
 
บทที่ 3 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

3.1 การออกแบบระบบ 
 ในการวิเคราะหออกแบบระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูพัฒนาระบบไดทําการวิเคราะห ศึกษาความตองการและเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ ผูดูแลระบบ อาจารย และนักศึกษา จากนั้นจึงไดออกแบบการทํางาน
ของระบบออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

(1) สวนของผูดูแลระบบ ระบบจะสนับสนุนการทํางานของผูดูแลระบบ ในสวนของการ
จัดการขอมูลผูใชระบบและจัดการดานกระบวนวิชา โดยมีขอบเขตการทํางานดังนี้ 
1) จัดการขอมูลสวนตัวของอาจารยและนักศึกษา เพิ่มขอมูลอาจารยและนักศึกษาเขา

สูระบบ กําหนดช่ือผูใชระบบและรหัสผาน 
2) จัดการขอมูลกระบวนวิชา สรางกระบวนวิชาใหมเขาสูระบบ 
3) จัดการสิทธิในการเขาใชงานกระบวนวิชาใหกับอาจารยและนักศึกษา 
4) ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลสวนประกอบของหนาจอแรกของระบบ เชน  

แบนเนอร ขอความ 
(2) สวนของอาจารย ระบบจะสนับสนุนการทํางานของอาจารย ในสวนของการจัดการ

งานดานการเรียนการสอนในกระบวนวิชาท่ีอาจารยเปนผูรับผิดชอบ โดยมีขอบเขต
การทํางานดังนี้ 
1) จัดการขอมูลขาวประกาศแจงเตือน 
2) จัดการขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชา 
3) จัดการขอมูลกําหนดการเรียนการสอน 
4) จัดการเอกสารประกอบการสอน อัพโหลดเอกสารประกอบการสอน 
5) จัดการงานมอบหมายของนักศึกษา สรางงานมอบหมาย ตรวจสอบงานมอบหมาย

ท่ีนักศึกษาสงเขาระบบ รวมท้ังใหคะแนนและขอเสนอแนะแกนักศึกษา 
6) จัดการแบบฝกหัด สรางแบบฝกหัด แสดงรายงานผลคะแนนการทําแบบฝกหัด

ของนักศึกษา 
7) แลกเปล่ียนความรู ขอคิดเห็นระหวางอาจารยและนักศึกษาผานกระดานถาม-ตอบ 
8) พูดคุยสนทนาระหวางอาจารยและนักศึกษาผานหองการสนทนา 
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9) ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว 
(3) สวนของนักศึกษา ระบบจะสนับสนุนการทํางานของนักศึกษา ในสวนของการเรียน

การสอนของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา โดยมี
ขอบเขตการทํางานดังนี้ 
1) แสดงรายงานขอมูลขาวประกาศแจงเตือน 
2) แสดงรายงานขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชา 
3) แสดงรายงานขอมูลกําหนดการเรียนการสอน 
4) แสดงรายงานขอมูลเอกสารประกอบการสอน 
5) แสดงรายงานขอมูลงานมอบหมายท่ีอาจารยมอบหมายใหทํา สงงานมอบหมายเขา

สูระบบ ไดรับคะแนนและขอเสนอแนะจากอาจารย 
6) แสดงรายงานขอมูลแบบฝกหัด ทําแบบฝกหัด แสดงรายงานผลคะแนนการทํา

แบบฝกหัด 
7) แลกเปล่ียนความรู ขอคิดเหน็ระหวางอาจารยและนักศึกษาผานกระดานถาม-ตอบ 
8) พูดคุยสนทนาระหวางอาจารยและนักศึกษาผานหองการสนทนา 
9) ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 15 

 
3.2 การออกแบบแผนภาพการไหลของขอมูล  

นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหออกแบบระบบการทํางานมาทําการออกแบบแผนภาพการ
ไหลของขอมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อแสดงถึงกระบวนการทํางานและแสดงถึงขอมูลท่ี
เกี่ยวของภายในระบบ โดยมีสัญลักษณท่ีใชในแผนภาพการไหลของขอมูลดังตาราง 3.1  

 
ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณและความหมายของแผนภาพการไหลของขอมูล 

 
สัญลักษณ ความหมาย 

 

 
ปจจัยหรือสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอ
ระบบ เชน บุคคล องคกร (External Agent) 
 

 
 
 
 

 
ข้ันตอนการทํางานภายในระบบ (Process) 
 
 

 

 

 
แหลงจัดเก็บขอมูลสามารถเปนไดท้ังไฟลขอมูล
และฐานขอมูล (Data Store) 

                
 
 
 
 

 
เสนทางการไหลของขอมูล แสดงทิศทางของ
ขอมูลจากข้ันตอนการทํางานหน่ึงไปยังอีก
ข้ันตอนหน่ึง (Data Flows) 
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 (1)  แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 แผนภาพบริบทของระบบบริหารจัดการกระบวนออนไลนจะแสดงถึงภาพรวมของ
ระบบงานทั้งหมดและแสดงถึงความสัมพันธของระบบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมตางๆ คือ ผูดูแล
ระบบ อาจารย นักศึกษา                                      
 

 
รูป 3.1 แสดงแผนภาพบริบทของระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

(2)  แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ( DFD Diagram Level 0 ) 
 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 จะแสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบบริหาร
จัดการกระบวนวิชาออนไลน แสดงทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow) และรายละเอียดของ
แหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) ในสวนของกระบวนการทํางานหลักจะประกอบไปดวย 3 
กระบวนการ คือ 
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กระบวนการท่ี 1.0 จัดการดานผูใชระบบ 
 การจัดการดานผูใชระบบจะเกี่ยวของกับการจัดการในสวนของการลอกอินเขาระบบ การ
เพิ่มผูใชระบบใหมเขาสูระบบ การแกไขปรับปรุงขอมูลผูใชระบบ การลบขอมูลผูใชระบบ การ
จัดการสิทธิการเขาใชงานกระบวนวิชาซ่ึงการจัดการท้ังหมดนี้จะอธิบายในแผนภาพกระแสขอมูล
ระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 1 

กระบวนการท่ี 2.0 จัดการดานกระบวนวิชา 
 ผูดูแลระบบจะเปนผูท่ีมีสิทธิในการสรางกระบวนวิชาใหมเขาสูระบบ ลบกระบวนวิชาท่ี
ไมมีการใชงานแลวออกจากระบบ และสามารถแกไขช่ือกระบวนวิชา 
 ในการสรางกระบวนวิชา ระบบจะทําการสรางฐานขอมูลกระบวนวิชา โดยต้ังช่ือ
ฐานขอมูลวา course_รหัสกระบวนวิชา และสรางโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลไฟลเอกสาร
ประกอบการศึกษา ขอมูลไฟลงานมอบหมายที่นักศึกษาสงเขาระบบ ขอมูลไฟลรูปภาพประกอบ
ขอมูลการสนทนา และสรางตารางสําหรับเก็บขอมูลกําหนดการเรียนการสอน ตารางสําหรับเก็บ
ขอมูลขาวประกาศแจงเตือน ตารางสําหรับเก็บขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา ตารางสําหรับเก็บ
ขอมูลงานมอบหมาย ตารางสําหรับเก็บขอมูลการสงงานมอบหมายของนักศึกษา ตารางสําหรับเก็บ
ขอมูลแบบฝกหัด ตารางสําหรับเก็บขอมูลผลการทําแบบฝกหัดของนักศึกษา ตารางสําหรับเก็บ
ขอมูลกระดานถาม–ตอบ ตารางสําหรับเก็บขอมูลสถิติการเขาใชงานกระบวนวิชา 

กระบวนการท่ี 3.0 จัดการดานการเรียนการสอน 
 เม่ืออาจารยและนักศึกษาเขาสูระบบ ระบบจะทําการรายงานขอมูลกระบวนวิชาท่ีอาจารย
และนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานได โดยอาจารยจะเปนผูท่ีมีสิทธิในการจัดการขอมูลดานการ
เรียนการสอนและนักศึกษาจะสามารถเขาไปศึกษาขอมูล ทําแบบฝกหัด สงงานมอบหมาย ซ่ึงการ
จัดการท้ังหมดนี้จะอธิบายแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 
 กระบวนการท่ี 4.0 จัดการขอมูลแบนเนอรและขอความ 
 ผูดูแลระบบจะมีสิทธิในการจัดการปรับปรุงแกไขขอมูลไฟลแบนเนอร รูปภาพและ
ขอความท่ีเปนสวนประกอบของหนาจอแรกของระบบ 
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รูป 3.2 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 0 ระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  



 19 

(3) แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 1 ( DFD Diagram Level 1 ) 
 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 1 ประกอบดวยกระบวนการทํางาน
ยอย 3 กระบวนการ คือ  

กระบวนการท่ี 1.1 จัดการดานการเขาใชงานระบบ 
 เม่ือผูใชระบบแสดงช่ือและรหัสผานท่ีท่ีใชในการเขาสูระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบ
ขอมูล เม่ือขอมูลถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานและขอมูลกระบวนวิชาท่ีผูใช
ระบบสามารถเขาไปใชงานได สิทธิการเขาใชงานระบบจะแบงเปน 3 สถานะ คือ 

1. ผูดูแลระบบ ระบบจะเขาสูในสวนของการจัดการขอมูลผูใชระบบ จัดการดาน
กระบวนวิชา และจัดการสิทธิการเขาใชงานกระบวนวิชา จัดการขอมูลท่ีใชเปน
สวนประกอบของหนาจอแรกของระบบ 

2. อาจารย ระบบจะเขาสูในสวนของการจัดการงานดานการเรียนการสอนในกระบวน
วิชาท่ีอาจารยเปนผูสอนในแตละภาคการศึกษา 

3. นักศึกษา ระบบจะเขาสูในสวนของการเรียนการสอนของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

กระบวนการท่ี 1.2 จัดการขอมูลผูใชระบบ 
 ผูดูแลระบบจะเปนผูท่ีมีสิทธิในการเพิ่มขอมูลผูใชระบบใหมเขาสูระบบ การแกไข
ปรับปรุงขอมูลผูใชระบบ การลบขอมูลผูใชระบบ การจัดการสิทธิการเขาใชงานกระบวน 
 ในแตละปการศึกษาจะมีนักศึกษาใหมเขามา การเพ่ิมขอมูลนักศึกษาใหมเขาสูระบบ ทําได
โดยการนําขอมูลเขาในรูปแบบของไฟลซีเอสวี ระบบจะทําการสรางรหัสผานใหโดยอัตโนมัติ และ
รหัสผานนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของเลขฐานสิบหก โดยใชการเขารหัสแบบ MD5 
 ในแตละภาคการศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มถอนสิทธิการเขาใชงานกระบวนวิชาของ
อาจารยและนักศึกษา อาจารยจะสามารถเขาใชงานกระบวนวิชาท่ีสอนในแตละภาคการศึกษา 
นักศึกษาจะสามารถเขาใชงานกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเทานั้น 
 ในแตละภาคการศึกษาจะมีการลบขอมูลนักศึกษาท่ีจบการศึกษาหรือขอมูลผูใชระบบท่ีไม
มีความจําเปนตองใชระบบแลวออกจากระบบ 
 ในสวนของการปรับปรุงขอมูลสวนตัว อาจารยและนักศึกษาสามารถที่จะแกไข ปรับปรุง
ขอมูลสวนตัว รหัสผาน เบอรโทรศัพท อีเมลแอดเดรส 
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ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการเข้าใช้งานกระบวนวิชา

1.1

จัดการด้านการเข้าใช้
งานระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลกระบวนวิชา , สิทธิการเข้าใช้งาน

ข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบ

ข้อมูลสิทธิการเข้าใช้งานกระบวนวิชา

ข้อมูลกระบวนวิชา

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

1.2

จัดการข้อมูล
ผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลกระบวนวิชา , สิทธิการเข้าใช้งาน
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลสิทธิการเข้าใช้งานกระบวนวิชา

ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

D1

D2

D3

D4

ข้อมูลสถิติการเข้าใช้กระบวนวิชาT11

ข้อมูลการเข้าใช้งานกระบวนวิชา

ข้อมูลกระบวนวิชา , สิทธิการเข้าใช้งาน

 
 

รูป 3.3 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 1  
ระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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(4) แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 ( DFD Diagram Level 1 ) 
แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 3 ประกอบดวยกระบวนการทํางาน

ยอย 8 กระบวนการ คือ  
กระบวนการท่ี 3.1 จัดการขอมูลขาวประกาศแจงเตือน 

 อาจารยสามารถท่ีจะจัดการ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลขาวประกาศแจงเตือนในระบบ เม่ือ
นักศึกษาเขามาใชระบบ ระบบทําการรายงานขอมูลขาวประกาศแจงเตือนใหนักศึกษาทราบ  

กระบวนการท่ี 3.2 จัดการขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชา 
 อาจารยสามารถท่ีจะจัดการ แกไข ขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชาในระบบ เม่ือนักศึกษา
เขามาใชระบบ ระบบทําการรายงานขอมูลรายละเอียดกระบวนวิชาใหนักศึกษาทราบ  

กระบวนการท่ี 3.3 จัดการขอมูลกําหนดการเรียนการสอน 
 อาจารยสามารถท่ีจะจัดการ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลกําหนดการเรียนการสอนในระบบ เม่ือ
นักศึกษาเขามาใชระบบ ระบบทําการรายงานขอมูลกําหนดการเรียนการสอนใหนักศึกษาทราบ  

กระบวนการท่ี 3.4 จัดการขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา  
 อาจารยสามารถท่ีจะอัพโหลดไฟลเอกสารประกอบการศึกษา จัดการแกไข ลบ ปรับปรุง
สถานะการมองเห็นไฟลของนักศึกษา และสามารถท่ีจะจัดการ สรางไดเรคทอรีสําหรับเก็บขอมูล
ขอมูลเอกสาร และสรางลิงคไปยังเวบเพจแหลงความรูเพ่ิมเติม เม่ือนักศึกษาเขามาใชระบบ ระบบ
ทําการรายงานขอมูลเอกสารประกอบการศึกษาใหกับนักศึกษา  

กระบวนการท่ี 3.5 จัดการขอมูลแบบฝกหัด 
 อาจารยสามารถท่ีจะจัดการ สราง แกไข ลบ ขอมูลแบบฝกหัดในระบบ ซ่ึงขอมูล
แบบฝกหัดท่ีถูกสรางจะอยูในรูปแบบของการเลือกตอบ เม่ือนักศึกษาเขามาใชระบบ ระบบจะทํา
การรายงานขอมูลแบบฝกหัดใหนักศึกษาทราบและเม่ือนักศึกษาทําแบบฝกหัด ระบบจะรายงานผล
คะแนนของการทําแบบฝกหัดใหกับนักศึกษาและอาจารยไดทราบ 

กระบวนการท่ี 3.6 จัดการขอมูลงานมอบหมาย 
 อาจารยสามารถที่จะจัดการ สราง แกไข ลบ ขอมูลงานมอบหมายในระบบ เม่ือนักศึกษาเขา
มาใชระบบ ระบบจะทําการรายงานขอมูลงานมอบหมายใหนักศึกษาทราบ โดยนักศึกษาสามารถท่ี
จะสงงานมอบหมายในรูปแบบของไฟลหรือขอความเขาระบบ เม่ืออาจารยไดรับไฟลขอมูลงาน
มอบหมายของนักศึกษา อาจารยสามารถท่ีจะตรวจสอบและใหคะแนน ขอเสนอแนะแกนักศึกษา
ผานระบบได  
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กระบวนการท่ี 3.7 จัดการขอมูลกระดานถาม-ตอบ 
 อาจารยและนกัศึกษาสามารถเขามาต้ังกระทูถาม ตอบปญหา หรือเสนอขอคิดเห็นไดใน
กระดานถาม-ตอบ โดยท่ีอาจารยจะเปนผูมีสิทธิควบคุมดูแลจัดการขอมูลกระดานถาม-ตอบ  

กระบวนการท่ี 3.8 จัดการขอมูลการสนทนา 
 อาจารยและนักศึกษาสามารถที่จะเขามาพูดคุยสนทนาผานระบบการสนทนา ขอมูลการ
สนทนาจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟลขอมูล อาจารยจะเปนผูมีสิทธิในการจัดการลบขอมูลการ
สนทนาเกา 
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รูป 3.4 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการที่ 3 ระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน  คณะ เภ สัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูพัฒนาระบบไดใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และได
ออกแบบฐานขอมูลเปน 2 สวน คือ  

(1) ในสวนของฐานขอมูลหลักช่ือ lms จะจัดเก็บขอมูลหลักของระบบ เชน ขอมูลผูใช
 ระบบท้ังหมด ขอมูลกระบวนวิชา ขอมูลสิทธิการเขาใชงานกระบวนวิชา  
(2) ในสวนของฐานขอมูลกระบวนวิชา จะจัดเก็บขอมูลในดานการเรียนการสอน  
 1 กระบวนวิชา จะมี 1 ฐานขอมูล จะใชช่ือฐานขอมูลวา course_รหัสกระบวนวิชา 
 เชน กระบวนวิชา 454361 จะมีฐานขอมูลชื่อวา course_454361  

  
รูป 3.5 แสดงแผนภาพฐานขอมูลระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน  รูป 3.5 แสดงแผนภาพฐานขอมูลระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน  

ฐานขอมูล lms  ฐานขอมูลกระบวนวิชา 

- ตาราง user 
- ตาราง course 
- ตาราง course_user 
- ตาราง track_access 
- ตาราง content 
- ตาราง file 

- ตาราง announcement 
- ตาราง schedule 
- ตาราง document 
- ตาราง assignment 
- ตาราง file_student 
- ตาราง exercise 
- ตารางexercise_question 
- ตาราง exercise_answer 
- ตารางexercise_question_link 
- ตาราง track_exercise 
- ตาราง topic 
- ตาราง post 

ระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลนฯ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 รายละเอียดฐานขอมูลระบบบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน มีดังนี ้
(1) ฐานขอมูลหลักของระบบ ช่ือฐานขอมูล lms เก็บขอมูลตารางหลักของระบบท่ีทุก
กระบวนวิชาออนไลนตองใชขอมูลรวมกัน  รายช่ือตารางของฐานขอมูลหลักแสดงดังนี้ 

ตาราง 3.2 แสดงรายช่ือตารางของฐานขอมูลหลัก 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง รายละเอียด ประเภทตาราง 

D1 user เก็บขอมูลผูใชระบบ ตารางหลัก 
D2 course เก็บขอมูลกระบวนวิชา ตารางหลัก 
D3 course_user เก็บขอมูลสถานะการเขาใชงานกระบวนวชิาของ

ผูใชระบบ 
ตารางเชิงรายการ 

D4 track_access เก็บขอมูลการเขาใชระบบ ตารางเชิงรายการ 
D5 content เก็บขอมูลเนื้อหาที่เปนสวนประกอบของหนาจอ

แรกของระบบ 
ตารางหลัก 

D6 file เก็บขอมูลไฟลท่ีใชเปนสวนประกอบของหนาจอ
แรกของระบบ 

ตารางหลัก 

ขอมูลของฐานขอมูลหลักนี้จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรช่ือ lms 
 

รายละเอียดของโครงสรางของตารางตางๆในฐานขอมูลหลักแสดงดังตอไปนี ้ 
ตาราง user เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลผูใชระบบ แสดงรายละเอียดโครงสรางของ
ตารางดังนี้ 

1) 

ตาราง 3.3 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง user 
ช่ือตาราง user 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก user_id 
คียนอก user_id, status 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

user_id หมายเลขท่ีของผูใช
ระบบ 

auto_increment 4 3 

title varchar 8 คํานําหนาช่ือ น.ส. 
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ตาราง 3.3 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง user (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

name ช่ือของผูใชระบบ varchar 20 ubonwan 
surname นามสกุลของผูใช

ระบบ 
varchar 30 siri 

code_student รหัสประจําตัว
นักศึกษา 

varchar 10 4640380 

username ช่ือท่ีใชในการเขา
ระบบ 

varchar 20 ubonwan 

password รหัสผาน varchar 50 64864410e7f206436e0dd1
88838312a4 

status สถานะการเขาใชงาน
ระบบ 

char 1 3 

phone_number หมายเลขโทรศัพท varchar 30 089-9978654 
email อีเมลแอดเดรส varchar 100 nokwan@hotmail.com 

การจัดเก็บรหสัผาน ขอมูลจะถูกเขารหัสโดยใช MD5 คาท่ีไดจะเปนเลขฐานสิบหก 
ตาราง course เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลกระบวนวิชา แสดงรายละเอียด
โครงสรางของตารางดังนี้ 

2) 

ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง course 
ช่ือตาราง course 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลกระบวนวชิา 
คียหลัก code_course 
คียนอก code_course, term 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

code_course รหัสกระบวนวิชา varchar 6 453412 
dbname ช่ือฐานขอมูล varchar 20 course_453412 
name_course varchar 100 ช่ือกระบวนวชิา เภสัชเวท 2 
 

 



 27 

ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง course (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

credit จํานวนหนวยกิต varchar 15 3(3/3-0/0) 
department สายวิชา varchar 40 วิทยาศาสตรเภสัชกรรม 
priority เง่ือนไขรายวิชาและ 

สถานภาพวิชา 
varchar 100 พ.ชค.242 และเปดเปนกระบวน

วิชาบังคับแผน 1 
description ลักษณะกระบวนวิชา text 65535 ผ ลิตภัณฑ จ า กธรรมช าติ ท่ี

นํ ามาใชทางการแพทยและ
เภสัชกรรม คุณลักษณะ การจัด
จําแนกชนิด  วิธีการตรวจสอบ 
ตลอดจนคุณประโยชนและ
โทษ  

objective วัตถุประสงค text 65535 เพื่อศึกษาถึงเภสัชภัณฑ ท่ีได
จากธรรมชาติและสรางความ
ตระหนักในการสร าง เส ริม
สุขภาพใหแกนักศึกษา 

activity กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

text 65535 บรรยาย งานคนควา นําเสนอ 
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 
และทําแบบประเมินทัศนคติ 
ความรู  ความเขาใจของการ
สรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับเร่ือง
ท่ีคนควา 

evaluation การวัดผลการศึกษา
และการประเมินผล 

text 65535 สอบกลางภาคการศึกษา 40% 
สอบไล 40% 
งานมอบหมาย  20% 

media ส่ือประกอบการสอน varchar 250 เอกสารประกอบการสอน 
PowerPoint 
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ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง course (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

doc_ref เอกสารอางอิง text 65535 Tyler, V.E. ; Brady, L.R. and 
Robbers,J.E.(1988)“PHARMA
COGNOSY”9thedn.,Lea&Febi
ger, Philadelphia, U.S.A. 

 
3) ตาราง course_user เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลสถานะการเขาใชงานกระบวนวิชา

ของผูใชระบบ แสดงรายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 
ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง course_user 

ช่ือตาราง course_user 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสถานะการเขาใชงานกระบวนวิชาของผูใชระบบ 
คียหลัก user_id 
คียนอก user_id, code_couse, status 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

user_id หมายเลขท่ีของผูใช
ระบบ 

int 4 3 

code_course รหัสกระบวนวิชา varchar 6 453412 
status char 1 1 : รหัสสถานะการเขาใช

งานกระบวนวชิา 
ผูดูแลระบบ 

2 : อาจารย 
3 : นักศึกษา 
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ตาราง track_access เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลการเขาใชงานระบบ แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

4) 

ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง track_access 
ช่ือตาราง track_access 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการเขาใชงานระบบ 
คียหลัก id 
คียนอก user_id 

ความหมาย ช่ือฟลด ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของการเขา
ใชงานระบบ 

auto_increment 4 1 

user_id หมายเลขท่ีของผูใช
ระบบ 

int 4 3 

time_in วันและเวลาท่ีเขาใช
ระบบ 

datetime 8 2006-05-02 22:22:12 

time_out วันและเวลาท่ีออกจาก
ระบบ 

datetime 8 2006-05-02 22:22:12 

ip หมายเลขไอพี
แอดเดรส เคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชงาน 

varchar 15 202.28.25.228 
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ตาราง content เปนตารางท่ีจัดเก็บขอความท่ีเปนสวนประกอบของหนาจอแรก
ของระบบ แสดงรายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

5) 

ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง content 
ช่ือตาราง content 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอความท่ีเปนสวนประกอบของหนาจอแรกของระบบ 
คียหลัก position 
คียนอก  
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

position ตําแหนงของขอความ
บนเว็บเพจ 

varchar 10 left 

content ขอความท่ีปรากฏบน
เว็บเพจ 

text 65535 อาจารยและนักศึกษาทานใด 
ทํา username และ password 
หาย  กรุณาติดตอขอรับได ท่ี 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรคะ 

date วันและเวลาท่ีแกไข datetime 8 2006-08-02 22:30:18 
6) ตาราง file เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลแบนเนอรและรูปภาพท่ีเปนสวนประกอบ

ของหนาจอแรกของระบบ แสดงรายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 
ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง file 

ช่ือตาราง file 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลแบนเนอรและรูปภาพท่ีใชเปนสวนประกอบของหนาจอแรกของ

ระบบ 
คียหลัก position 
คียนอก  
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

position ตําแหนงของแบน
เนอรและรูปภาพบน
เว็บเพจ 

varchar 10 top 
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ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง file (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

file ไฟลแบนเนอรและ 
รูปภาพท่ีปรากฏบน
เว็บเพจ 

text 65535 banner4.gif 
 

date วันและเวลาท่ีแกไข datetime 8 2006-08-02 02:22:12 
แบนเนอรควรมีขนาด 980x90 พิกเซล ขอมูลแบนเนอรและรูปภาพจะถูกจัดเก็บไวใน

โฟลเดอรช่ือ file 
 

(2) ฐานขอมูลของกระบวนวิชา ซ่ึงเก็บขอมูลตารางในดานการจัดการเรียนการสอนของ
แตละกระบวนวิชาในระบบ โดยใน 1 กระบวนวิชาจะมี 1 ฐานขอมูล ใชช่ือ
ฐานขอมูลวา course_รหัสกระบวนวิชา  

ตาราง 3.9 แสดงรายช่ือตารางของฐานขอมูลกระบวนวิชา 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง รายละเอียด ประเภทตาราง 

T1 announcement เก็บขอมูลขาวประกาศแจงเตือน ตารางหลัก 
T2 schedule เก็บขอมูลกําหนดการเรียนการสอน ตารางหลัก 
T3 document เก็บขอมูลเอกสารประกอบ

การศึกษา 
ตารางหลัก 

T4 assignment เก็บขอมูลงานมอบหมาย ตารางหลัก 
T5 file_student เก็บขอมูลการสงงานมอบหมายของ

นักศึกษา 
ตารางเชิง
รายการ 

T6 exercise เก็บขอมูลแบบฝกหัด ตารางหลัก 
T7 exercise_question เก็บขอมูลคําถามของแบบฝกหัด ตารางหลัก 
T8 exercise_answer เก็บขอมูลคําตอบของแบบฝกหัด ตารางหลัก 
T9 exercise_question_link เก็บขอมูลการเชื่อมโยงตาราง

แบบฝกหัดและตารางคําถามของ
แบบฝกหัด 

ตารางเชิง
รายการ 
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ตาราง 3.9 แสดงรายช่ือตารางของฐานขอมูลกระบวนวิชา (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง รายละเอียด ประเภทตาราง 

T10 track_exercise เก็บขอมูลผลการทําแบบฝกหัดของ
นักศึกษา 

ตารางเชิง
รายการ 

T11 topic เก็บขอมูลหัวขอกระทูกระดานถาม-
ตอบ 

ตารางหลัก 

T12 post เก็บขอมูลการตอบกระทูกระดาน
ถาม-ตอบ 

ตารางหลัก 

ขอมูลของฐานขอมูลกระบวนวิชานี้จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรช่ือ course_รหัสกระบวน
วิชา 

หมายเหตุ T13 ขอมูลการสนทนาถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟลขอมูลในโฟลเดอร chat ของ
แตละกระบวนวิชา 

ตาราง announcement เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลขาวประกาศแจงเตือน แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

1) 

ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง announcement 
ช่ือตาราง announcement 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขาวประกาศแจงเตือน 
คียหลัก id 
คียนอก  
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของ
ขาวประกาศแจง
เตือน 

auto_increment 4 1 

title varchar 100 หัวขอของขาว
ประกาศแจงเตือน 

นัดสอน Make up 

text 65535 detail รายละเอียดของ
ขาวประกาศแจง
เตือน 

นัด Make up ในวันพฤหัสบดีท่ี 
27 ตุลาคม 2548 เวลา 9.00-
11.00 น. ณ หองกระถินณรงค 
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ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง announcement (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

date วันท่ีประกาศ date 3 2005-10-25 
date_show วันสุดทายท่ีแสดง

ขาวประกาศ 
date 3 2005-11-25 

2) ตาราง schedule เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลกําหนดการเรียนการสอน แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 
ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง schedule 

ช่ือตาราง schedule 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลกําหนดการเรียนการสอน 
คียหลัก id 
คียนอก  
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของ
กําหนดการเรียน
การสอน 

auto_increment 4 1 

title หัวขอของ
กําหนดการเรียน
การสอน 

varchar 200 เภสัชภณัฑท่ีไดมาจากไขมัน 

detail รายละเอียดของ
กําหนดการเรียน
การสอน 

text 65535 นักศึกษานําเสนอผลงานหนา
ช้ันเรียน 

date วันท่ี date 3 2005-10-24 
time_start เวลาเร่ิมเรียน time 3 10:00:00 
time_end เวลาเลิกเรียน time 3 12:00:00 
professor ช่ืออาจารย varchar 250 ผศ.ดร.สุนีย จนัทรสกาว 
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ตาราง document เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

3) 

ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง document 
document ช่ือตาราง 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลเอกสารประกอบการศึกษา 
คียหลัก id 
คียนอก  
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของ
เอกสารประกอบ 
การศึกษา 

auto_increment 4 1 

path เอกสารประกอบ 
การศึกษา 

varchar 200 /experiment/partition.doc 

visible สถานะการมอง char 1 i : มองไมเห็น 
เห็นเอกสารของ
นักศึกษา 

v : มองเห็น 

detail รายละเอียดของ
เอกสาร 

varchar 250 เอกสารการทดลอง 

date วันท่ีและเวลาท่ี
จัดการไฟล 

datetime 8 2005-10-26 10:30:00 

การจัดเก็บไฟลเอกสารประกอบการศึกษา จัดเก็บไวในโฟลเดอร document ของแตละ
กระบวนวิชา 
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ตาราง assignment เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลงานมอบหมาย แสดงรายละเอียด
โครงสรางของตารางดังนี้ 

4) 

ตาราง 3.13 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง assignment 
ช่ือตาราง assignment 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลงานมอบหมาย 
คียหลัก assignment_id 
คียนอก assignment_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

assignment_id หมายเลขท่ีของ
งานมอบหมาย 

auto_increment 4 1 

title หัวขอของงาน
มอบหมาย 

varchar 200 ใหนกัศึกษาสงเอกสารการ
ทดลองเร่ืองสารละลาย 

description รายละเอียดของ
งานมอบหมาย 

text 65535 หากนกัศึกษาสงงานลาชา จะถูก
หักคะแนน 

visible สถานะการ
มองเห็นงาน
มอบหมายของ
นักศึกษา 

char 1 i : มองไมเห็น 
v : มองเห็น 

assignment_type ประเภทของการ
สงงานมอบหมาย 

varchar 10 FILE : ไฟลเอกสาร 
TEXT : ขอความ 
TEXTFILE : ขอความและไฟล
เอกสาร 

date กําหนดสงงาน
มอบหมาย 

date 3 2006-10-19 

full_score คะแนนเต็ม int 4 20 
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ตาราง file_student เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลการสงงานมอบหมายของนักศึกษา 
แสดงรายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

5) 

ตาราง 3.14 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง file_student 
ช่ือตาราง file_student 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการสงงานมอบหมายของนักศึกษา 
คียหลัก id 
คียนอก assignment_id, user_id 

ความหมาย ช่ือฟลด ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของ
งานมอบหมายท่ี
นักศึกษาสง 

auto_increment 4 1 

assignment_id หมายเลขท่ีของ
งานมอบหมาย 

int 4 1 

user_id หมายเลขท่ีของผู
นักศึกษาท่ีสงงาน
มอบหมาย 

int 4 4 

date วันและเวลาท่ีสง datetime 8 2005-11-25 16:05:00 
send_text เก็บขอมูลงานที่

สงประเภท
ขอความ 

text 65535 สงเอกสารกรณีศึกษาการใชยา
รักษาคนไขครับ 

send_file เก็บขอมูลงานที่
สงประเภท
เอกสารไฟล 

varchar 200 Patient_Medication_Profile.doc 

comment ขอเสนอแนะจาก
อาจารย 

text 65535 ตรวจและใหคะแนนเรียบรอย
แลวคะ 

score คะแนนท่ีไดรับ
จากอาจารย 

float 4 8.00 

การจัดเก็บไฟลงานมอบหมายท่ีสง จัดเก็บไวในโฟลเดอร assignment ของแตละกระบวน
วิชา 
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ตาราง exercise เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลแบบฝกหัด แสดงรายละเอียด
โครงสรางของตารางดังนี้ 

6) 

ตาราง 3.15 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง exercise 
ช่ือตาราง exercise 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลแบบฝกหัด 
คียหลัก exercise_id 
คียนอก exercise_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

exercise_id หมายเลขท่ีของ
หัวขอแบบฝกหัด 

auto_increment 4 1 

title หัวขอของ
แบบฝกหัด 

varchar 200 แบบฝกหัดพระราชบัญญัติยา 

description รายละเอียดของ
แบบฝกหัด 

text 65535 จงเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 

active สถานะการ
มองเห็น
แบบฝกหัดของ
นักศึกษา 

char 1 0 : มองไมเห็น 
1 : มองเห็น 

show_answer สถานะการแสดง
คําตอบเม่ือ
นักศึกษาทํา
แบบฝกหัดเสร็จ
เรียบรอย 

varchar 5 NO : ไมแสดง  
YES : แสดง 
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ตาราง exercise_question เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลคําถามของแบบฝกหัด แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

7) 

ตาราง 3.16 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง exercise_question 
exercise_question ช่ือตาราง 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคําถามของแบบฝกหัด 
คียหลัก question_id 
คียนอก question_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

question_id หมายเลขท่ีของ
คําถาม 

auto_increment 4 1 

question คําถาม text 65535 ขอใดจัดเปนยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 2 

score คะแนนเต็ม float 4 1.00 
sequence ลําดับท่ีของ

คําถามใน
แบบฝกหัด 

tinyint 1 1 

attach_file เอกสารไฟล
ประกอบคําถาม 

varchar 200 drug.jpg 

การจัดเก็บไฟลเอกสารประกอบคําถาม จัดเก็บไวในโฟลเดอร exercise ของแตละกระบวน
วิชา 
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ตาราง exercise_answer เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลคําตอบของแบบฝกหัด แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

8) 

ตาราง 3.17 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง exercise_answer 
exercise_answer ช่ือตาราง 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคําตอบของแบบฝกหัด 
คียหลัก answer_id, question_id 
คียนอก question_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

answer_id ลําดับท่ีของ
คําตอบ 

auto_increment 4 1 

question_id ลําดับท่ีของ
คําถาม 

int 4 1 

answer คําตอบ text 65535 ยาบา 
correct สถานะของ

คําตอบ 
char 1 0 : ผิด 

1 : ถูก 
detail รายละเอียดของ

คําตอบ 
text 65535 ยาบา จัดเปนยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 2 
score คะแนนท่ีไดรับ

เม่ือเลือกคําตอบท่ี
ถูกตอง 

float 4 1.00 

sequence ลําดับท่ีของ
คําตอบในคําถาม 

tinyint 1 1 
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ตาราง exercise_question_link เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลการเชื่อมโยงตาราง
แบบฝกหัดและตารางคําถามของแบบฝกหัด แสดงรายละเอียดโครงสรางของ
ตารางดังนี้ 

9) 

ตาราง 3.18 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง exercise_question_link 
ช่ือตาราง exercise_question_link 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการเช่ือมโยงตารางแบบฝกหัดและตารางคําถามของแบบฝกหัด 
คียหลัก exercise_id, question_id 
คียนอก exercise_id, question_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

exercise_id ลําดับท่ีของ
แบบฝกหัด 

int 4 1 

question_id ลําดับท่ีของ
คําถาม 

int 4 1 

10) ตาราง track_exercise เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลผลการทําแบบฝกหัด แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 

ตาราง 3.19 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง track_exercise 
ช่ือตาราง track_exercise 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผลการทําแบบฝกหัด 
คียหลัก id 
คียนอก exercise_id, user_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

id หมายเลขท่ีของผล
การแบบฝกหดั 

auto_increment 4 1 

user_id หมายเลขท่ีของ
ผูใชระบบ 

int 4 1 

exercise_id หมายเลขท่ีของ
แบบฝกหัด 

int 4 1 
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ตาราง 3.19 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง track_exercise (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

get_score คะแนนท่ีไดรับ
จากการทํา
แบบฝกหัด 

float 4 3.00 

date วันและเวลาท่ีทํา
แบบฝกหัด 

datetime 8 2005-10-26 11:30:00 

time เวลาท้ังหมดท่ีใช
ในการทําแบบ 
ฝกหัด(วินาที) 

int 4 60 

score คะแนนเต็ม float 4 5.00 
11) ตาราง topic เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลหัวขอกระทูกระดานถาม-ตอบ แสดง

รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 
ตาราง 3.20 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง topic 

ช่ือตาราง topic 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหัวขอกระทูกระดานถาม-ตอบ 
คียหลัก topic_id 
คียนอก topic_id, user_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

topic_id หมายเลขท่ีของ
หัวขอกระทู 

auto_increment 4 1 

topic_title หัวขอกระทู varchar 250 เพื่อนๆ ใครมีตัวอยางเอกสารทํา
รายงานกรณีศึกษาคนไขท่ี
อาจารยสอนเม่ือวันศุกรบาง
ครับ 

topic_time วันและเวลาท่ีตั้ง
หัวขอกระทู 

datetime 8 2005-11-10 11:20:00 
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ตาราง 3.20 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง topic (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

topic_view จํานวนคร้ังของผู
ท่ีเขามาชม 

int 4 10 

topic_reply จํานวนคร้ังของผู
ท่ีเขามาตอบกระทู 

int 4 2 

user_id หมายเลขท่ีของ
ผูใชระบบท่ีตัง้
หัวขอกระทู 

int 4 4 

name ช่ือของผูตั้งหัวขอ
กระทู 

varchar 20 ณัฐวฒุ ิ

surname นามสกุลของผูตั้ง
หัวขอกระทู 

varchar 30 หันตา 

12) ตาราง post เปนตารางท่ีจัดเก็บขอมูลการตอบกระทูกระดานถาม-ตอบ แสดง
รายละเอียดโครงสรางของตารางดังนี้ 
ตาราง 3.21 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง post 

ช่ือตาราง post 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการตอบกระทูกระดานถาม-ตอบ 
คียหลัก post_id 
คียนอก topic_id, user_id 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

post_id หมายเลขท่ีของ
การตอบกระทู 

auto_increment 4 3 

topic_id หมายเลขท่ีของ
หัวขอกระทู 

int 4 1 

post_text ขอความตอบ
กระทู 

text 65535 ผมมีครับ จะสงไฟลเอกสารให
คุณทางอีเมลนะครับ 
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ตาราง 3.21 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง post (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
ตัวอยางขอมูล 

post_time วันและเวลาท่ีตอบ datetime 8 2006-11-12 10:25:00 
user_id หมายเลขท่ีของ

ผูใชระบบท่ีตอบ
กระทู 

mediumint 3 8 

name ช่ือของผูตอบ
กระทู 

varchar 20 อนุสรณ 

surname นามสกุลของ
ผูตอบกระทู 

varchar 30 ปาละ 

poster_ip ไอพีแอดเดรสของ
ผูตอบกระทู 

varchar 20 203.151.140.119 
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ความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล lms และฐานขอมูลกระบวนวิชา 3.3 
 

 
รูป 3.6 แสดงความสัมพันธของตารางในฐานขอมูล lms และฐานขอมูลกระบวนวชิา 

 


