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ตอนที่

การวิเคราะหระบบ (System analysis) คือ การศึกษาระบบงาน เพือ่ ใหได
ขอสรุปถึงกระบวนการทํางาน เพือ่ นําสิง่ ทีไ่ ดจากการวิเคราะห ไปใชประกอบการตัดสินใจ
ทีจ่ ะทําการปรับปรุง แกไขระบบงาน หรือพัฒนาระบบงานขึน้ มาใหม เพือ่ ใหระบบงาน
มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
การออกแบบระบบ(System design) คือ ขัน้ ตอนในการนําผลทีไ่ ดจากการ
วิเคราะห ไปวางแผนเพือ่ นําอุปกรณ เทคโนโลยีตา ง ๆ ทีเ่ หมาะสมมาใชรว มกัน เพือ่ ให
ระบบงานทีต่ อ งการปรับปรุง หรือพัฒนาขึน้ มาใหม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
การวิเคราะหระบบตางกับการออกแบบระบบ เพราะกอนจะออกแบบระบบใดก็ตาม นักวิเคราะห
จะตองศึกษาระบบเดิมใหเขาใจอยางถองแท จึงเริม่ ออกแบบระบบ ใหเปนไปตามความตองการของผูใ ชได
สําหรับนักวิเคราะหระบบทุกคน จะทราบดีวา พวกเขาไมสามารถออกแบบระบบใหผใู ชได บทบาทของนัก
วิเคราะหระบบทีแ่ ทจริง คือ ชวยใหผใ ู ชออกแบบระบบทีต่ นเองตองการ เทานัน้
ขอมูลทัง้ หมดทีไ่ ดจากการวิเคราะหระบบ คือ ขอมูลทีไ่ ดมาจากผูใ ช เมือ่ ออกแบบ และสรางระบบ
ใหมจนแลวเสร็จ ผูใ ชกจ็ ะนําระบบใหมนนั้ ไปใช ทุกอยางจึงเริม่ ตน และสิน้ สุดทีผ่ ใู ช
เนือ่ งจากอาจารยถนอม คณิตปญญาเจริญ (thanom@yonok.ac.th) เปนผูส อนวิชาการวิเคราะห
และออกแบบระบบ (System analysis and design) ซึง่ มีประสบการณดา นนีท้ งั้ จากงานในสถาบันการศึกษา
และรับพัฒนาโปรแกรมใหหนวยงานภายนอกมาระยะหนึง่ ผูเ ขียนจึงขอใหมาชวยปรับปรุงแกไข และเพิม่ เติม
สวนทีข่ าดหายใหสมบูรณขนึ้ แตมขี อ จํากัดในการนําเสนอ เพราะเนือ้ หาของหนังสือมิใชการพัฒนาระบบ
จึงนําเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ห็นวาเว็บมาสเตอร หรือนักศึกษา อาจจะไดนาํ ไปใชมานําเสนอเทานัน้ หากมีขอ สงสัย
สามารถสงอีเมลสอบถามได
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25.1 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหระบบ

1. แผนภาพกระแสขอมูล (DFD : Data Flow Diagram) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชแผนภาพแสดงขัน้ ตอนการ
ทํางานทีไ่ ดจากการรวบรวมขอมูล เพือ่ เปนสือ่ ทีช่ ว ยใหการวิเคราะหเปนไปไดโดยงาย และมีความเขาใจตรงกัน
ระหวางผูว เิ คราะหระบบเอง หรือผูว เิ คราะหระบบกับผูอ อกแบบระบบ หรือผูว เิ คราะหระบบกับโปรแกรมเมอร
โดยแผนภาพกระแสขอมูลจะทําใหทราบถึง 4 เรือ่ งตอไปนี้
1.1. ขอมูลมาจากไหน
1.2. ขอมูลไปทีไ่ หน
1.3. ขอมูลถูกจัดเก็บทีใ่ ด
1.4. เกิดเหตุการณใดกับขอมูล
2. พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชแสดงถึงรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลทีใ่ ช
ในระบบงาน ซึง่ ประกอบไปดวย Process, Data Flow และ Procedure รวมถึงโครงสรางของ Data Store
วาเปนขอมูลชนิดใด มีความกวางเทาไร มีอะไรเปน Primary Key และ Foreign Key
3. แผนภาพแสดงโครงสรางขอมูล (Data Structure Diagram) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชแสดงถึงโครงสราง
และความสัมพันธระหวางกลุม ขอมูลในระบบ
4. แผนผังโครงสราง (Structure Chart) เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชแสดงถึงความสัมพันธ ระหวางกระบวนการ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร อธิบายเปนลักษณะลําดับขัน้ ของชุดคําสัง่

25.2 วิธีการพัฒนาระบบ

วิธกี ารพัฒนาระบบ (System development approach) หรือขัน้ ตอนการพัฒนาระบบมีการออกแบบ
ไวหลายแบบ ทุกแบบมีลกั ษณะคลายกัน คือ การทําใหระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตรงกับความตองการของผูใ ชทสี่ ดุ
โดยมีวธิ กี ารทีส่ อดคลองกัน 7 ขัน้ ตอน ดังนี้

<<<

200

Introduction to Webmaster

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

บทที่ 25 : การวิเคราะห และออกแบบระบบ

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

5:

ตอนที่
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1. ทําความเขาใจปญหาในระบบเดิม (Problem Recognition)
1.1 สรุปลักษณะองคกรจากผูบ ริหาร (Executive summary)
1.2 แนะนําลักษณะของปญหาโดยทัว่ ไป (Problem specification)
1.3 แสดงสวนทีก่ อ ใหเกิดปญหา และทีเ่ กีย่ วของกับขอมูล (Relation of problem and data)
1.4 อธิบายหลักการและเหตุผลในการแกปญ
 หา (Guiding for Basic solution)
2. ทําความเขาใจระบบที่ใชอยูเดิม (Understanding existing system)
2.1 คําอธิบายทัว่ ไปเกีย่ วกับระบบทีใ่ ชอยู (Existing system explannation)
2.2 เอกสาร (Document of existing system)
2.3 ขอดีของระบบทีใ่ ชอยู (Advantage of existing system)
2.4 ขอเสียของระบบทีใ่ ชอยู (Disadvantage of existing system)
3. การศึกษาความเหมาะสม และความเปนไปไดที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility study)
3.1 การสัมภาษณ (Interview) หาสภาพความเปนจริง
3.2 ศึกษาจากขอมูล และรายงานเอกสาร วาเกิดไดอยางไร (Document study)
3.3 ศึกษาขัน้ ตอนการดําเนินงานของระบบ (Process study)
3.4 ทบทวน และสรุปหัวเรือ่ ง, ขอบเขต และเปาหมาย (Objective review)
3.5 นําเสนอขอสรุป วิธกี าร เวลา ตนทุน และผลตอบแทนของตัวเลือก (Option summary)
3.6 จัดทําเอกสารสรุปเกีย่ วกับแผนพัฒนาระบบใหม (Choosing summary)
4. ออกแบบระบบใหม (System design)
4.1 อธิบายขอมูลนําเขา (Input)
4.2 อธิบายขอมูลทีน่ าํ เสนอ (Output)
4.3 อธิบายการประมวลขอมูล (Data process)
4.4 อธิบายโครงสรางแฟม (File structure)
4.5 อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล และเมนู (Data dictionary and Menu design)
4.6 อธิบายการไหลของเอกสาร หรือขอมูล (Data flow)
4.7 อธิบายวิธกี ารควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
4.8 อธิบายเทคนิคพิเศษทีน่ าํ มาใชในการทํางานในระบบใหม (Technique)
4.9 อธิบายการเลือกซือ้ hardware และ software (Hardware & Software)
5. การพัฒนาระบบ (System construction)
5.1 การเขียนโปรแกรม (Programming)
201
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5.2 การทดสอบโปรแกรม (Testing and Evaluation)
5.3 จัดทําคูม อื (Documentation)
5.4 ฝกอบรม (Training)
6. การติดตั้งระบบใหม หรือนํามาใชจริง (Conversion and installation)
6.1 ปอนขอมูล (Data entry)
6.2 เริม่ ใชงานระบบ (Go on)
7. การบํารุงรักษาระบบ (System maintenance)

25.3 คุณสมบัติพื้นฐานของนักวิเคราะหระบบ

ผูเ ขียนไมใชนกั วิเคราะหระบบมืออาชีพ (Professional System Analyst) แตไดมโี อกาสเขียน
โปรแกรมใหหนวยงาน ศึกษาหนาที่ และคุณสมบัตขิ องนักวิเคราะหระบบ โดยทัว่ ไปแลวนักวิเคราะหระบบจะมี
เงินเดือนสูงกวานักเขียนโปรแกรม (Programmer) เพราะมีประสบการณมากกวา และนักวิเคราะหสว นใหญ
จะมีอาชีพเปนนักเขียนโปรแกรมมากอน เพือ่ ทีจ่ ะสัง่ งานนักเขียนโปรแกรม ใหสรางโปรแกรมออกมาตรงกับ
ความตองการทีส่ ดุ ในองคกรทีม่ ขี นาดไมใหญนกั จะมีนกั เขียนโปรแกรมเพียงคนเดียว แตทาํ หนาทีเ่ ปน
นักวิเคราะหระบบอีกหนาทีห่ นึง่ เพราะระบบสวนใหญไมจาํ เปนตองแยกระหวางนักวิเคราะห และนักเขียน
โปรแกรม สําหรับคุณสมบัตขิ องนักวิเคราะหระบบมีดงั นี้
1. มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี
2. มีความสามารถในการแกไขปญหา
3. ติดตามเทคโนโลยีอยางสมํา่ เสมอ
4. มีความรอบรู ชางสังเกต
5. มีความรูด า นการเขียนโปรแกรม หรือขอจํากัดของภาษาทีใ่ ช
6. สามารถใหคาํ แนะนําทางเทคนิคแกนกั เขียนโปรแกรม
7. สามารถเปนผูจ ดั การ สามารถกําหนด ควบคุม ระบบทัง้ หมด
8. เขาใจงาน เขาใจคน
9. สามารถประสานงานระหวางนักเขียนโปรแกรม ผูบ ริหาร และผูใ ช
10. สามารถประเมินผลการวิเคราะหออกมาเปนตัวเลข เปรียบเทียบใหผวู า จาง

<<<

202

Introduction to Webmaster

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

บทที่ 25 : การวิเคราะห และออกแบบระบบ

นักศึกษาทุกคนยอมมีโอกาสเกีย่ วของกับสํานักทะเบียน และประมวลผล หลายทานเลือกทําการ
วิเคราะหและออกแบบงานภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล แตนกึ ไมออกวามีงานอะไรบาง ทีต่ อ งนํา
คอมพิวเตอรไปใช จึงขอนําเสนอชือ่ งานในระบบ ทีจ่ ดุ ประกายใหเกิดความเขาใจความตองการของระบบ
และอาจนําไปเปรียบเทียบกับระบบงานอืน่ ทีท่ า นตองออกแบบในอนาคต
สิง่ ทีค่ าดหวังจากหัวขอนี้ คือ ทานไดคดิ และสามารถกําหนดไดวา แตละงานตองใชแฟมอะไรออก
รายงานใดได เมือ่ นําสิง่ ทีท่ า นคิดทัง้ หมดมารวมกัน ก็จะเปนระบบทะเบียนในรูปแบบของทาน แตถา ทานจะ
ออกแบบระบบทะเบียนใหผใู ช ทานจะตองไปนัง่ คุยกับผูใ ช ถึงรายละเอียดแตละงาน จึงจะกลับไปจัดทํา
เอกสารการวิเคราะห และออกแบบ แลวนําไปใหผใู ชตรวจสอบอีกครัง้ วาตรงกับความตองการหรือไม
ขอรักษาสถานภาพ
ขอลาออก
ขอยายสถาบัน
ขอยายคณะ
ขอแกไขขอมูลสวนตัว
แยกรายชือ่ นักศึกษา probation
แยกรายชือ่ นักศึกษา retire
แยกรายชือ่ นักศึกษา สําเร็จการศึกษา
แยกรายชือ่ นักศึกษา พนสภาพ

5:

ตอนที่

1. ประมวลผลเกี่ยวกับนักศึกษา
รับนักศึกษาใหม
รับลงทะเบียนเรียนลวงหนา
รับลงทะเบียนเรียน
บอกเพิม่ -เลิกกระบวนวิชา
ขอเพิกถอนกระบวนวิชา
รายงานผลการเรียนประจําภาค
รายงานผลการเรียนทัง้ หมด
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา
ขอแจงจบ
ขอผอนผัน
2. ประมวลผลเกี่ยวกับผูสอน
ขอใบกรอกคะแนนเก็บ
แจงนักศึกษาทีไ่ มเขาเรียน
ขอใบกรอกเกรด
3. ประมวลผลเกี่ยวกับคณะ
กําหนดวิชา ผูส อน และจํานวน
สงตารางเรียน-สอบตนภาค

รวมเรื่ อ งน า รู
จากประสบการณ

25.4 กรณีศึกษาระบบทะเบียนและประมวลผล

ขอแกเกรดนักศึกษา
สงเกรดหลังสอบปลายภาค
สงรายชือ่ อาจารยทปี่ รึกษา
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4. ประมวลผลเกี่ยวกับฝายการเงิน
รับขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม
รับชําระเงินคาลงทะเบียน
5. ประมวลผลเกี่ยวกับฝายกิจการน.ศ.
แยกสีในงานกีฬา
แยกพีเ่ ทคใหนกั ศึกษา
6. ประมวลผลเกี่ยวกับ อ.ที่ปรึกษา
ขอใบแยกอาจารยทปี่ รึกษา
แจงตารางเรียนของนักศึกษา
7. ประมวลผลเกี่ยวกับผูบริหาร
ขอเปลีย่ นแปลงคาธรรมเนียม

รับชําระเงินคาบอกเพิม่ -เลิก
สรุปรายงานรายวัน
บันทึกกิจกรรมระหวางเรียน
สงคะแนนความประพฤติ
แจงเกรดของนักศึกษา
ขอรายงานสรุป

25.5 กรณีศึกษาระบบบัญชี

<<<

โดยประสบการณแลว ผูเ ขียนไมเคยเขียนโปรแกรมดานบัญชีโดยตรง เพราะหลายทานมักบอกวา
ผูเ ขียนโปรแกรมทางบัญชี ควรสําเร็จปริญญาตรีดา นบัญชี เพือ่ จะไดเขาใจถึงแกนแทของหลักการทางบัญชี
เพราะระบบบัญชีทสี่ มบูรณนนั้ มีความซับซอน และเงือ่ นไขประกอบมากมาย ในบริษทั สวนใหญจะซือ้ โปรแกรม
สําเร็จรูปไปใช มีใหเลือกมากมาย เชน Express หรือ Easy-acc เปนตน แตถา นักคอมพิวเตอรทสี่ าํ เร็จ
ดานคอมพิวเตอรโดยตรง จะตองใชเวลาพอสมควร เพือ่ ศึกษาศัพทและทฤษฎีทางบัญชีอกี มาก ตอไปนีเ้ ปนชือ่
ระบบบัญชี 17 ระบบ ทีม่ กี ารทํางานสอนคลองกัน ผูเ ขียนตองการใหทา นจินตนาการถึงงานที่เกิดขึ้น
ในแตละระบบ ถาทานไมใชนกั บัญชี หรือไมเคยเรียนบัญชีมากอน จะเห็นวาทําความเขาใจไดยากกวาระบบ
ทะเบียนนักศึกษามากนัก
1. ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล (Data security system)
2. ระบบบัญชีทวั่ ไป (General ledger system)
3. ระบบขาย (Sales system)
4. ระบบบัญชีลกู หนี้ (Accounts receivable system)
5. ระบบเงินสดรับ (Cash receipts system)
6. ระบบจัดซือ้ และรับของ (Purchasing & Receiving system)
7. ระบบบัญชีเจาหนี้ (Accounts Payable system)
8. ระบบเงินสดจาย (Cash Payments system)
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25.6 กรณีศึกษาระบบสงผลการเรียน

หัวขอนีเ้ ขียนโดยอาจารยเกศริน อินเพลา (ketsarin@yonok.ac.th) นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รุน ที่ 2 เนือ่ งจากเธอตอง
ทําโครงงานกอนจบปริญญาโท เรื่อง “ระบบสงผลการเรียนและรายงาน
ผลการเรี ย นผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต” ผู  เ ขี ย นเห็ น ว า น า สนใจ
จึ ง ขอให เ ธอช ว ยแบ ง ป น ประสบการณ ใ ห ผู  เ ขี ย น และผู  อ  า นได ท ราบ
โดยหวังวาจะเปนประโยชนตอ การสรางสรรคเรื่องใหมในอนาคต
กอนที่จะทําการพัฒนาระบบ ผูพัฒนาระบบตองทําความเขาใจ เกี่ยวกับการทํางาน
ของระบบเดิ ม ก อ น ว า การส ง ผลการเรี ย นมาที่ ฝ า ยประมวลผลของสํ า นั ก ทะเบี ย นนั้ น
มีขนั้ ตอนการทํางานอยางไร จนถึงการ รายงานผลการเรียนใหนักศึกษาทราบ ศึกษาถึงปญหาตาง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางาน และศึกษาความตองการ ของผูใชระบบ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระบบ
เนือ่ งจากระบบเดิมมักจะมีปญ
 หาเรือ่ งความลาชาในการจัดทํารายงานผลการเรียนของนักศึกษา
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก จากอาจารยผูสอน เพราะนอกเหนือจาก
ความรับผิดงาน ดานการสอน การออกขอสอบและตรวจขอสอบแลว อาจารยตอ งทําการรวมคะแนน
คํานวณระดับผลการเรียน และบันทึกผลการเรียนซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับตัวเลข การปฏิบัติงาน
ในสวนนี้ อาจกอใหเกิด ความสับสน และความผิดพลาดไดงาย จึงตองใชความละเอียด และ
ต อ งใช เ วลามากพอสมควร ประการที่ ส อง จากเจาหนาที่ฝายประมวลผลซึ่งมีจํานวนนอย
อีกทัง้ คณาจารยจะสงผลการเรียนแตละวิชาของนักศึกษาไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผลใกล ๆ
วั น สุ ด ท า ยของการส ง ผลการเรี ย น จึ ง ทํ า ให เ จ า หน า ที่ ไ ม ส ามารถบั น ทึ ก ผลการเรี ย น
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ระบบบัญชีทรัพยสนิ ถาวร (Fixed Assets System)
ระบบเงินรองจาย (Petty Cash System)
ระบบการเรียกเก็บเงิน (Credit Control System)
ระบบภาษีมลู คาเพิม่ (VAT System)
ระบบควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control System)
ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll System)
ระบบบัญชีงบประมาณ (Budgeting System)
ระบบวิเคราะหซอื้ และขาย (Sale and Buy anslysis system)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

ตอนที่

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รวมเรื่ อ งน า รู
จากประสบการณ

บทที่ 25 : การวิเคราะห และออกแบบระบบ

>>>

ตอนที่ 5 : รวมเรื่องนารูจากประสบการณ
ของนั ก ศึ ก ษาลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เพื่ อ จั ด ทํ า รายงานผลการเรี ย นให เ สร็ จ เรี ย บร อ ย
ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสงผลทําใหการรายงานผลการเรียน ใหนักศึกษา และผูปกครองเปนไป
ด ว ยความล า ช า นอกจากนี้ ยั ง มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ข อ ผิ ด พลาดของ การคํ า นวณระดั บ คะแนน
และการบั น ทึ ก ผล ระดั บ คะแนนของอาจารย ผู ส อนลงบนแบบฟอร ม รายงานผลการเรี ย น
ตลอดจนปญหาของการบันทึกผลการเรียนของเจาหนาที่ และประมวลผล ลงในคอมพิวเตอร
สําหรับการสงผล และรายงานผลการเรียนระบบใหมจะเปนระบบเครือขายที่ชวยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก าร การส ง ผลการเรี ย นและรายงานผลการเรี ย นรวดเร็ ว ขึ้ น
ชวยลดภาระงานของสํานักทะเบียน และประมวลผล ชวยอํานวยความสะดวก ใหกับคณาจารย
ในการจั ด ทํ า รายงานผลการเรี ย น และนั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย กดู ข อ มู ล การลงทะเบี ย นเรี ย น
และรายงานผลการเรียนไดสะดวกยิ่งขึ้น
ในการพัฒนาระบบสงผลการเรียนและรายงานผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดดาํ เนินงานตามขัน้ ตอนกลาวคือเริม่ ตนจากการสัมภาษณผอู าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
สั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ แ ละผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการทํ า งาน หลั ง จากนั้ น จึ ง ได ศึ ก ษาระบบงานเดิ ม
และผู ใ ช ร ะบบใหม ไ ด ใ ห ค วามต อ งการการใช ข อ มู ล ตั ว อย า งเอกสารและรายงานต า ง ๆ
ตอจากนัน้ จึงนําขอมูลทัง้ หมดมาวิเคราะหระบบตามความตองการผูใช
เมือ่ ทราบความตองการของผูใ ชระบบแลว ลําดับตอไป คือ การออกแบบระบบสงผลการเรียน
และรายงานผลการเรี ย น โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ในการออกแบบได แ ก แผนผั ง บริ บ ท
แผนผังกระแสขอมูล และแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี
ต อ จากนั้ น ได วิ เ คราะห แ ละออกแบบฐานข อ มู ล โดยใช ก ารออกแบบฐานข อ มู ล เป น
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอกเซส 97 (Microsoft Access 97)
เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล
หลั ง จากได ฐ านข อ มู ล แลว ตอไป คือ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะตอง
รองรับการทํางานแบบเครือขาย โดยเลือกใชโปรแกรมภาษาเอเอสพี (ASP = Active Server Pages)
ในการเขียนโปรแกรมสวนการติดตอกับผูใ ชงาน
ขั้ น ต อ ไปเป น การติ ด ตั้ ง และทดสอบการทํ า งานในส ว นต า ง ๆ และปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
เพื่อพัฒนาระบบใหถูกตอง และตรงตามความตองการของผูใช และเนนสวนติดตอกับผูใช (User
Interface) ใหสะดวกตอการใชงาน ขั้นสุดทายคือจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน

<<<
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ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อตาราง
ACCGPA
COURSE
EMPL
FACULTY
GRADET
LECTURE
MAJOR
PASS
PERIOD
REGIST
STDID
REMARKI

รายละเอียด
ขอมูลหนวยกิตสะสมและผลการเรียนของนักศึกษาตอภาคเรียน
ขอมูลรายชือ่ กระบวนวิชา
ขอมูลอาจารย
ขอมูลคณะ
ขอมูลระดับผลการเรียน
ขอมูลระดับคะแนนสําหรับวัดผลในแตละรายวิชา
ขอมูลสาขา
ขอมูลรหัสผานนักศึกษา
ขอมูลตารางเรียนประจําภาคการศึกษา
ขอมูลการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนรวมทั้งคะแนนตาง ๆ
ขอมูลนักศึกษา
ขอมูลสาเหตุการไดเกรด I ของนักศึกษา
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ตอนที่

ขอบเขตการศึกษา จะประกอบดวยระบบตางๆ ดังนี้
1. การจัดทําระบบการกําหนดระดับคะแนนเพื่อการตัดเกรด
2. การจัดทําระบบการบันทึกคะแนนและตัดเกรด
3. การจัดทําระบบการบันทึกเกรดนักศึกษากรณีพิเศษที่นักศึกษาไดเกรด I
4. การจัดทําระบบสําหรับรายงานขอมูลตาง ๆ
- รายงานผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาปจจุบัน
- รายงานแสดงรายชือ่ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในแตละวิชา
- รายงานผลการเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผานมา
- รายงานแสดงผลการเรียนแตละวิชา
(แสดงรายละเอียดของคะแนนทั้งหมด และเกรด ดูไดเฉพาะอาจารยผูสอน)
- รายงานผลการเรียนแตละวิชา
(แสดงรายละเอียดเฉพาะรหัสนักศึกษาและเกรด)
- รายงานการผลการเรียนทั้งหมดอยางไมเปนทางการ (Unofficial Transcript)
ระบบฐานขอมูลการสงผลการเรียนและรายงานผลการเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดจัดเก็บขอมูลแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท
แอกเซส 97 (Microsoft Access 97) เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล โดยแยกเก็บขอมูล
ไวในตารางตาง ๆ ตามความสัมพันธของขอมูล มีตารางทั้งสิ้น รวม 12 ตาราง

รวมเรื่ อ งน า รู
จากประสบการณ

บทที่ 25 : การวิเคราะห และออกแบบระบบ

>>>

ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

โครงสรางตาราง REGIST
Field PK FK Field Name Data Type Size
Description
1
PK
YEAR
Integer
2
ปการศึกษา
2
PK
SEM
Text
1
ภาคการศึกษา
3
PK FK IDSTD
Long
4
รหัสนักศึกษา
4
PK FK CODES
Text
8
รหัสรายวิชา
5
PK
SECLC
Byte
1
กลุม ชัว่ โมงการบรรยาย
6
SECLB
Byte
1
กลุม ชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
7
GRADE
Single
4
ระดับผลการเรียน
8
SM
Single
4
คะแนนสอบกลางภาค
9
SF
Single
4
คะแนนสอบปลายภาค
10
S1
Single
4
คะแนนเก็บครั้งที่ 1
11
S2
Single
4
คะแนนเก็บครั้งที่ 2
12
S3
Single
4
คะแนนเก็บครั้งที่ 3
13
S4
Single
4
คะแนนเก็บครั้งที่ 4
ขัน้ ตอนตอไปเปนการออกแบบเว็บเพจสําหรับทํางานกับฐานขอมูล เราสามารถทําได โดยใช
Web Development Tool เชน Notepad , HTML , FrontPage , Dreamweaver เปนตน
โดยเริม่ ตนจากผูใ ช ทําการเปดเบราวเซอร (Browser) เขาไปยังเว็บไซตของระบบ หนาแรกจะเปนการ
Logon เขาสูร ะบบโดยใช รหัสผูใ ช และรหัสผานทีไ่ ดรบั จากสํานักทะเบียน เพือ่ กําหนดสิทธิ์การเขาใช
และจัดเตรียมเสนทางการทํางาน ทีเ่ หมาะสมสําหรับผูใชแตละคน
ขัน้ ตอนสุดทายจะเปนการเขียนโปรแกรม ใหมคี วามสามารถรองรับความตองการของระบบ
รวมทั้ง ทดสอบโปรแกรมและปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กอนที่จะนําระบบไปใช
และจัดทําเอกสาร ประกอบการใชงาน

25.7 กรณีศึกษาระบบอาจารยที่ปรึกษา
หัวขอนี้เขียนโดยอาจารยทรรศนีย ไชยชนะ(tatsanee@yonok.ac.th)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ รุนที่ 3
เนื่ อ งจากการเขี ย นบทคั ด ย อ คื อ จุ ด เริ่ ม ต น ของการทํ า โครงงานที่ สํ า คั ญ
จึงนําเสนอบทคัดยอใหผศู กึ ษาไวเปนแนวทางตอไป
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การศึกษาและวิจยั ครัง้ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
คณะเศรษฐศาสตร และบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ ให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาได ท ราบข อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู ข องนั ก ศึ ก ษา ประวั ติ ก ารศึ ก ษา รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาเคยปฏิ บั ติ และ
สามารถคํ า นวณผลการเรี ย นล ว งหน า เพื่ อ หาคะแนนเฉลี่ ย สะสมที่ ค าดว า นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด และนักศึกษาที่คาดวาจะไดรับ เกียรตินิยม
รวมถึ ง การตรวจสอบวิ ช าคงเหลื อ ของนั ก ศึ ก ษา
และการบั น ทึ ก การให คํ า ปรึ ก ษา
ของอาจารยที่ปรึกษาได นอกจากนั้นอาจารยที่ปรึกษายังสามารถคนหาขอมูลของนักศึกษาได เชน
การคนหาขอมูลตามชือ่ นักศึกษา และสามารถเรียกดูรายงานได เชน การรายงานนักศึกษา ทีร่ บั ผิดชอบ
เปนตน
ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยทปี่ รึกษาคณะเศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจวิทยาลัย-โยนก
นี้ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช โ ปรแกรมประยุ ก ต ภ าษาวิ ช วลเบสิ ค 6.0 ในการเขี ย นโปรแกรม
และใชโปรแกรมไมโครซอฟท แอกเซส 97 ในการเก็บขอมูล และใชโปรแกรมคริสตัลรีพอรต 8.5
ในการสรางรายงาน
ผลของการศึกษาและวิจัย จากการทดสอบกับขอมูลจริง ณ วันที่ 29 เมษายน 2546
โดยแบ ง กลุ ม ผู ป ระเมิ น ออกเป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และกลุ ม ผู ดู แ ลระบบ
จากการประเมินระบบในเรื่องของความพึงพอใจในการออกแบบ ความสะดวกในการใชงาน
การประมวลผลที่ ถู ก ต อ งและความรวดเร็ ว ของโปรแกรม ได ค า เฉลี่ ย คิ ด เป น 92.90%
จากกลุม อาจารยที่ปรึกษา และคิดเปน 95% จากกลุมผูดูแลระบบ
The purpose of this independent study is to create development of an information
system for academic advisors at the school of economics and business administration at Yonok
College, Lampang Province. The instructor or advisor can gained the information of students
such as address, transcript or any activities during study through this system. The instructor or
advisor also can calculate GPA of some students who are under standard, know that who may
get an honor. This system can record the comment of advisor, so it can be the reference for the
next time. Moreover, the advisor can search the profile of students by name, and retrieve the

เรื่องนารูสําหรับมือใหม
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report of any students.
The IT system for advisors at the school of economic and business administration at
Yonok College, Lampang Province was created by using Visual Basic Language programming
6.0 for writing program, Microsoft Access 97 for restore data, and Crystal Report 8.5 for
writing report.
The result of this study and research with the real data on 29 th April 2003 by
dividing the assessor into two groups. First is the group of the advisor and the second is the
group administrator, from the assessment of satisfied in design, convenience , correction and
speed of program get 92.5% from group of the advisor and get 95% from administrator.

25.8 แนะนําเว็บไซต

รวมเว็ บ ไซต ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น เว็ บ ไซต
ของนักวิชาการ ทีพ่ ฒ
ั นาเว็บไซตเปนสื่อประกอบการสอน
1. http://computer.act.ac.th/phadungs/sa_design
2. http://www.customs.ustreas.gov/contract/modern/sdlcpdfs/tocsdlc.htm
3. http://www.geocities.com/S_Analysis/index1.html
4. http://www.lcct.ac.th/computer/neted/free/sa/INDEX.HTML
5. http://www.thaiall.com/casereg
6. http://www.thaiall.com/project
7. http://www.wutt.com
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