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การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
 การวิเคราะหและออกแบบระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1  ระบบงานเดิม 
 3.2  การออกแบบระบบใหมเชิงโครงสราง 
 3.3  การออกแบบระบบฐานขอมูล 

3.4  การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหารโครงการ 
 

3.1  ระบบงานเดิม 
3.1.1    ขอมูลท่ัวไปของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการแบงสวนราชการครั้งแรกของวิทยาลัย
ครูเชียงใหม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530   งานทางดานทะเบียนและวัดผล กอนหนาที่มีการแบงงานการรับผิดชอบ
ของงานทะเบียนและวัดผลขึ้นอยูกับสํานักงาน อธิการบดี เรียกวา  "แผนกทะเบียนและวัดผล" ขึ้น
ตรงกับรองอธิการบดีฝายบริหาร  สวนงานบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน หนวยวัดผลการศึกษา และหนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝาย
วิชาการจนกระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2530 มีการประกาศแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูเชียงใหม 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ไดแบงสวน
ราชการของวิทยาลัยครู เปน 10 หนวยงาน และมีสํานักสงเสริม วิชาการเปนสวนราชการโดยมี 
อาจารยทัศนี  ยอดอินทร เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการคนแรก โดยมีการแบงหนวย งาน
ยอยออกเปนฝายตาง ๆ 6 ฝายคือ ฝายเลขานุการ ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
ฝายหลักสูตรและ แผนการสอน ฝายหองสมุด และฝายเอกสารตํารา     

ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปน
หนวยงานภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่บริหารงานทางดานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล
และหลักสูตรการเรียนการสอน  การทํางานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั้นแบง
โครงสรางการบริหารงาน ออกเปนหลายฝาย ดังนี้  
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- ฝายงานธุรการและเลขานุการ 
- ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน 
- ฝายทะเบียนและวัดผล 
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   

3.1.2    สถานที่ตั้ง 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ตั้งอยู ณ เลขที่ 
202   ถนนโชตนา   ตําบลชางเผือก   อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50300 
 

3.1.3 แผนที่แสดงทีต่ั้งของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม   

 
รูป 3.1   แสดงแผนที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
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3.1.4  การดําเนินงานของระบบงานเดิม 
  ระบบงานเดิมของการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในทุก ๆป
การศึกษาทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะทําการเปดรับ
สมัครนักศึกษา ดังตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1  แสดงระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

 
1 .  จํ าหนายใบ
สมัคร 
 

            

 
2. รับสมัคร 
 

            

 
3. ประกาศผังที่
นั่ ง ส อ บ แ ล ะ
รายช่ือผูที่มีสิทธิ์
สอบ 
 

            

 
4. ทดสอบ
ทักษะความรู 
 

            

 
5. ประกาศผล
การสอคัดเลือก 
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ตาราง 3.1  แสดงระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา (ตอ) 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
 
6.  ผูผานการ
สอบคัดเลือก
รายงานตัว 
 

            

 
7. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
 

            

 
หมายเหตุ *                     แทน นักศกึษาภาคปกต ิ
         แทน นกัศกึษาภาคพิเศษ 
    

3.1.4.1 ขั้นตอนในการรับสมัครนักศึกษา 
1 )  ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะมีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปดรับสมัครนักศึกษาในแตละปการศึกษาโดยจะปดปายประกาศรับ
สมัครนักศึกษาไวที่หนามหาวิทยาลัย และทําการสงเอกสารการเปดรับสมัครไปยังโรงเรียนตางๆ 
อีกทั้งอาศัยส่ือวิทยุในการประชาสัมพันธ และนําขาวประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาขึ้นบน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

2 )  หลังจากที่มีการประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาแลว ทางสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ก็จะมีการกําหนดชวงเวลาที่จะทําการ
จําหนายคูมือการสมัคร โดยผูที่สนใจที่ตองการจะซื้อคูมือการสมัคร ตองเดินทางมาซื้อใบสมัครเอง
โดยที่ทางมหาวิทยาลัยจะไมมีการสั่งซื้อทางไปรษณีย ซ่ึงคูมือการสมัคร 1 เลม ก็จะใชในการสมัคร
ได 1 คน เทานั้น  โดยที่คูมือการสมัครนั้นจะแนบใบสมัครพรอมทั้งเลขประจําตัวสอบมาให ดังรูป 
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รูป 3.2 ตัวอยางใบสมัครภาคปกติ (ดานหนา) 
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รูป 3.3 ตัวอยางใบสมัครภาคปกติ (ดานหลงั) 
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รูป 3.4 ตัวอยางใบสมัครภาคพิเศษ 
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3 )  หลังจากที่หมดกําหนดชวงเวลาจําหนายคูมือการสมัคร ทางสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  จะเปดทําการรับสมัคร โดยท่ีการเปดรับสมัครนั้นจะมี
กําหนดเวลา และผูที่ตองการสมัครเขาศึกษาตอ ตองเดินทางมาสมัครเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมดวยตนเอง   

4 )  เมื่อทําการเปดรับสมัครเสร็จตามชวงเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นทางสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ก็จะประกาศเลขที่นั่งสอบและรายชื่อผูที่มี
สิทธิ์สอบ ทางอินเตอรเน็ตและทางบอรดประชาสัมพันธของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

5 )  หลังจากที่ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมได
ประกาศเลขที่นั่งสอบแลว ก็จะทําการทดสอบวิชาสอบทักษะเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพ  

6 )  เมื่อมีการทดสอบทักษะแลว ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ก็จะทําการประกาศรายชื่อผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
หลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดการรายงานตัวนักศึกษา โดยที่ในวันรายงานตัวนั้น ผูที่สมัครก็ตองนํา
เอกสารมารายงานตัวอีกครั้ง 
 ขั้นตอนการสมัครเขาศึกษาตอ สามารถแสดงได ดังรูป 3.5  
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ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายคู่มือการสมัคร
(ภาคปกติ  ช่วง ม.ค. - เม.ย.)
(ภาคพิเศษ  ช่วง  เม.ย. - พ.ค.)

เปิดรับสมัคร
(ภาคปกติ  ช่วงต้นเดือน  เม.ย.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงต้นเดือน พ.ค.)

ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและผู้ท่ีมีสิทธิ์สอบ
(ภาคปกติ  ช่วงปลายเดือน  เม.ย.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงกลางเดือน พ.ค.)

ทดสอบทักษะความรู้
(ภาคปกติ  ช่วงต้นเดือน  พ.ค.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงกลางเดือน พ.ค.)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(ภาคปกติ  ช่วงกลางเดือน  พ.ค.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงปลายเดือน พ.ค.)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว
(ภาคปกติ  ช่วงกลางเดือน  พ.ค.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงปลายเดือน พ.ค.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(ภาคปกติ  ช่วงต้นเดือน  มิ.ย.)
(ภาคพิเศษ  ช่วงต้นเดือน มิ.ย.)  

 

รูป 3.5  แสดงขั้นตอนการสมัครเขาศึกษา 
 

3.1.5   ปญหาของระบบงานเดิม 
จากการศึกษาระบบงานเดิมพบวา การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ในแตละปการศึกษามีคาใชจายในดานตาง ๆ คอนขางมาก และยังตองใชเจาหนาที่จํานวนมากอีก
ดวย ในการรับสมัครนักศึกษาในแตละปการศึกษานั้นทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปดทําการรับสมัครนักศึกษาเปนชวงเวลาตามที่กําหนดในคูมือการสมัคร โดยผูสมัครตองมาสมัคร
ตามชวงเวลาที่กําหนดไว   โดยที่ผูสมัครตองทําการกรอกใบสมัครเอง บางครั้งทําใหเกิดความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครไดและผูสมัครตองเดินทางมาสมัครเรียนตามวันที่กําหนดใน
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คูมือการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดวยตนเอง ในกรณีที่ผูสมัครลืมนําเอกสาร หรือไม
ทราบวาใชเอกสารอะไรในการสมัคร ผูสมัครจะตองเดินทางกลับไปเอาเอกสาร ทําใหเสียเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น สวนในการจัดเก็บขอมูลเปนการเก็บขอมูลบนระบบฐานขอมูล
ฟอกซเบส โดยใชเจาหนาที่เปนผูปอนขอมูลลงในฐานขอมูล  ในการออกใบเสร็จรับเงินใหผูสมัคร 
ถาผูสมัครมีจํานวนมากทําใหตองเสียเวลาในการรอใบเสร็จรับเงินเปนเวลานาน ในสวนของขาว
ประชาสัมพันธตาง ๆ ก็ยากตอการรับรูเพราะทางผูสมัครตองติดตามขาวสารประชาสัมพันธเอาเอง
โดยที่ไมมีเว็บไซตสําหรับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยตรง  
3.1.6   แนวทางแกไขปญหา 
   จากปญหาตาง ๆ ดังกลาว มีความจําเปนที่จะตองนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยทํา
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมีแนวทางแกไขปญหาดังตอไปนี้ 
 3.1.6.1 จัดทําระบบการสมัครเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขึ้น เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูสมัคร และลดภาระงานของเจาหนาที่ 
 3.1.6.2  จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารองคกรตามที่ผูบริหารตองการ 
 3.1.6.3 จัดทําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสมัครเรียนและขาวสารอื่น ๆของทางสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อการประชาสัมพันธไปยังผูที่สนใจไดโดยตรง  
 
3.2  การออกแบบระบบใหมเชิงโครงสราง (Structure System Analysis Design) 
  3.2.1 ลักษณะการทํางานของระบบงานใหม 
     ระบบงานที่ไดออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหมจะเปนการนําเอาคอมพิวเตอรซ่ึงมีการ
ทํางานในระบบเครือขาย (Client-Server) มาชวยในการทํางาน ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลไวที่เครื่องแม
ขาย (Server) และทําการประมวลผลขอมูล ออกรายงานและสารสนเทศ โดยการออกแบบการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยมีฐานขอมูล MySQL server เปนระบบ
จัดการฐานขอมูล และมี Apache ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟโดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียน
โปรแกรมสําหรับระบบการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับ
การรับสมัคร

(เดือนม.ค.-มี.ค.)

เปดรับสมัคร
(กลางเดือนมี.ค. - ตนเดือนเม.ย.)

ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถาน
ที่สอบ

( ปลายเดือน เม.ย.)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(กลางเดือน พ.ค.)

ตรวจสอบรายชื่อผูที่ชําระเงิน
ในการสมัคร

(กลางเดือน เม.ย.)

 
รูป 3.6  แสดงลักษณะการทาํงานของระบบงานใหม 

 

3.2.2  ขั้นตอนการทํางานระบบงานใหม 
3.2.2.1   การเขาสูระบบโดยมีการตรวจสอบรหัสผาน 

    3.2.2.2   การจัดการขอมูลพื้นฐาน สามารถทําการบันทึก เพิ่ม ลบ แกไข  
คนหาขอมูล ไดแก 

• ขอมูลผูสมัคร 

• ขอมูลหลักสูตร 

• ขอมูลสาขาวิชา 

• ขอมูลวุฒิการศึกษาเดิม 

• ขอมูลสถานศึกษาเดิม 

• ขอมูลแผนการเรียน 

• ขอมูลวิชาสอบทักษะ 
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• ขอมูลสถานที่สอบ 

• ขอมูลผลการสอบ 

• ขอมูลคําแนะนําและคําติชม 

• ขอมูลคําถาม และคําตอบ 
    3.2.2.3  ประมวลผลสารสนเทศนักเรียน ไดแก 

• ประมวลผลการสืบคนเลขที่นั่งสอบของผูสมัคร 

• ประมวลผลการสืบคนสถานที่สอบของผูสมัคร 

• ประมวลผลการสืบคนผลการสอบของผูสมัคร 

•  สืบคนขาวประชาสัมพันธของระบบการรับสมัครนักศึกษา 

• ประมวลผลยอดผูสมัครแตละสาขาวิชา 

• ประมวลผลสถานที่สอบของผูสมัคร 
    3.2.2.4   ประมวลการแสดงรายงาน ไดแก 

• ออกรายงานจํานวนผูสมัครแตละสาขาวิชา 

• ออกรายงานสาขาวิชาที่เปดรับ 

•  ออกรายงานหลักสูตรการเรียน 

• ออกรายงานสถิติจํานวนผูสมัครในแตละปการศึกษา 

•  ออกรายงานสถิติการรับสมัครแยกตามสาขา  คณะ 
3.2.3 เคร่ืองมือชวยในการออกแบบระบบงานใหม 
    จากการศึกษาระบบงานเดิม ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบงานใหมโดยใชเครื่องมือการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ ดังตอไปนี้ 
3.2.3.1 ผังกิจกรรม (Activity Diagram) 

                              ใชอธิบายกิจกรรมการดาํเนินงานของระบบ แสดงไวในรูป 3.7 
3.2.3.2  ผังระบบ (Context  Diagram) 

    ใชอธิบายภาพรวมของระบบ  แสดงไวในรูป 3.8 
3.2.3.3  ผังการแยกฟงกชัน่งานยอย (Decomposition Diagram : DCD) 

                     ใชอธิบายผังการแยกฟงกช่ันงานยอยของระบบ  แสดงไวในรูป 3.9 
3.2.3.4 ผังการไหลขอมูล (Data Flow Diagram) 

ใชอธิบายการไหลของขอมูลโดยละเอียด  แสดงไวในรูป 3.10-3.14 
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3.3  การออกแบบระบบฐานขอมูล  (Conceptual Database design) 
3.3.1 แผนผัง E - R  Model : Entity - Relationship Model 

ใชอธิบายการแสดงความสัมพันธของขอมูล  แสดงไวในรูป 3.15 
3.3.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

        ใชอธิบายถึงสวนประกอบของขอมูล ทําใหทราบรายละเอียดของแฟมขอมูล แสดงไวใน
ภาคผนวก จ 
 

ดูขอมูลขาวประชาสัมพันธ

กรอกขอมูลการสมัคร

ขอมูลขาวประชาสัมพันธ

แจงเลขท่ีนั่งสอบ

แจงใบชําระเงินคาสมัคร

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ
วิชาสอบทักษะ

ประกาศผลการสอบ

ออกรายงาน

จัดการขอมูลวัน เวลา
สถานที่สอบ วิชาสอบทักษะ

จัดการขอมูลผลการสอบ

จัดการขอมูลพื้นฐาน
ของระบบ

ผูดูแลระบบระบบรับสมัคร

ผูบริหาร

ผูสมัคร/
ผูเยี่ยมชมเว็บไซต

ขอมูลคําแนะนํา/คําติชม

ขอมูลคําถาม/คําตอบ

 
 

รูป 3.7 Activity Diagram 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 
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 รูป 3.8   Context Diagram 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 
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รูป 3.9   Decomposition Diagram 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

 

30 
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 รูป 3.10   Data Flow Diagram Level  0 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

31 
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 รูป 3.11   Data Flow Diagram Level 1 Process 1 

ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

32 
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 2.2

ปรับปรุงข้อมูลบริการ
พื้นฐานของเว็บไซต์

D10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเงื่อนไขการสืบค้น
ข้อมูลผลการสืบค้น

 2.1

 ค้นหาข้อมูลบริการ
พื้นฐานของเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

D13 คำตอบ

D12 คำถาม

D11 คำแนะนำติชมข้อมูลคำแนะนำติชม

ข้อมูลคำถาม

ข้อมูลคำตอบ

ข้อมูลคำตอบ
ข้อมูลคำตอบ

ข้อมูลคำถาม
ข้อมูลคำถาม

ข้อมูลคำแนะนำติชม
ข้อมูลคำแนะนำติชม

ข้อมูลคำแนะนำติชมของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลคำแนะนำติชมทั้งหมด
ข้อมูลคำถามของผู้้ดูแลระบบ
ข้อมูลคำถามของผู้้ดูแลระบบ

ข้อมูลคำตอบของผู้้ดูแลระบบ
ข้อมูลคำตอบของผู้้ดูแลระบบ

ข้อมูลคำถามของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลคำถามของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลคำตอบของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลคำตอบของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลคำแนะนำติชมของผู้สมัคร / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 
 
 

รูป 3.12   Data Flow Diagram Level 1 Process 2 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 
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รูป 3.13   Data Flow Diagram Level 1 Process 3 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 

34 
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รูป 3.14   Data Flow Diagram Level 1 Process 4 
ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเนต็ 
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รูป  3.15   E-R Diagram ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอนิเตอรเน็ต 

36 
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3.3.3  สรุปความสัมพันธระหวางเอนทิตี ้
 ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ใน E-R Model มีทั้งหมด 19 เอนทิตี้ แตละเอนทิตี้มี
ความสัมพันธ ดังนี้ 
 

ตาราง 3.2   สรุปความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ 
 

ลําดับ เอนทิตี้ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ เอนทิตี้ 
1 Title Has 1:M Member 
2 Level_stu Has 1:M Member 
3 Finish_school Has 1:M Member 
4 Program_stu Has 1:M Member 
5 Final_test Has 1:1 Member 
6 Money_mem Has 1:1 Member 
7 Member Has  1:M Location 
8 Knowledge_test Has 1:M Location 
9 Knowledge_test Has 1:M Major_knowledge 
10 Major Has 1:M Major_knowledge 
11 Type Has 1:M Major_type 
12 Major Has 1:M Major_type 
13 Member Has 1:M Major_member 
14 Major Has 1:M Major_member 
15 Major Has 1:M Major_educate 
16 Educate_level Has 1:M Major_educate 
17 Curriculum Has 1:M Major 
18 Faculty Has 1:M Major 
19 Question Has 1:M Answer 
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3.3.4  ตารางแสดงลําดับแฟมขอมูล 
 ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก
การศึกษาสามารถนํามาวิเคราะหออกแบบโครงสรางแฟมขอมูลไดตามตารางมีทั้งหมด 24 แฟม 
ดังนี้ ดูพจนานุกรมขอมูลไดจาก ภาคผนวก จ 

ตาราง 3.3  ตารางแสดงลําดับแฟมขอมูล 

ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล คําอธิบาย ลักษณะแฟมขอมูล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Admin 
Location  
Member   

Final_test 
Money_mem 

Major_knowledge 
 

Major_type 
 

Major_member 
Major_educate 

 
Major 
News 

Guestbook 
Question 
Answer 

Curriculum 
Knowledge_test 
Educate_level 

Faculty 
Type 

Finish_school 
Level_stu 

แฟมขอมูลผูดูแลระบบ 
แฟมขอมูลสถานที่สอบ 
แฟมขอมูลการสมัคร 
แฟมขอมูลผลการสอบ 
แฟมขอมูลการชําระเงิน 
แฟมรายละเอียดวิชาสอบทักษะแตละ
สาขาวิชา 
แฟมรายละเอียดสาขาวิชาแตละประเภท
นักศึกษา 
แฟมรายละเอียดการสมัครสาขาวิชา 
แฟมรายละเอียดสาขาวิชาแตละระดับ
การศึกษา 
แฟมขอมูลสาขาวิชา 
แฟมขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 
แฟมขอมูลคําแนะนําติชม 
แฟมขอมูลคําถาม 
แฟมขอมูลคําตอบ 
แฟมขอมูลหลักสูตร 
แฟมขอมูลวิชาสอบทักษะ 
แฟมขอมูลระดับการศึกษา 
แฟมขอมูลคณะ 
แฟมขอมูลประเภทนักศกึษา 
แฟมขอมูลสถานศึกษาเดิม 
แฟมขอมูลวุฒกิารศึกษาเดิม 

Master File 
Transaction File 
Master File 
Transaction File 
Transaction File 
Transaction File 
 
Transaction File 
 
Transaction File 
Transaction File 
 
Master  File 
Transaction File 
Transaction File 
Transaction File 
Transaction File 
Reference File 
Reference File 
Reference File 
Reference File 
Reference File 
Reference File 
Reference File 
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ตาราง  3.3   ตารางแสดงลําดับแฟมขอมูล(ตอ) 
ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล คําอธิบาย ลักษณะแฟมขอมูล 

22 
23 
24 

Program_stu 
Title  

Counter 

แฟมขอมูลแผนการเรียน 
แฟมขอมูลคํานําหนาชื่อ 
แฟมขอมูลสถิติผูเขาชม 

Reference File 
Reference File 
Transaction File 

 

แสดงพจนานกุรมขอมูลไวใน ภาคผนวก จ 
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3.4  การพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหารโครงการ 
จากขอบเขตของระบบงาน ในบางขั้นตอนที่เร่ิมพัฒนาไปพรอมกันจะถือวาเปนกิจกรรม

เดียวกัน จึงรวมขั้นตอนทั้งหมด 32 ขั้นตอน เปน 13 กิจกรรมดังนี้ 
    3.4.1 การกําหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบ 

1) เพิ่ม / ลบ/ แกไข ขอมูลการสมัคร, แสดงผลขอมูลผูสมัคร 
2) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลผูดูแลระบบ 
3) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลการชาํระเงินคาสมัคร 
4) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลผลการสอบ, ประมวลผลการสืบคนผลการสอบ, 

แสดงผลขอมูลผลการสอบ 
  5) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลเลขที่นั่งสอบ, ประมวลผลการสืบคนเลขที่นั่ง

สอบ, แสดงผลขอมูลเลขที่นั่งสอบ 
  6) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลสาขาวิชา, รายงานสาขาวิชาที่เปดรับ, แสดงผล

ขอมูลสาขาวิชาที่สมัครสอบ 
  7) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลหลักสูตร, รายงานหลักสูตรการเรียน 
  8) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลสถานที่สอบ, ประมวลผลสถานที่สอบของ

ผูสมัคร, ประมวลผลการสืบคนสถานที่สอบ, แสดงผลขอมูลสถานที่สอบ 
  9) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลวิชาสอบทักษะ 
  10) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลขาวประชาสัมพันธ, สืบคนขาวประชาสัมพันธ, 

แสดงผลขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 
  11) ประมวลผลยอดผูสมัครแตละสาขาวิชา, รายงานจํานวนผูสมัครแตละ

สาขาวิชา, รายงานสถิติจํานวนผูสมัครแตละปการศึกษา, สถิติการรับสมัครแยกตามสาขา  คณะ 
  12) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลคําแนะนําและคําติชม, แสดงผลขอมูล

คําแนะนําและคําติชม 
  13) เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลคําถามและคําตอบ, แสดงผลขอมูลคําถามและ

คําตอบ 
และจากขอบเขตของการคนควาแบบอิสระไดใชหลักการของการบริหารโครงการใน

การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อวิเคราะหและประเมินเวลาที่ตองใชในแตละกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 
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3.4.1 เทคนิคการทําแกนตชารต (Gantt Chart) 
   สรางแกนตชารตจากขอบเขตของระบบงานทั้ง 13 กิจกรรม ไดดังนี้ 

แสดงความกาวหนา (Progress Chart)  ในการดําเนินงาน  โดยแสดงถึงงานตางๆ ที่จะตองทํา และ
แสดงขั้นตอน (Order chart)  ในการดําเนินงาน  โดยแสดงถึงกิจกรรมแตละกิจกรรมจะเริ่มตนและ
แลวเสร็จเมื่อใด 
 

ตาราง 3.4  แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

กิจกรรม ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ 
1.เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูลการ
สมัคร 

 
  

2.เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลผูดูแลระบบ    
3.เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลการชําระเงินคา
สมัคร 

   

4.เพิ่ม /ลบ /แกไข/ประมวลผลการ
สืบคน /แสดงผลขอมูลผลการสอบ 

   

5.เพิ่ม/ลบ/แกไข/ประมวลผลการสืบคน /
แสดงผลขอมูลเลขที่นั่งสอบ 

   

6.เพิ่ม /ลบ /แกไข /รายงาน /แสดงผล
ขอมูลสาขาวิชา 

   

7.เพิ่ม/ลบ/แกไข/รายงานขอมูลหลักสูตร    
8.เพิ่ม /ลบ /แกไข /ประมวลผล /
แสดงผลขอมูลสถานที่สอบ 

   

9.เพิม่ /ลบ /แกไขขอมูลวิชาสอบทักษะ    
10.เพิ่ม /ลบ /แกไข /สืบคน /แสดงผล
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ 

   

11.ประมวลผล /รายงาน /สถิติยอดผูสมัคร
แตละสาขาวชิา, รายงานสถิติจาํนวน
ผูสมัครแตละปการศกึษา, สถิติการรับ
สมัครแยกตามคณะ 
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ตาราง 3.4  แกนตชารต (Gantt Chart) แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบ (ตอ) 
ระยะเวลาดําเนินการ  

กิจกรรม ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ 
12. เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูล
คําแนะนําและคําติชม 

   

13.เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูล
คําถามและคําตอบ 

   

 
            3.4.2 เทคนิคการทําเพิรธชารต (Pert Chart)   

           จากแกนตชารตแสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบ สามารถนํามาเขียนเปนเพิรธ
ชารต (Pert Chart) เพื่อที่จะนํามาหาเสนทางวิกฤติ (Critical Path)  ไดดังแสดงใน ภาพที่ 3.16 

 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.16  แสดงเพิรธชารต (Pert Chart) 
 

ตาราง 3.5   แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบและระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
Node Activity Immediate Predecessors Duration  

(day) 
A เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูลการสมัคร  5 
B เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลผูดูแลระบบ เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผล 

ขอมูลการสมัคร 
5 

C เพิ่ม /ลบ /แกไข 
ขอมูลการชําระเงินคาสมัคร 

เพิ่ม /ลบ /แกไข 
ขอมูลผูดูแลระบบ 

4 

D เพิ่ม /ลบ /แกไข/ประมวลผลการสืบคน /
แสดงผลขอมูลผลการสอบ 

เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลการชําระ
เงินคาสมัคร 

2 
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ตาราง 3.5   แสดงกิจกรรมการพัฒนาระบบและระยะเวลาในการดําเนนิงาน (ตอ) 
Node Activity Immediate Predecessors Duration  

(day) 
E เพิ่ม/ลบ/แกไข/ประมวลผลการสืบคน /

แสดงผลขอมูลเลขที่นั่งสอบ 
เพิ่ม /ลบ /แกไข/ประมวลผลการสืบคน /
แสดงผลขอมูลผลการสอบ 

2 

F เพิ่ม /ลบ /แกไข /รายงาน /แสดงผล
ขอมูลสาขาวิชา 

เพิ่ม/ลบ/แกไข/ประมวลผลการสืบคน /
แสดงผลขอมูลเลขที่นั่งสอบ 

2 

G เพิ่ม/ลบ/แกไข/รายงานขอมูล
หลักสูตร 

เพิ่ม /ลบ /แกไข /รายงาน /แสดงผลขอมูล
สาขาวิชา 

3 

H เพิ่ม /ลบ /แกไข /ประมวลผล /
แสดงผลขอมูลสถานที่สอบ 

เพิ่ม/ลบ/แกไข/รายงานขอมูลหลักสูตร 4 

I เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลวิชาสอบทักษะ เพิ่ม /ลบ /แกไข /ประมวลผล /แสดงผล
ขอมูลสถานที่สอบ 

5 

J เพิ่ม /ลบ /แกไข /สืบคน /แสดงผล
ขอมูลขาวประชาสัมพันธ 

เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลวิชาสอบทักษะ 4 

K ประมวลผล /รายงาน /สถิติยอดผูสมัคร
แตละสาขาวชิา, รายงานสถิติจาํนวน
ผูสมัครแตละปการศกึษา, สถิติการรับ
สมัครแยกตามคณะ 

เพิ่ม /ลบ /แกไข /สืบคน /แสดงผลขอมูล
ขาวประชาสัมพันธ 

4 

L เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูล
คําแนะนําและคําติชม 

ประมวลผล /รายงาน /สถิติยอดผูสมัครแตละ
สาขาวิชา, รายงานสถิติจาํนวนผูสมัครแตละ
ปการศกึษา, สถิติการรับสมัครแยกตามคณะ 

17 

M เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูล
คําถามและคําตอบ 

เพิ่ม /ลบ /แกไข /แสดงผลขอมูลคําแนะนํา
และคําติชม 

4 

 
3.4.3 การคํานวณหาเสนทางวิกฤติ (Critical Path) 
           จากเพิรธชารต (Pert Chart) สามารถคํานวณหาเสนทางวิกฤติ (Critical Path) ได

ดังนี้  ไดเสนทางทั้งหมด 6 เสนทาง เสนทางวิกฤติ คือ เสนทางที่ 3 และ 6 เพราะมีผลรวมระยะเวลา
ของกิจกรรมการพัฒนาระบบเทากับ 36 วัน เปนเวลาที่งานไมสามารถลาชาได เนื่องจากหากมีการ
จัดทําลาชาจะสงผลกระทบทําใหโครงการลาชาไปดวย 
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ตาราง 3.6   แสดงเสนทางในการทํางานของแตละกจิกรรม 
Sequence 

No. 
Events in the sequence Activities in the sequence Sum of activity 

times 
1 1-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13 A,C,D,E,F,G,H,J,K,M 34 
2 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 A,C,D,E,F,G,I,D2,J,K,M 35 
3 1-3-4-5-6-7-12-13 A,C,D,E,F,L,M 36 
4 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13 B,D1,C,E,F,G,H,J,K,M 34 
5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 B,D1C,D,E,F,G,I,D2,J,K,M 35 
6 1-2-3-4-5-6-7-12-13 B,D1C,D,E,F,L,M 36 

 
3.4.4 การคํานวณหาเวลายืดหยุน (Slack Time) 

สมการการคํานวณเพื่อประมาณการระยะเวลาของแตละกิจกรรม มีดังนี้ นภัสท หาญพรชัย (2550) 
เวลาเร็วสุด (Earliest Time: ET) 
 tj = Maxi [ti = Lij]   where t1 = 0 
เวลาชาที่สุด (Latest Time: LT) 
 Ti = Minj [Tj = Lij]    

เมื่อเวลาเร็วสุด ของแตละโหนด เทากับ เวลาชาที่สุด ของแตละที่โหนด จะไมเกิดเวลายืดหยุน 
ti = Ti       ,  tj = Tj      ,  tj - ti = Tj – Ti = Lij 

สมการในการคํานวณเพื่อวิเคราะหเวลายืดหยุน ของแตละกิจกรรม มีดังนี้  
ES ij= Early start time : เวลาที่เร็วที่สุดที่เร่ิมทํากิจกรรมได 
EF ij = Early finish time : เวลาที่เร็วที่สุดที่จะทํากจิกรรมนั้นเสร็จได 
LS ij = Late start time : เวลาที่ชาที่สุดที่จะเริ่มทํากิจกรรมใหเสร็จ 
LF ij = Late finish time:  เวลาที่ชาที่สุดที่ตองทํากิจกรรมใหเสร็จ 

ESij = ti 
EFij = ESij + Lij 
LFij = Tj 
LSij = LFij - Lij 

TS ij =  Total Slack:เวลาที่เหลือในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของโครงการ 
  TSij = LSij – ESij = LFij - EFij 
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FS ij = Free Slack: เวลาที่เหลือในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของกิจกรรม
ตอไป 

  FSij = tj – (ti + Lij) 
 

คาที่ไดจากการคํานวณนี้จะแสดงใหเห็นวา มีกิจกรรมใดบางที่มีความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงผูบริหารโครงการจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะถาทํางานเกินกวาที่กําหนด
ไวบนเสนทางจะสงผลใหโครงงานเสร็จชากวาที่วางแผน และสงผลกระทบไปยังโครงการอื่นที่
กําลังจะวางแผนดําเนินงานตอไป 

จากสมการดังกลาวสามารถวิเคราะหเวลาเร็วสุด ของแตละโหนด เวลาชาที่สุดของแตละ
โหนด และเวลาที่เหลือหรือเวลายืดหยุน (Slack Time) ของแตละกจิกรรมอยางละเอียดดังตาราง
ตอไปนี ้

 
ตาราง 3.7  แสดงตารางวิเคราะหเวลายืดหยุน (Slack Time) ของแตละกิจกรรม 

Act. Activity (ij) L ij ES ij EF ij LF ij LS ij TS ij FS ij 
A เพิ่ม /ลบ /แกไข /

แสดงผลขอมูลการ
สมัคร 

(1,3) 5 0 5 5 0 0 0 

B เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูล
ผูดูแลระบบ 

(1,2) 5 0 5 5 0 0 0 

D1 Dummy 1 
 

(2,3) 0 5 5 5 5 0 0 

C เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูล
การชําระเงินคาสมัคร 

(3,4) 4 5 9 9 5 0 0 

D เพิ่ม /ลบ /แกไข/
ประมวลผลการสืบคน /
แสดงผลขอมูลผลการ
สอบ 

(4,5) 2 9 11 11 9 0 0 

E เพิ่ม/ลบ/แกไข/ประมวลผล
การสืบคน /แสดงผล
ขอมูลเลขที่นั่งสอบ 

(5,6) 2 11 13 13 11 0 0 
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ตาราง 3.7  แสดงตารางวิเคราะหเวลายืดหยุน (Slack) ของแตละกจิกรรม (ตอ) 
Act. Activity (ij) L ij ES ij EF ij LF ij LS ij TS ij FS ij 

F เพิ่ม /ลบ /แกไข /
รายงาน /แสดงผลขอมูล
สาขาวิชา 

(6,7) 2 13 15 15 13 0 0 

G เพิ่ม/ลบ/แกไข/รายงาน
ขอมูลหลักสูตร 

(7,8) 3 15 18 19 16 1 1 

H เพิ่ม /ลบ /แกไข /
ประมวลผล /แสดงผล
ขอมูลสถานที่สอบ 

(8,10) 4 18 22 24 20 2 2 

I เพิ่ม /ลบ /แกไขขอมูลวิชา
สอบทักษะ 

(8,9) 5 18 23 24 19 1 0 

D2 Dummy 2 (9,10) 0 23 23 24 24 1 0 
J เพิ่ม /ลบ /แกไข /สืบคน 

/แสดงผลขอมูลขาว
ประชาสัมพันธ 

(10,11) 4 23 27 28 24 1 0 

K ประมวลผล /รายงาน /
สถิติยอดผูสมัครแตละ
สาขาวิชา, รายงานสถิติ
จํานวนผูสมัครแตละป
การศกึษา, สถิติการรับ
สมัครแยกตามคณะ 

(11,12) 4 27 31 32 28 1 0 

L เพิ่ม /ลบ /แกไข /
แสดงผลขอมูล
คําแนะนําและคําติชม 

(7,12) 17 15 32 32 15 0 0 

M เพิ่ม /ลบ /แกไข /
แสดงผลขอมูลคําถาม
และคําตอบ 

(12,13) 4 32 36 36 32 0 0 

 
 



 47 

 ผลจากการการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหารโครงการ สามารถสรุปได
โดยตารางวิเคราะหเวลายืดหยุน (Slack Time) ของแตละกิจกรรม จะเห็นวากิจกรรมที่มีเวลาที่เหลือ
ในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของโครงการ (Total Slack) คือ  

กิจกรรม G  การเพิ่ม/ ลบ/ แกไข/ รายงานขอมูลหลักสูตร  มีเวลาเหลือ 1 วัน  
กิจกรรม H  การเพิ่ม/ ลบ/ แกไข/ ประมวลผล/ แสดงผลขอมูลสถานที่สอบ  มีเวลาเหลือ 2 วัน 
กิจกรรม I  การเพิ่ม /  ลบ /  แกไขขอมูลวิชาสอบทักษะ  มีเวลาเหลือ 1 วัน 
กิจกรรม D2  Dummy 2  มีเวลาเหลือ 1 วัน 

กิจกรรม  J  การเพิ่ม /ลบ /แกไข /สืบคน /แสดงผลขอมูลขาวประชาสัมพันธ  มีเวลาเหลือ 1 วัน 
กิจกรรม K  การประมวลผล /รายงาน /สถิติยอดผูสมัครแตละสาขาวิชา, รายงานสถิติ

จํานวนผูสมัครแตละปการศึกษา, สถิติการรับสมัครแยกตามคณะ  มีเวลาเหลือ 1 วัน 
และกิจกรรมที่มีเวลาที่เหลือในแตละกิจกรรมที่ไมทําใหกระทบกับเวลาของกิจกรรมตอไป 

(Free Slack) คือ  
กจิกรรม G  การเพิ่ม/ ลบ/ แกไข/ รายงานขอมูลหลักสูตร  มีเวลาเหลือ 1 วัน  
กิจกรรม H  การเพิ่ม/ ลบ/ แกไข/ ประมวลผล/ แสดงผลขอมูลสถานที่สอบ  มีเวลาเหลือ 2 วัน 

 


