บทที่ 5
การออกแบบจอภาพ
ในการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีการออกแบบ
โครงสรางระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและการแสดงผลทางจอภาพ
ดังนี้
5.1 โครงสรางของการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระบบไดแบงโครงสรางของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ออกเปนเมนูหลัก เพื่อใหผูใชเขาใชงานตางระดับกัน ดังนี้
1) งานทะเบียนนักศึกษา
2) งานวัดผลการศึกษา
3) งานสถิตินักศึกษา
4) ผูดูแลระบบ
5) ออกจากระบบ
1) สวนสําหรับเจาหนาที่งานทะเบียนเขาสูระบบ
- งานทะเบียนนักศึกษา
• บันทึกประวัตินักศึกษา
• สืบคนขอมูลนักศึกษา
 แสดงรายละเอียดของนักศึกษา
 แกไขขอมูลนักศึกษา
• พิมพรายงาน
 ใบรายชื่อนักศึกษาตามหมูเรียน
 สมุดทะเบียนประวัตินักศึกษา
 หลักฐานการศึกษา
 ใบรับรองการเปนนักศึกษา
 ใบรับรองผลการเรียน
 ใบรับรองคุณวุฒิ
 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ
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ทะเบียนปริญญาบัตร
 ปริญญาบัตร
 ใบแทนปริญญาบัตร
• ประกาศอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
• รายชื่อบัณฑิตแตละปการศึกษา
งานสถิตินักศึกษา
• สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 คณะ
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 โปรแกรมวิชา
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 สถานภาพการเปนนักศึกษา
• สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
• สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา


-

2) สวนสําหรับเจาหนาที่งานวัดผลเขาสูระบบ
− งานวัดผลการศึกษา
• แกไขขอมูลผลการเรียน
 สืบคนตามรายวิชา
 สืบคนตามรหัสนักศึกษา
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บันทึกผลการเรียน (กรณียายจากราชภัฏอื่น)
• คํานวณเกรดเฉลี่ยภาคเรียนปจจุบัน
• พิมพรายงาน
 ใบกรอกผลการเรียนแตละรายวิชา
 ใบแจงผลการเรียนถึงผูปกครอง (รายภาคเรียน)
 ใบตรวจสอบผลการเรียนยอนหลัง (Unofficial Transcript)
 รายงานเกรดเฉลี่ยสะสมตามหมูเรียน
− งานสถิตินักศึกษา
• สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
 คณะ
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 โปรแกรมวิชา
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 สถานภาพการเปนนักศึกษา
• สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
• สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา
•

3) สวนสําหรับผูบริหารหรือเจาหนาที่ทั่วไปเขาสูระบบ
− งานสถิตินักศึกษา
• สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
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คณะ

ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 โปรแกรมวิชา
 ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย)
 ภาคพิเศษ (จันทร - ศุกร)
 วิทยาลัยแมฮองสอน
 บัณฑิตวิทยาลัย
 โครงการพิเศษอื่น ๆ
 สถานภาพการเปนนักศึกษา
สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา
สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา


•
•

4) สวนของผูดูแลระบบ
• ผูดูแลระบบสามารถเขาใชงานไดทุกสวนขางตน ซึ่งไดแก งานทะเบียน งานวัดผล
และงานสถิตินักศึกษา
• จัดการขอมูลผูใชงาน
 เพิ่มขอมูลผูใชงาน
 แกไขขอมูลผูใชงาน
 ลบขอมูลผูใชงาน
• จัดการขอมูลตารางอางอิง
 เพิ่มขอมูลตารางอางอิง
 แกไขขอมูลตารางอางอิง
 ลบขอมูลตารางอางอิง
5) ออกจากระบบ
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5.2 การออกแบบจอภาพ
การออกแบบจอภาพเพื่อแสดงผลการทํางานของระบบงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแบงสวนของการทํางานตามโครงสรางของระบบงาน คือมีการ
แบงเมนู ออกเปน 5 เมนูหลักดังนี้
1. สวนตอนรับเขาสูระบบ
2. สวนงานทะเบียนนักศึกษา
3. สวนงานวัดผลการศึกษา
4. สวนผูดูแลระบบ
5. ออกจากระบบ
5.2.1 สวนตอนรับเขาสูระบบ
สวนที่ 1
สวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สวนที่ 2
สวนเมนูหลัก

สวนที่ 3
สวนแสดงหนาจอตอนรับ

สวนที่ 4
สวนทายของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รูปที่ 5.1 แสดงการออกแบบหนาจอตอนรับเขาสูระบบ
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จากรูป 5.1 อธิบายสวนของการใชงานไดคอื เมื่อผูใชระบบทุกระดับทําการเขาสูระบบแลว
จะพบกับ
1) สวนที่ 1 แสดงสวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2) สวนที่ 2 แสดงเมนูหลักของระบบ ซึ่งจะแสดงตามสิทธิการเขาใชงานของผูใชงาน
3) สวนที่ 3 แสดงขอความตอนรับผูใชงานเขาสูระบบรวมถึงแสดงวัน เวลาครั้งลาสุด
ที่เคยเขาใชงานดวย
4) สวนที่ 4 แสดงที่อยูขององคกร
5.2.2 สวนงานทะเบียนนักศึกษา
สวนที่ 1
สวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สวนที่ 3 สวนเมนูยอย

สวนที่ 2
สวนเมนูหลัก

สวนที่ 4
สวนแสดงเนื้อหา

สวนที่ 5
สวนทายของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รูปที่ 5.2 แสดงการออกแบบจอภาพของงานทะเบียนนักศึกษา
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จากรูป 5.2 อธิบายสวนของการใชงานไดคือ เมื่อผูใชในระดับเจาหนาที่งานทะเบียนทําการ
เขาสูระบบแลวและเลือกการใชงานจะพบกับ
1) สวนที่ 1 แสดงสวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2) สวนที่ 2 แสดงเมนูหลักของระบบ ซึ่งจะประกอบดวย สวนงานทะเบียนนักศึกษา
สวนงานสถิตินักศึกษา และออกจากระบบ
3) สวนที่ 3 แสดงเมนูยอยของงานทะเบียนนักศึกษา ประกอบดวย บันทึกประวัติ
นักศึกษา สืบคนขอมูลนักศึกษา พิมพรายงาน ประกาศอนุมัติผลการศึกษา รายชื่อบัณฑิตแตละป
การศึกษา
สวนของงานสถิตินักศึกษา ประกอบดวย สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา
4) สวนที่ 4 แสดงเนื้อหาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามเมนูหลักแตละเมนูยกเวน เมนูหลัก
พิมพรายงานของงานทะเบียนนักศึกษา สวนนี้จะทําหนาที่แสดงเมนูยอยของรายงานตาง ๆ ที่ผูใช
ตองการและสวนเมนูหลัก สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จะแสดงเมนูยอยสถิตินักศึกษาที่
แยกตามคณะวิชา โปรแกรมวิชา และสถานภาพการเปนนักศึกษา
5) สวนที่ 5 แสดงที่อยูขององคกร
5.2.3 สวนงานวัดผลการศึกษา
เมื่อผูใชในระดับเจาหนาที่งานวัดผลทําการเขาสูระบบแลวและเลือกการใชงานจะพบกับ
1) สวนที่ 1 แสดงสวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2) สวนที่ 2 แสดงเมนูหลักของระบบ ซึ่งจะประกอบดวย สวนงานวัดผลการศึกษา
สวนงานสถิตินักศึกษา และออกจากระบบ
3) สวนที่ 3 แสดงเมนูยอยของงานวัดผลการศึกษา ประกอบดวย แกไขขอมูลผลการ
เรียน บันทึกผลการเรียน(กรณียายเขา) คํานวณเกรดเฉลี่ยภาคเรียนปจจุบันและพิมพรายงาน
สวนของงานสถิตินักศึกษา ประกอบดวย สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา
4) สวนที่ 4 แสดงเนื้อหาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามเมนูหลักแตละเมนูยกเวน เมนูหลัก
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พิมพรายงานของงานวัดผลการศึกษา สวนนี้จะทําหนาที่แสดงเมนูยอยของรายงานตาง ๆ ที่ผูใช
ตองการและสวนเมนูหลักสถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย การทํางานในสวนนี้จะแสดงเมนู
ยอยสถิตินักศึกษาที่แยกตามคณะวิชา โปรแกรมวิชา และสถานภาพการเปนนักศึกษา
5) สวนที่ 5 แสดงที่อยูขององคกร
การทํางานของสวนงานวัดผลการศึกษาสามารถอธิบายสวนของการใชงานไดตามรูปที่ 5.3
สวนที่ 1
สวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สวนที่ 3 สวนเมนูยอย

สวนที่ 2
สวนเมนูหลัก

สวนที่ 4
สวนแสดงเนื้อหา

สวนที่ 5
สวนทายของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รูปที่ 5.3 แสดงการออกแบบจอภาพของงานวัดผลการศึกษา
5.2.4 สวนผูดูแลระบบ
อธิบายสวนของการใชงานไดคือ เมื่อผูดแู ลระบบเขาสูระบบและเลือกการใชงานจะพบกับ
1) สวนที่ 1 แสดงสวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
2) สวนที่ 2 แสดงเมนูหลักของระบบ ซึ่งจะประกอบดวย สวนงานทะเบียนนักศึกษา
สวนงานวัดผลการศึกษา สวนงานสถิตินกั ศึกษา สวนผูด ูแลระบบและออกจากระบบ
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สวนงานวัดผลการศึกษา ประกอบดวย แกไขขอมูลผลการเรียน บันทึกผลการ
เรียน(กรณียายเขา) คํานวณเกรดเฉลี่ยภาคเรียนปจจุบันและพิมพรายงาน
สวนของงานสถิตินักศึกษา ประกอบดวย สถิตินักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สถิติผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษา สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา
สวนผูดูแลระบบ จะประกอบดวย การจัดการขอมูลผูใชงานและการจัดการขอมูล
ตารางอางอิง
สวนที่ 1
สวนหัวของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สวนที่ 3 สวนเมนูยอย

สวนที่ 2
สวนเมนูหลัก

สวนที่ 4
สวนแสดงเนื้อหา

สวนที่ 5
สวนทายของระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รูปที่ 5.4 แสดงการออกแบบจอภาพของผูดแู ลระบบ
3) สวนที่ 3 แสดงเมนูยอยของแตละงาน ไดแก งานทะเบียนนักศึกษา ประกอบดวย
บันทึกประวัตนิ ักศึกษา สืบคนขอมูลนักศึกษา พิมพรายงาน ประกาศอนุมัติผลการศึกษา รายชื่อ
บัณฑิตแตละปการศึกษา
งานวัดผลการศึกษา ประกอบดวย แกไขขอมูลผลการเรียน บันทึกผลการเรียน
(กรณียายเขา) คํานวณเกรดเฉลี่ยภาคเรียนปจจุบันและพิมพรายงาน
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งานสถิตินักศึกษา ประกอบดวย สถิตินกั ศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย สถิติผูที่
พนสภาพการเปนนักศึกษา สถิติผูที่สําเร็จการศึกษา
ผูดูแลระบบ สวนนีจ้ ะแบงการทํางานออกเปน 2 การทํางานคือ การจัดการขอมูล
ผูใชงาน เมนูยอ ยจะประกอบดวย เพิ่มผูใชงานและรายการผูใชงาน สวนการจัดการขอมูลตาราง
อางอิง ประกอบดวย ขอมูลรายละเอียดตารางอางอิงแตละตารางและเพิ่มขอมูล
4) สวนที่ 4 แสดงเนื้อหาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามเมนูหลักแตละเมนู ยกเวน
- เมนูหลักพิมพรายงานของงานทะเบียนนักศึกษา สวนนี้จะทําหนาที่
แสดงเมนูยอยของรายงานตาง ๆ ที่ผูใชตองการ เชน ใบรายชื่อนักศึกษาตามหมูเรียน สมุดทะเบียน
ประวัตินกั ศึกษา หลักฐานการศึกษาและทะเบียนปริญญาบัตร
- เมนูหลักพิมพรายงานของงานวัดผลการศึกษา สวนนีจ้ ะทําหนาที่
แสดงเมนูยอยของรายงานตาง ๆ เชน ใบตรวจสอบผลการเรียน ใบแจงผลการเรียนถึงผูปกครอง
รายงานเกรดเฉลี่ยสะสม
- เมนูหลักสถิตน
ิ ักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จะแสดงเมนูยอย
สถิตินักศึกษาที่แยกตามคณะวิชา โปรแกรมวิชา และสถานภาพการเปนนักศึกษา
- เมนูผูดูแลระบบ ในสวนของการจัดการขอมูลตารางอางอิง จะแสดง
การทํางานของการเพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุงขอมูลตารางอางอิงแตละตารางตามที่ผูใชเลือกใชงาน
5) สวนที่ 5 แสดงที่อยูขององคกร
5.2.5 ออกจากระบบ
เมื่อเลือกเมนูนี้ จะเปนการออกจากการใชงานระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

