.3 การบํารุงรักษาเพื่อใหระบบทํางานมีประสิทธิภาพสู งสุด (Perfective Maintenance)
คือการบํา รุงรักษาระบบโดยการปรับ ปรุงใหระบบทํางานไดโดยมีป ระสิทธิภาพสู ง และตอบสนอง
ความตองการของผูใชได
3.7.4 การบํารุงรักษาเพื่อการปองกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาและ
การตรวจสอบระบบโดยสม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น

