
 
บทท่ี  3 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
 

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูปฏิบัติงานและผูใชงานขอมูลสารสนเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทําใหสามารถวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน     
ปญหาของการปฏิบัติงานท่ีดําเนินอยู รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ 
และความตองการใชขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการ
จัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 

3.1.1 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 
ผูใชระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม  ท่ีเกี่ยวของกับระบบ มีดังนี้ 
1) ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2) อาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา  
3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
4) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย  
5) ผูดูแลระบบ  
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมนั้น ผูศึกษาเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและศึกษาระบบงานตาง ๆ จาก
ระบบงานปจจุบัน ซ่ึงจะมีการเก็บขอมูลตาง ๆ อยูในรูปของเอกสารจํานวนมาก ขอมูลบางสวน
จัดเก็บเปนแฟมขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel) จากลักษณะ   
การทํางานของระบบเฉพาะในหนวยงาน ไมสามารถใหบริการขอมูลแบบออนไลนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตได ทําใหไมสามารถใหบริการขอมูลแบบทันทวงทีได (Real Time) สงผลใหเกิด    
ความลาชาในการตัดสินใจและการดําเนินงาน  

จากการศึกษาระบบงานกระบวนการดําเนินงาน เจาหนาท่ีจะเก็บเอกสาร
ทะเบียนประวัตินักศึกษา ทะเบียนประวัติอาจารย ขอมูลการศึกษา และขอมูลเกี่ยวกับดานงานวิจัย
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ไวเปนเอกสารในแฟมงาน แลวทําการบันทึกขอมูลโดยการกรอกขอมูลจากเอกสารลงแบบฟอรม
ในโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel) จากนั้นหากผูบริหารตองการดูรายงาน
ดานใด เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลนั้น จะทําการสรุปขอมูลจากไฟลเอ็กเซล แลวส่ังพิมพออกทาง
เคร่ืองพิมพสรุปใหผูบริหารตอไป ข้ันตอนกระบวนการทํางานระบบงานเดิม แสดงไดดังรูป 3.1 
 

เจาหนาท่ี 

 
นกัศกึษา  อาจารย 

ยืน่เอกสาร

จดัเกบ็ขอมูล

จดัเกบ็ไวในแฟ มเอกสาร โปรแกรมสาํเร็จรูปเอก็เซล

ออกรายงาน

ผูบริหาร 

 
 

รูป 3.1  ข้ันตอนกระบวนการทํางานระบบงานเดิม 
 

บัณฑิตวิทยาลัย กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย โดยนักศึกษาตองยื่นเร่ือง  
ขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา แลวจึงจะสามารถขอสอบเคาโครงได หากผานการสอบเคาโครง
แลว นักศึกษาตองจัดทําเลมเคาโครงฉบับสมบูรณเสนอขออนุมัติการสอบเคาโครง หากไมผานตอง
ยื่นเร่ืองขอสอบเคาโครงใหม เม่ือนักศึกษาสอบผานการสอบเคาโครงแลว ตองดําเนินงานวิจัยตาม
แผนการดําเนินงาน และรายงานความกาวหนาผานอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาจะยื่นขอสอบงานวิจัย  
ท้ังนี้ตองหลังจากท่ีเคาโครงไดรับอนุมัติไมนอยกวา 60 วัน และตองสอบผานการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) หลังการสอบงานวิจัย นักศึกษาจะตองปรับแกไขงานวิจัย
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และการสงตรวจเลมงานวิจัยฉบับปรังปรุง (กอนเขาเลม) เพื่อตรวจรูปแบบการใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เม่ือผานกระบวนการตรวจรูปแบบแลว และดําเนินการจัดทํารูปเลมสมบูรณตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว นักศึกษานําสงเลมสมบูรณ พรอมแผนบันทึกขอมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณใน
รูปแบบแผน CD/DVD จํานวน 1 แผน และบทความวิชาการ 1 ชุด พรอมแผน CD/DVD จํานวน     
1 แผน นักศึกษาตองมีการนําเสนอบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานงานวิจัย หรือสวนหนึ่งของผลงานงานวิจัยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปน
ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) และ
ตองหลักฐานการนําเสนอดังกลาว จึงจะไดรับอนุมัติใหดําเนินการสงเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได 
แสดงข้ันตอนการดําเนินวิจัยของนักศึกษา ดังรูป 3.2 

กระบวนการทํางานท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา เม่ือ
นักศึกษายื่นเร่ืองขออนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบการอนุมัติ แลว
ทําการบันทึกขอมูลเก็บลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล เม่ือนักศึกษาผานการอนุมัติหัวขอและ
อาจารยท่ีปรึกษาแลว จะขอยื่นสอบเคาโครงโดยยื่นแบบฟอรมการขอสอบเคาโครงใหเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ีจะดําเนินการจัดเตรียมการสอบเคาโครง เม่ือสอบเสร็จแลวจะทําการบันทึกผลสอบเก็บไว
ในไฟลเอ็กเซล หากนักศึกษาไมผานการสอบเคาโครงจะตองยื่นขอสอบใหม ถาผานการสอบเคาโครง
แลว นักศึกษาจะตองนําสงเลมเคาโครงฉบับสมบูรณเพื่อขออนุมัติผลการสอบโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เม่ือมีการอนุมัติเลมเคาโครงเปนท่ีเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะบันทึกขอมูลเก็บไวใน
ไฟลเอ็กเซล หลังจากการอนุมัติเลมเคาโครงแลวนักศึกษาสามารถเร่ิมการทํางานวิจัยตามแผนการ
ดําเนินงานท่ีวางไว แลวจึงทําการขอยื่นสอบงานวิจัย โดยย่ืนแบบฟอรมการขอสอบงานวิจัยให
เจาหนาท่ี เจาหนาท่ีจะดําเนินการจัดเตรียมการสอบ เม่ือสอบเสร็จแลวจะทําการบันทึกผลสอบเก็บ
ไวเปนขอมูลลงในไมโครซอฟทเอ็กเซล หากนักศึกษาไมผานการสอบงานวิจัยจะตองยื่นขอสอบใหม 
ถาผานการสอบงานวิจัยแลว นักศึกษาปรับแกไขงานวิจัยและสงเลมงานวิจัยฉบับปรังปรุงให
เจาหนาท่ี เพื่อตรวจรูปแบบการใชภาษา เม่ือผานกระบวนการตรวจรูปแบบและไดรับการอนุมัติให
เขาเลมได นักศึกษาจัดทํารูปเลมสมบูรณ แลวนําเลมสมบูรณพรอมแผน CD/DVD และบทความ
วิชาการ และตองมีหลักฐานการนําเสนอบทความวิชาการ จากนั้นเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบ
หลักฐานตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ถาตรวจสอบแลวผานตามเง่ือนไขดังกลาวเจาหนาท่ีจะสามารถ
ดําเนินการสงเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษาได แสดงดังรูป 3.3 
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  การสงเร่ืองขออนมุติัสาํเร็จการศกึษา 

  การสงตรวจงานวิจยัฉบบัปรับปรุง 

  การสอบเคาโครง 

  การอนมุตัิเลมเคาโครง 

นกัศกึษา  อาจารย 

  อนมุตัิหวัขอ/อาจารยที่ปรึกษา 

  การสงเลมสมบรูณ/หลกัฐาน 

  การสอบงานวิจยั 

 
 

รูป 3.2  ข้ันตอนการดําเนินวจิัยของนักศึกษา 
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การสงเร่ืองขออนมุตัิสาํเร็จการศกึษา 

การสงตรวจงานวิจยัฉบบัปรับปรุง 

  การสอบงานวิจยั 

 
นกัศกึษา  อาจารย 

 
นกัศกึษา  อาจารย 

การสอบเคาโครง 

การอนมุตัิเลมเคาโครง 

เจาหนาท่ี 

หวัขอ/อาจารยท่ีปรึกษา 

เจาหนาท่ี 

 
นกัศกึษา  อาจารย  เจาหนาท่ี 

 
นกัศกึษา  อาจารย  เจาหนาท่ี 

 
นกัศกึษา  อาจารย  เจาหนาท่ี 

 
นกัศกึษา  อาจารย  เจาหนาท่ี 

 
 
รูป 3.3 กระบวนการทํางานท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
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3.1.2 ขอจํากัดของระบบงานเดิม 
ระบบงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจากลักษณะการจัดเก็บเอกสารไวในแฟมและ

การบันทึกขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel) และการจัดเรียง
จัดเก็บขอมูลไมเปนลําดับ ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังนี้ 

1) การเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศไมสามารถทําได เนื่องจากระบบงานเดิมท่ีมี
อยูไมเปนระบบออนไลน ไมสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได 

2) ไมสามารถแสดงสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
ทันทวงที ตองอาศัยการคนหาจากเอกสารหรือจากไฟลงานเอ็กเซล ทําใหเกิดความลาชาในการ
จัดทําขอมูลรายงานสําหรับผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจและการบริหารงาน 

3) การติดตามขอมูลของนักศึกษา รวมถึงการติดตามสถานะในการดําเนินงาน
วิจัยของนักศึกษาไมเปนปจจุบันและไมสามารถตรวจสอบไดทันที เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบเอกสาร ซ่ึงอาจมีการสูญหายไดงายและยากตอการคนหา  

4) ระบบความปลอดภัยของขอมูล มีการจัดเก็บไมดีพอ เกิดการสูญหาย เขาถึง
ขอมูลสามารถเขาถึงไดงาย  
 
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา 

ในการพัฒนาระบบงานใหม เพื่อใหสามารถประมวลผลขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ
ฐานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผูวิจัยจะใชระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และโปรแกรม
ภาษา PHP เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบงานใหม เปนระบบฐานขอมูลออนไลนท่ีจะ
สามารถแกปญหาการดําเนินงานดานขอมูลสารสนเทศจากระบบงานเดิมได ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และไดรายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหารท่ีสามารถนําไป
วิเคราะหและตัดสินใจสําหรับการวางแผนและการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

จากการศึกษาขอจํากัดของระบบงานเดิมและความตองการระบบงานใหม ผูวิจัยพบวา
มีความตองการระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนี้ 

1) นักศึกษา สามารถดูขอมูลสารสนเทศท่ัวไป ขอมูลประวัติสวนตัว ขอมูลงานวิจัย 
ขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา สามารถเพ่ิมขอคิดเห็นในเว็บบอรด และสงเอกสาร
ออนไลนได  
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2) อาจารย สามารถดูขอมูลสารสนเทศท่ัวไป ขอมูลประวัติอาจารย ขอมูลของนักศึกษา 
ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา และดูขอมูล
เอกสารรับเขาท่ีสงมาจากนักศึกษาได  

3) ผูบริหาร สามารถดูขอมูลสารสนเทศและรายงาน เพื่อนําไปใชวิเคราะหและ
ตัดสินใจในการบริหารงาน 

4) เจาหนาท่ี สามารถเพ่ิม แกไข ปรับปรุงขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจัย 
ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลพื้นฐานของระบบ ไดแก ขอมูลพื้นฐานของท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
ทางวิชาการ สามารถสืบคนขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจัย ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
สามารถเพ่ิมขาวสาร/ประชาสัมพันธ และดูรายงานสารสนเทศได 

5) ผูดูแลระบบ สามารถกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชงาน  
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม เพื่อตองการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ มีการจัดการฐานขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
และการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีสามารถทําไดงาย สะดวกและทันทวงที 
การออกรายงานสารสนเทศเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ท่ีมีความถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจและการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลให    
การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3.3 การออกแบบระบบงาน 

การพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ประกอบดวย การออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานขอมูลและ
แสดงรายละเอียดขอมูลในฐานขอมูลและความสัมพันธของขอมูลในฐานขอมูล โดยใชแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมและความสัมพันธของระบบงานใหม รวมถึง
ขอบเขตการทํางานและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบใหม การใชแผนภาพการไหลของขอมูล 
(Data Flows Diagram) แสดงกระบวนการภายในท่ีมีอยูในระบบ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การไหล
ของขอมูลระหวางกระบวนการและแหลงเก็บขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ โดยมีสัญลักษณท่ีใชใน
การออกแบบระบบ (โอภาส เอ่ียมศิริวงศ, 2548) แสดงดังตาราง 3.1 ดังนี้ 
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ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบระบบ 
 

สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 
External Entity Symbol 

ผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบ/ตัวแปรภายนอก 
ไดแก ผูนําขอมูลเขาระบบ หรือผูนํา
ขอมูลออกจากระบบ 

 

 

Duplicated External Entity 
Symbol 

ผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบ/ตัวแปรภายนอก 
(ท่ีซํ้ากัน) 

 

 
 

System or Application 
การประมวลผลที่เกิดข้ึนในระบบ หรือ
สวนท่ีสามารถเปล่ียนขอมูลนําเขากอน
สงขอมูลนําออก 

 

 
 

Data Store Symbol 
สัญลักษณการเก็บขอมูลใชแทน
ไฟลขอมูล 

 

 
 

Duplicated Data Store 
Symbol 

สัญลักษณการเก็บขอมูลใชแทน
ไฟลขอมูล (ท่ีซํ้ากัน) 

 
 

Data Flow 
Connecting Line 

แสดงการไหลของขอมูลในระบบ 

 
ในการวิเคราะหเพื่อสรางแผนบริบทของขอมูล มีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
1. ศึกษารูปแบบการทํางานในลักษณะกายภาพ (Physical) ของระบบงานเดิม 
2. ดําเนินการวิเคราะหเพื่อใหไดแบบจําลองแบบ Logical ของระบบงาน 
3. เพิ่มเติมการทํางานใหม หรือปรับปรุงส่ิงท่ีตองการในแบบจําลอง Logical 
4. พัฒนาระบบงานใหมในรูปแบบของ Physical 
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แผนภาพกระแสขอมูลมีวัตถุประสงค คือ 
1. เปนแผนภาพท่ีสรุปรวมขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการวิเคราะหในลักษณะของ

รูปแบบท่ีเปนโครงสราง 
2. เปนขอตกลงรวมกันระหวางผูวิเคราะหระบบและผูใชงาน 
3. เปนแผนภาพท่ีใชในการพัฒนาตอในข้ันตอนของการออกแบบระบบ 
4. เปนแผนภาพท่ีใชในการอางอิง หรือเพื่อใชในการพัฒนาตอในอนาคต 
5. เพื่อใหทราบท่ีมาท่ีไปของขอมูลท่ีไหลไปในกระบวนการตาง ๆ ของระบบ (Data 

and Process) 
ผังบริบทของระบบ แสดงผูใชระบบท่ีเกี่ยวของในการใหและรับขอมูลจากระบบ มีดังนี้ 
1. นักศึกษา คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. อาจารย ในท่ีนี้หมายถึง อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และอาจารย

ควบคุมการสอบงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผูบริหาร คือ ผูบริหารในระดับหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย  
4. เจาหนาท่ี คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย  
5. ผูดูแลระบบ  
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0

ระบบการจดัการสารสนเทศ
สําหรับการดําเนินงานวิจยั

ระดบับณัฑิตศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม

ผู บริหาร

นกัศึกษา

ผู ดูแลระบบ

เจาหนาที่

อาจารย

-ขอมูลชื่อผู ใช/รหสัผานนกัศึกษา
-ขอมูลแกไขรหสัผาน
-ขอมูลขอดูประวตัินกัศึกษา
-ขอมูลตรวจสอบการดาํเนินงานวิจยั
-ขอมูลขอดูอาจารยที่ปรึกษา
-ขอมูลขอดูเงื่อนไขการศึกษา
- ขอมูลสงเอกสารออนไลน
-ขอมูลคนหารายชื่องานวิจยั
-ขอมูลขอคิดเห็นใน webboard

-สิทธิ์การใชงานของนกัศึกษา
-ขอมูลรหสัผานใหม
-ขอมูลประวตัินกัศึกษา
-ขอมูลการดาํเนินงานวิจยั
-ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา
-ขอมูลเงื่อนไขการศึกษา
-ผลการสงเอกสารออนไลน
-ขอมูลรายชื่องานวิจยั
-ขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพนัธ
-ขอคิดเห็นใน webboard

-สิทธิ์การใชงานของอาจารย
-ขอมูลรหสัผานใหม
-ขอมูลประวตัิอาจารย
-ขอมูลนกัศึกษา
-ขอมูลการดาํเนินงานวิจยั
-ขอมูลรายชื่องานวิจยั
-ขอมูลเอกสารออนไลนที่ไดรับ
-ขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพนัธ
-ขอคิดเห็นใน webboard

-ขอมูลชื่อผู ใช/รหสัผานอาจารย
-ขอมูลแกไขรหสัผาน
-ขอมูลขอดูประวตัิอาจารย
-ขอมูลขอดูขอมูลนกัศึกษา
-ขอมูลขอดูการดาํเนินงานวจิยั
-ขอมูลคนหารายชื่องานวิจยั
-ขอมูลขอคิดเห็นใน webboard

-ขอมูลชื่อผู ใช/รหสัผานผู บริหาร
-ขอมูลแกไขรหสัผาน
-ขอมูลขอดูสารสนเทศ
-ขอมูลขอดูรายงานงบประมาณการดาํเนินงานวิจยั

-สิทธิ์การใชงานของผู บริหาร
-ขอมูลรหสัผานใหม
-รายงานสารสนเทศ
-รายงานงบประมาณการดาํเนินงานวิจยั

-ขอมูลชื่อผู ใช/รหสัผานเจาหนาที่
-ขอมูลแกไขรหสัผาน
-ขอมูลนกัศึกษา
-ขอมูลอาจารย
-ขอมูลการดาํเนินงานวิจยั
-ขอมูลเงื่อนไขการศึกษา
-ขอมูลการเพิ่ม/แกไขขอมูลพื้นฐาน
-ขอมูลคนหารายชื่องานวิจยั
-ขอมูลขาวสาร/ประชาสมัพนัธ
-ขอมูลขอคิดเห็นใน webboard
-ขอมูลขอดูสารสนเทศ

-สิทธิ์การใชงานของเจาหนาที่
-ขอมูลรหสัผานใหม
-ขอมูลประวตัินกัศึกษา
-ขอมูลประวตัิอาจารย
-ขอมูลงานวจิยั
-ขอมูลรายการเงื่อนไขการศึกษา
-ผลการเพิ่ม/แกไขขอมูลพื้นฐาน
-ขอมูลรายชื่องานวิจยั
-ขอมูลรายการขาวสาร/ประชาสมัพนัธ
-ขอคิดเห็นใน webboard
- ขอมูลเอกสารออนไลนที่ไดรับ
-ขอมูลรายงานสารสนเทศ

-ขอมูลชื่อผู ใช/รหสัผานผู ดูแลระบบ
-ขอมูลแกไขรหสัผาน
-ขอมูลกาํหนดสิทธิ์ผู ใชงาน

-สิทธิ์การใชงานของผู ดูแลระบบ
-ขอมูลรหสัผานใหม
-ผลกาํหนดสิทธิ์ผู ใชงาน

หมายเหตุ :
ขอมูลงานวจิัย หมายถึง ขอมูลหวัของานวิจยั ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา ขอมูลสถานะในการดาํเนินงานวจิยั
ขอมูลพืน้ฐานของระบบ หมายถึง ขอมูลพื้นฐานทัว่ไป ไดแก คาํนาํหนาชื่อ มหาวิทยาลยั จงัหวดั สญัชาติ ศาสนา และขอมูลทางวิชาการ ไดแก ขอมูลผู บริหารบณัฑิตวิทยาลยั ขอมูลคณะ ขอมูลหลกัสูตร ขอมูลสาขาวิชา 
ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวชิา ขอมูลหลกัสูตรที่เปิดสอน ขอมูลหมูเรียน ขอมูลประเภทเงื่อนไขการศึกษา ขอมูลขั้นตอนการทาํงานวิจยั ขอมูลอตัราคาตอบแทนงานวจิยั 

 
รูป 3.4  แผนภาพบริบทระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  สามารถจําแนกผูใชงานระบบออกเปน 5 ประเภท ไดแก ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ี นักศึกษา 
อาจารยและผูบริหาร โดยสามารถนํามาออกแบบแผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0 ไดดังรูป 3.5 

 

 
 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0 ของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวจิัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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แผนภาพการไหลของขอมูล 
การออกแบบแผนภาพการไหลของขอมูลของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับ

งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการตาง ๆ ท่ีชัดเจนมากข้ึน จึงไดมีการแยกกระบวนการตาง ๆ ออกเปน 7 
กระบวนการยอยไดดังนี้ 

 
ตาราง 3.2 กระบวนการทํางานของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 จัดการระบบความปลอดภยั 
2.0 จัดการขอมูลนักศึกษา 
3.0 จัดการขอมูลอาจารย 
4.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
5.0 จัดการขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
6.0 จัดการขอมูลงานวิจยั 
7.0 ออกรายงานสารสนเทศ 

 
การออกแบบกระบวนการ 
1) กระบวนการท่ี 1.0  

ช่ือกระบวนการ จัดการระบบความปลอดภัย 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการบันทึกขอมูลผูใชงานระบบ 

การตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบ และการเปล่ียน
รหัสผานของผูใชงานแตละบุคคล 

ขอมูลเขา ขอมูลกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน ขอมูลช่ือผูใช/รหัสผาน
ผูบริหาร ขอมูลช่ือผูใช/รหัสผานผูดูแลระบบ ขอมูลช่ือ
ผูใช/รหัสผานนักศึกษา ขอมูลช่ือผูใช/รหัสผานเจาหนาท่ี 
ขอมูลช่ือผูใช/รหัสผานอาจารย ขอมูลแกไขรหัสผาน 

ขอมูลออก ผลกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน สิทธ์ิการใชงานของผูบริหาร 
สิทธ์ิการใชงานของผูดูแลระบบ สิทธ์ิการใชงานของ
นักศึกษา สิทธ์ิการใชงานของเจาหนาท่ี สิทธ์ิการใชงาน
ของอาจารย ขอมูลรหัสผานใหม 
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ประเภทกระบวนการ Online  
ขบวนการทางตรรกะ Get  ขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย 
 Open แฟมผูใชงานระบบ แฟมนักศึกษา แฟมอาจารย 
 

2) กระบวนการท่ี 2.0  
ช่ือกระบวนการ จัดการขอมูลนักศึกษา 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลนักศึกษา

ตลอดจนการออกรายงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลนักศึกษา 
ขอมูลเขา ขอมูลขอดูขอมูลนักศึกษา   
ขอมูลออก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
ประเภทกระบวนการ Online  
ขบวนการทางตรรกะ Get ขอมูลนักศึกษา ขอมูลรายละเอียดนักศึกษา 

ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
 Open แฟมขอมูลนักศึกษา แฟมรายละเอียดนักศึกษา 

แฟมเง่ือนไขการศึกษา 
 

3) กระบวนการท่ี 3.0  
ช่ือกระบวนการ  จัดการขอมูลอาจารย 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลอาจารยและ

ผูบริหาร ตลอดจนการออกรายงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูล
อาจารย 

ขอมูลเขา ขอมูลอาจารย ขอมูลขอดูประวัติอาจารย  ขอมูลขอดู
อาจารยท่ีปรึกษา 

ขอมูลออก ขอมูลประวัติอาจารย ขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 
ประเภทกระบวนการ  Online  
ขบวนการทางตรรกะ  Get ขอมูลอาจารย 

    Open แฟมอาจารย 
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4) กระบวนการท่ี 4.0  
ช่ือกระบวนการ  จัดการขอมูลพื้นฐาน 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลพื้นฐานของ

ระบบ โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ระบบขอมูล
พื้นฐานท่ัวไปและระบบขอมูลพื้นฐานทางวิชาการ 

ขอมูลเขา ขอมูลการเพิ่ม/แกไขขอมูลพื้นฐาน  ขอมูลเ ง่ือนไข
การศึกษา ขอมูลขอดูเง่ือนไขการศึกษา 

ขอมูลออก ผลการเพิ่ม/แกไขขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายการเง่ือนไข
การศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 

 

5) กระบวนการท่ี 5.0  
ช่ือกระบวนการ  จัดการขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลขาวสาร  

ประชาสัมพันธ และการแสดงขอคิดเห็นในเว็บบอรด  
ขอมูลเขา ขอมูลขอคิดเห็นในเว็บบอรด ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 
ขอมูลออก ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ เขอมูลรายการขาวสาร/

ประชาสัมพันธ ขอคิดเหน็ในเว็บบอรด 
ประเภทกระบวนการ  Online  
ขบวนการทางตรรกะ Get ขอมูลขาวสาร/ประชาสัมพันธ  ขอมูลแสดง

ความเห็นขาวสาร ขอมูลเว็บบอรด ขอมูลแสดง
ความเห็นกระทู  

 Open แฟมขาวสาร แฟมประชาพิจารณขาวสาร  
  แฟมกระทู แฟมประชาพิจารณกระทู 

 

6) กระบวนการท่ี 6.0  
ช่ือกระบวนการ  จัดการขอมูลงานวิจยั 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูลดานการ

ทํางานวิจัย การคนหาขอมูลงานวิจัย ตลอดจนการสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยใหอาจารยท่ีปรึกษา 
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ขอมูลเขา ขอมูลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลคนหารายช่ืองานวิจัย 
ขอ มูลขอดูการดํ า เนินงานวิจั ย  ขอ มูลตรวจสอบ         
การดําเนินงานวิจัย ขอมูลสงเอกสารออนไลน 

ขอมูลออก ขอมูลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลรายช่ืองานวิจัย ขอมูล
เอกสารออนไลนท่ีไดรับ ผลการสงเอกสารออนไลน 

ประเภทกระบวนการ  Online  
ขบวนการทางตรรกะ Get ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจัย 

ขอมูลการดําเนินงานวิจัย ขอมูลขออนุมัติหัวขอ
และอาจารยท่ีปรึกษา ขอมูลขอสอบงานวิจัย 
ขอมูลขอสงงานวิจัยปรับปรุง ขอมูลสงเลม
งานวิจัย ขอมูลผลการสอบงานวิจัย ขอมูลอนุมัติ
เลมงานวิจัยฉบับปรับปรุง ขอมูลหนังสือขอ
ผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ ขอมูลรายช่ือผูเช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือ ขอมูลหนังสือตรวจเคร่ืองมือ 
ขอมูลรายช่ือผูตรวจเคร่ืองมือ ขอมูลผลการสง
เอกสาร ขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร 

  Open แฟมอาจารย แฟมนักศึกษา แฟมงานวิจัย แฟม
การดําเนินงานวิจัย แฟมขออนุมัติหัวขอและ
อาจารยท่ีปรึกษา แฟมขอสอบงานวิจัย แฟมขอ
สงงานวิจัยปรับปรุง แฟมสงเลมงานวิจัย แฟม
ผลการสอบงานวิจัย แฟมอนุมัติเลมงานวิจัย
ฉบับปรับปรุง แฟมหนังสือขอผูเช่ียวชาญตรวจ
เคร่ืองมือ แฟมรายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
แฟมหนังสือตรวจเคร่ืองมือ แฟมรายช่ือผูตรวจ
เคร่ืองมือ แฟมผลการสงเอกสาร แฟมรายละเอียด
การสงเอกสาร 
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7) กระบวนการท่ี 7.0   
ช่ือกระบวนการ  ออกรายงานสารสนเทศ 
รายละเอียด เปนกระบวนการท่ีใชในการออกรายงานสารสนเทศตาง ๆ 

ของระบบ 
ขอมูลเขา ขอมูลขอดูสารสนเทศ ขอมูลขอดูรายงานงบประมาณ

การดําเนินงานวิจัย 
ขอมูลออก รายงานสารสนเทศ รายงานงบประมาณการดําเนินงานวิจัย 
ประเภทกระบวนการ  Online  
ขบวนการทางตรรกะ Get ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลงานวิจยั 

 Open แฟมอาจารย แฟมนักศึกษา แฟมงานวจิัย 
 
3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1  

จากแผนภาพการไหลของขอมูลในระดับ 0 จะพบวายังมีบางกระบวนการท่ียังสามารถแยก
เปนกระบวนการยอยไดอีก ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ไดดังนี้ 

1) แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 1 จัดการระบบความปลอดภยั 
 

 
 

รูป 3.6  แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 1  
จัดการระบบความปลอดภยั 
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จากรูป 3.6 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 1 จัดการระบบความ
ปลอดภัย โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1.1 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการ
ขอมูลผูใชงานระบบแตละประเภท โดยในการกําหนดรหัสผานสําหรับการใชงานระบบคร้ังแรกจะ
เปนรหัสผานคาต้ังตนของผูใชงานระบบ 

กระบวนการที่ 1.2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เปนกระบวนการท่ีใชในการตรวจสอบ
สิทธ์ิการใชงานระบบของผูใชงานแตละประเภท โดยผูใชงานแตละประเภทจะไดสิทธ์ิในการใช
งานระบบท่ีแตกตางกัน 

กระบวนการที่ 1.3 เปล่ียนรหัสผาน เปนกระบวนการท่ีใชในการเปล่ียนรหัสผานของ
ผูใชงานระบบแตละคน 

 
2) แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4 จัดการขอมูลพืน้ฐาน 

 
 

รูป 3.7  แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 4  
จัดการขอมูลพื้นฐาน 

 
จากรูป 3.7 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 4 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 2 กระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการที่ 4.1 จัดการขอมูลพื้นฐานท่ัวไป เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการ
ขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลอางอิงท่ัวไปที่จําเปนตอการใชงานระบบ ซ่ึงไดแก ขอมูลคํานําหนาช่ือ 
ขอมูลมหาวิทยาลัย ขอมูลสัญชาติ ขอมูลจังหวัด และขอมูลศาสนา 

กระบวนการที่ 4.2 จัดการขอมูลพื้นฐานทางวิชาการ เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการ
ขอมูลพื้นฐานทางดานวิชาการที่จําเปนตอการใชงานระบบ ซ่ึงไดแก ขอมูลผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ขอมูลคณะ ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูลหมูเรียน 
ขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ขอมูลอัตราคาตอบแทนการ
ดําเนินงานวิจัย  
 

3) แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 5 จัดการขอมูลขาวสารประชาสัมพนัธ 
 

 
 

รูป 3.8 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 5  
จัดการขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 

 
จากรูป 3.8 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 5 จัดการขอมูลขาวสาร 

ประชาสัมพันธ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3
กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการที่ 5.1 จัดการขอมูลขาวสาร เปนกระบวนการที่ใชในการจัดการขอมูล
ทางดานการแจงขาวสารและการประชาสัมพันธขอมูลใหกับนักศึกษา อาจารย ตลอดจนผูเกี่ยวของ
กับระบบ 
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กระบวนการที่ 5.2 จัดการขอมูลเว็บบอรด เปนกระบวนการท่ีใชในการจัดการขอมูล
ในการแสดงขอคิดเห็นตาง ๆ ของผูใชงานแตละคนผานทางกระดานสนทนา 
 

4) แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6 จัดการขอมูลงานวิจัย 
 

6.3

สงเอกสารออนไลนขอมูลเอกสารออนไลนท่ีไดรับ (อาจารย)

ขอมูลสงเอกสารออนไลน

D3 แฟ มอาจารย

D2 แฟ มนกัศึกษา

ขอมูลอาจารย

D10 แฟ มงานวิจยั
ขอมูลงานวจิยั
ขอมูลนกัศึกษา

ขอมูลเอกสารออนไลนท่ีไดรับ (เจาหนาท่ี)

ผลการสงเอกสารออนไลน D22 แฟ มผลการสงเอกสาร

D23
แฟ มรายละเอียด
การสงเอกสาร

ขอมูลผลการสงเอกสาร

ขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร

ขอมูลคนหารายช่ืองานวจิยั (นกัศึกษา)

ขอมูลรายช่ืองานวิจยั (นกัศึกษา)

ขอมูลคนหารายช่ืองานวจิยั (เจาหนาท่ี)

ขอมูลรายช่ืองานวิจยั (เจาหนาท่ี)

ขอมูลคนหารายช่ืองานวจิยั (อาจารย)

ขอมูลรายช่ืองานวิจยั (อาจารย)

6.2

คนหาขอมูลงานวจิยั

ขอมูลตรวจสอบการทาํงานวจิยั

ขอมูลการทาํงานวิจยั (นกัศึกษา)

ขอมูลงานวจิยั

ขอมูลรายการการทาํงานวิจยั

ขอมูลขอดูการทาํงานวิจยั

ขอมูลการทาํงานวิจยั (อาจารย)

6.1

จดัการขอมูล
การดาํเนินงานวิจยั

D2 แฟ มอาจารย

D3 แฟ มนกัศึกษา ขอมูลนกัศึกษา

D10 แฟ มวทิยานิพนธ

D11
แฟ มการทาํ
งานวจิยั

D12
แฟ มขออนุมติั
หวัของานวจิยั

D13
แฟ มขอสอบ
งานวิจยั

D14
แฟ มขอสงงานวิจยั

ปรับปรุง

D15 แฟ มสงเลมงานวิจยั

D16
แฟ มผลการสอบ

งานวิจยั

D17
แฟ มอนุมติัเลมฉบบั

ปรับปรุง

D18
แฟ มหนงัสือขอผู

เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ

D19
แฟ มรายช่ือผู เช่ียวชาญ

ตรวจเคร่ืองมือ

D20
แฟ มหนงัสือตรวจ

เคร่ืองมือ

D21
แฟ มรายช่ือผู ตรวจ

เคร่ืองมือ
D22 แฟ มผลการสงเอกสาร

D23
แฟ มรายละเอียด
การสงเอกสาร

ขอมูลงานวิจยั

ขอมูลการทาํงานวจิยั

ขอมูลขออนุมติัหวัของานวจิยั

ขอมูลขอสอบงานวิจยั

ขอมูลขอสงงานวจิยัปรับปรุง

ขอมูลสงเลมงานวจิยั

ขอมูลผลการสอบงานวิจยั

ขอมูลอนุมติัเลมฉบบัปรับปรุง

ขอมูลหนงัสือขอผูเช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือ

ขอมูลรายช่ือผู เช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือ

ขอมูลหนงัสือตรวจเคร่ืองมือ

ขอมูลรายช่ือผู ตรวจเคร่ืองมือ

ขอมูลผลการสงเอกสาร

ขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร

ขอมูลอาจารย

 
 

รูป 3.9  แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 6  
จัดการขอมูลงานวิจยั 

 
จากรูป 3.9 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 6 จัดการขอมูลงานวิจัย 

โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการที่ 6.1 จัดการขอมูลการดําเนินงานวิจัย เปนกระบวนการท่ีใชในการ
จัดการขอมูลการดําเนินงานวิจัย  

กระบวนการที่ 6.2  คนหาขอมูลงานวิจัย  เปนกระบวนการที่ใชการสืบคนขอมูล
งานวิจัยท่ีตองการสืบคน 

กระบวนการที่ 6.3 สงเอกสารออนไลน เปนกระบวนการในการสงเอกสารใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และขอมูลการสง รับเอกสารไปยังเจาหนาท่ี 
 

5) แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 7 ออกรายงานสารสนเทศ 
 

รายงานจาํนวนนกัศึกษาตามขั้นตอนการทาํงานวจิยั
จาํแนกตามสาขาวิชา
รายงานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจยั

รายงานจาํนวนนกัศึกษาตามขั้นตอนการทาํงานวจิยั

รายงานขอมูลนกัศึกษาจาํแนกตามคณะท่ีสงักดั

7.2

ออกรายงานสารสนเทศ
อาจารย

รายงานขอมูลนกัศึกษารายบุคคล

D3 แฟ มอาจารย

D2 แฟ มนกัศึกษา

ขอมูลอาจารย

ขอมูลนกัศึกษา

ขอมูลขอดูรายงานงบประมาณการทาํงานวจิยั

7.1

ออกรายงานสารสนเทศ
นกัศึกษา

รายงานขอมูลนักศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา

รายงานขอมูลนกัศึกษาจาํแนกตามสาขาวิชา

รายงานขอมูลประเภทอาจารยจาํแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ
รายงานขอมูลประเภทอาจารยจาํแนกตามวุฒิการศึกษา

รายงานงบประมาณเก่ียวกบัการทาํงานวจิยั

รายงานรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมติัแลว

ขอมูลขอดูสารสนเทศ

ขอมูลขอดูสารสนเทศ

D25
แฟ มตาํแหนง
ทางวิชาการ

ขอมูลตาํแหนงทางวชิาการ

รายงานขอมูลสถานภาพนกัศึกษาจาํแนกตามสาขาวิชา
D29 แฟ มขอมูลสาขาวิชา

D31 แฟ มขอมูลคณะ

ขอมูลสาขาวชิา

ขอมูลคณะ

D4
แฟ มรายละเอียด

นกัศึกษา
ขอมูลรายละเอียดนกัศึกษา

7.3

ออกรายงาน
การดาํเนินงานวจิยั

D3 แฟ มอาจารย

D2 แฟ มนกัศึกษา
ขอมูลอาจารย

ขอมูลนกัศึกษา

D37
แฟ มขอมูลรายการคาใชจาย

ในการดาํเนินงานวจิยั
ขอมูลรายการคาใชจายในการทาํงานวจิยั

D10 แฟ มงานวจิยั

D11 แฟ มการทาํงานวิจยั

ขอมูลงานวิจยั

ขอมูลการทาํงานวจิยั

7.4

ออกรายงานหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอนตามปีการศึกษา

ขอมูลขอดูสารสนเทศ

รายงานหลกัสูตรท่ีเปิดสอนตามปีการศึกษา D34 แฟ มขอมูลหลกัสูตรขอมูลหลกัสูตร

 
 

รูป 3.10  แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 7  
ออกรายงานสารสนเทศ 

 
จากรูป 3.10 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 7 การจัดการขอมูล

งานวิจัย โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได 4 กระบวนการ ดังนี้ 
กระบวนการที่ 7.1 ออกรายงานสารสนเทศนักศึกษา เปนกระบวนการท่ีใชในการออก

รายงานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา ไดแก รายงานขอมูลนักศึกษารายบุคคล รายงานขอมูล
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นักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะท่ีสังกัด รายงานขอมูล
นักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา รายงานขอมูลสถานภาพนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

กระบวนการที่ 7.2  ออกรายงานสารสนเทศอาจารย เปนกระบวนการท่ีใชในการออก
รายงานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับอาจารย ไดแก รายงานขอมูลประเภทอาจารยจําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ รายงานขอมูลประเภทอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  

กระบวนการที่ 7.3 ออกรายงานการดําเนินงานวิจัย เปนกระบวนการท่ีใชในการออก
รายงานสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก รายงานจํานวนนักศึกษาตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานวิจัย รายงานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย รายงานงบประมาณเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย 
รายงานรายช่ืองานวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลว 

 
 


