
 
บทท่ี 4  

การออกแบบฐานขอมูลและจอภาพ 
 
4.1 การออกแบบฐานขอมูล 

การออกแบบตารางขอมูลของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลโดยใช 
MySQL ซ่ึงประกอบไปดวยตารางตางๆ ท้ังส้ิน 43 ตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยั 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 

D1 แฟมผูใชงานระบบ useraccount เก็บขอมูลผูใชงาน
ระบบ 

Master 

D2 แฟมนกัศึกษา student_basic เก็บขอมูลนักศึกษา Master 
D3 แฟมอาจารย advisor เก็บขอมูลอาจารย Master 
D4 แฟมรายละเอียดนกัศึกษา student_edmaster เก็บขอมูลรายละเอียด

นักศึกษา 
Master 

D5 แฟมเง่ือนไขการศึกษา conditionedu เก็บขอมูลเง่ือนไข
การศึกษาของนักศึกษา 

Transaction 

D6 แฟมขาวสาร web_news เก็บขอมูลขาวสาร Transaction 
D7 แฟมประชาพจิารณขาว web_news_comment เก็บขอมูลการแสดง

ความคิดเหน็ตอขาวสาร 
Transaction 

D8 แฟมกระทู web_webboard เก็บขอมูลกระทู Transaction 
D9 แฟมประชาพจิารณกระทู web_webboard_ 

comment 
เก็บขอมูลการแสดง
ความคิดเหน็ในกระทู 

Transaction 

D10 แฟมงานวิจยั thesis_index เก็บขอมูลงานวิจัย Master 
D11 แฟมการทํางานวิจยั thesis เก็บสถานะข้ันตอนการ

ทํางานวิจยั 
Transaction 
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ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยั 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 
D12 แฟมขออนุมัติหัวขอ

งานวิจยั 
thesis_proc1 เก็บขอมูลขออนุมัติ

หัวของานวิจยั 
Transaction 

D13 แฟมขอสอบงานวิจยั thesis_proc2 เก็บขอมูลขอสอบ
งานวิจยั 

Transaction 

D14 แฟมขอสงงานวิจยั
ปรับปรุง 

thesis_proc3 เก็บขอมูลสงงานวิจยั
ปรับปรุง 

Transaction 

D15 แฟมสงเลมงานวิจยั thesis_proc4 เก็บขอมูลสงเลม
งานวิจยั 

Transaction 

D16 แฟมผลการสอบงานวิจยั thesis_exam_result เก็บขอมูลผลการสอบ
งานวิจยั 

Transaction 

D17 แฟมอนุมัติเลมฉบับ
ปรับปรุง 

thesis_incomplete เก็บขอมูลการอนุมัติเลม
งานวิจัยฉบับปรับปรุง 

Transaction 

D18 แฟมหนังสือขอผูเช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือ 

thesis_docexpert เก็บขอมูลหนงัสือขอ
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือ 

Transaction 

D19 แฟมรายชื่อผูเช่ียวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือ 

thesis_docexpert_ 
invite 

เก็บขอมูลรายช่ือ
ผูเช่ียวชาญที่ขอตรวจ
เคร่ืองมือ 

Transaction 

D20 แฟมหนังสือตรวจ
เคร่ืองมือ 

thesis_doctestadd เก็บขอมูลหนงัสือตรวจ
เคร่ืองมือ 

Transaction 

D21 แฟมรายชื่อผูตรวจ
เคร่ืองมือ 

thesis_doctestadd 
_invite 

เก็บขอมูลรายช่ือผูตรวจ
เคร่ืองมือ 

Transaction 

D22 แฟมผลการสงเอกสาร thesis_sentdoc เก็บขอมูลผลการสง
เอกสาร Online 

Transaction 

D23 แฟมรายละเอียดการสง
เอกสาร 

thesis_sentdoc_ 
detail 

เก็บขอมูลรายละเอียด
การสงเอกสาร Online 

Transaction 
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ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยั 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 
D24 แฟมคํานําหนาช่ือ prefixname เก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ Reference 
D25 แฟมมหาวิทยาลัย university เก็บขอมูลมหาวิทยาลัย Reference 
D26 แฟมสัญชาติ nation เก็บขอมูลประเทศ/

สัญชาติ/เช้ือชาติ 
Reference 

D27 แฟมจังหวดั province เก็บขอมูลจังหวัด Reference 
D28 แฟมศาสนา religion เก็บขอมูลศาสนา Reference 
D29 แฟมสาขาวิชา program เก็บขอมูลสาขาวิชา Reference 
D30 แฟมแขนงวิชา/กลุมวิชา program_sub เก็บขอมูลแขนงวิชา/

กลุมวิชา 
Reference 

D31 แฟมคณะ faculty เก็บขอมูลคณะ Reference 
D32 แฟมหมูเรียน groupname เก็บขอมูลหมูเรียน Reference 
D33 แฟมประเภทเง่ือนไข

การศึกษา 
condition_type เก็บขอมูลประเภท

เง่ือนไขการศกึษา 
Reference 

D34 แฟมขอมูลหลักสูตร department เก็บขอมูลหลักสูตร Reference 
D35 แฟมสถานภาพนักศึกษา status_stu เก็บขอมูลสถานภาพ

นักศึกษา 
Reference 

D36 แฟมข้ันตอนการทํางาน
วิจัย 

thesis_process เก็บขอมูลข้ันตอนการ
ทํางานวิจยั 

Transaction 

D37 แฟมอัตราคาตอบแทน
การทํางานวจิยั 

thesis_expense เก็บขอมูลรายการอัตรา
คาตอบแทนการทํางาน
วิจัย 

Reference 

D38 แฟมผูบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย 

advisor_grad เก็บขอมูลผูบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

Reference 

D39 แฟมประเภทบัตร
ประจําตัว 

cardtype เก็บขอมูลประเภทบัตร
ประจําตัว 

Reference 

D40 แฟมตําแหนงทางวิชาการ position เก็บขอมูลตําแหนงทาง
วิชาการ 

Reference 
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ตาราง 4.1 แสดงตารางขอมูลท่ีใชในระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยั 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางภาษาไทย ชื่อตารางอังกฤษ คําอธิบาย ประเภท 
D41 แฟมหลักสูตรท่ีเปด

สอน 
curriculum เก็บขอมูลรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา 
Reference 

D42 แฟมประเภทขาว web_news_category เก็บขอมูลประเภทขาวสาร Reference 
D43 แฟมประเภทกระทู web_webboard_ 

category 
เก็บขอมูลประเภทกระทู Reference 

 
รายละเอียดของแตละตารางของฐานขอมูลระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย ช่ือตาราง ช่ือเขตขอมูล ชนิด
ขอมูล ขนาดขอมูล คําอธิบาย และตัวอยางของขอมูล ดังนี้ 
 

1) ตารางขอมูลผูใชงานระบบ 
ตาราง 4.2  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูใชงานระบบ 

ช่ือตาราง : useraccount 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลผูใชงานระบบในสวนของเจาหนาท่ีบัณฑิต 
Primary Key :  Idx 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Idx varchar 13 ลําดับผูใชงานระบบ 0000000000001 
Username varchar 30 รหัสผูใชงานระบบ  0000000000001 
Password varchar 30 รหัสผาน xxxxxxxxxx  
Name varchar 150 ช่ือเจาหนาท่ี นางสาวกนกวรี สายธิ 
position varchar 30 ตําแหนง เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
tel varchar 10 เบอรโทร 053885999 
Email varchar 200 อีเมล nok@hotmail.com 
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2) ตารางขอมูลพื้นฐานนักศึกษา 
ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลพื้นฐานนกัศึกษา 

ช่ือตาราง  : student_basic 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลพื้นฐานนักศึกษา 
Primary Key  : id_stu 
Foreign Key  : prefix_id, id_nation, id_religion, id_faculty, id_department, id_program,  
                        id_program_sub, id_groupname, id_cardtype,  id_province,  id_university 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856202 
sex char 1 เพศ โดย 

      1 คือ ชาย 
      2 คือ หญิง 

1 

prefix_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 01 
tname varchar 30 ช่ือภาษาไทย อานนท 
tlastname varchar 30 นามสกุลภาษาไทย มะโนเมือง 
ename varchar 30 ช่ือภาษาอังกฤษ Arnon 
elastname varchar 30 นามสุกลภาษาอังกฤษ Manomuang 
datebirth date 3 วันเดือนปเกดิ 1939-01-01 
id_nation char 3 รหัสเช้ือชาติ 001 
race char 3 รหัสสัญชาติ 001 
id_religion char 2 รหัสศาสนา 01 
blood char 3 หมูโลหิต A 
id_faculty char 2 รหัสคณะท่ีสังกัด 01 
id_department char 2 รหัสหลักสูตร 01 
id_program char 2 รหัสสาขาวิชา 01 
id_program_sub char 2 รหัสแขนงวิชา 01 
id_groupname varchar 15 รหัสหมูเรียน 01 
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ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลพื้นฐานนกัศึกษา (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

level char 1 รหัสระดับปริญญา โดย 
      1 คือ ปริญญาเอก             
      2 คือ ปริญญาโท 
      3 คือ ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

1 

part char 1 รหัสภาคเรียน โดย 
      1 คือ ภาคปกติ       
      2 คือ ภาคพิเศษ 

2 

occupation varchar 50 อาชีพปจจุบัน รับราชการ 
occ_position varchar 50 ตําแหนงงาน Programmer 
occ_addr varchar 100 สถานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 
occ_phone varchar 50 เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน 053-581400 
id_cardtype char 1 รหัสบัตรประจําตัว 01 
cardnumber varchar 20 หมายเลขบัตร 3509900278004 
address varchar 100 ท่ีอยู 130 ม.5 ซ.4 ต.สุเทพ      

อ.เมือง 
id_province int 4 รหัสจังหวดั 53 
zipcode char 5 รหัสไปรษณยี 50200 
phone varchar 15 หมายเลขโทรศัพท 053-333456 
mobile varchar 15 หมายเลขโทรศัพทมือถือ 081-7713345 
email varchar 30 อีเมล Arnon@hotmail.com 
level_old char 1 วุฒิท่ีจบการศกึษา โดย 

      1 คือ ปริญญาเอก             
      2 คือ ปริญญาโท 
      3 คือ ปริญญาตรี 

3 
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ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลพื้นฐานนกัศึกษา (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

degree_old varchar 50 ปริญญาท่ีไดรับ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
major varchar 50 สาขาวิชา สาขาบริหารธุรกิจ 
id_university int 4 รหัสมหาวิทยาลัย 001 
university_finish_
etc 

varchar 100 สถาบันอ่ืนๆ - 

year_finish char 4 ปการศึกษา 2549 
gpa float 4 เกรดเฉล่ีย 3.50 
pic_stu varchar 20 ท่ีเก็บรูปภาพนักศึกษา C:\cmru\stu\pic  
pass_stu varchar 20 รหัสผานนักศึกษา xxxxxxxxxx  
station char 1 ศูนยใหการศึกษา โดย 

      1 คือ เชียงใหม              
      2 คือ แมฮองสอน 
      3 คือ แมสะเรียง 

1 

 
3) ตารางขอมูลอาจารย 

ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอาจารย 
ช่ือตาราง  : advisor 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอาจารยและผูบริหารบัณฑิต 
Primary Key  : id_adv 
Foreign Key  : prefix_id, id_pos, id_faculty, id_university, id_province, id_program  

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_adv varchar 13 รหัสอาจารย   3509900264005 
sex char 1 เพศ  โดย 

      1 คือ ชาย 
      2 คือ หญิง 

 1 
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ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอาจารย (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prefix_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ  01 
fname_t varchar 30 ช่ือภาษาไทย  กมลณัฏฐ 
lname_t varchar 30 นามสกุลภาษาไทย  พลวัน 
fname_e varchar 30 ช่ือภาษาอังกฤษ  Kamolnat 
lname_e varchar 30 นามสกุลภาษาอังกฤษ  Pollawan 
id_pos char 2 รหัสตําแหนง  07 
adv_type char 1 ประเภทอาจารย โดย  

      1 คือ อาจารยประจํา 
      2 คือ อาจารยพิเศษ 

 1 

id_faculty char 2 รหัสคณะ 05  
university_etc varchar 100 สถาบันอ่ืนๆ วิทยาลัยพยาบาล  
level char 1 รหัสระดับปริญญา โดย 

1 คือ ปริญญาเอก 
2 คือ ปริญญาโท 
3 คือ ปริญญาตรี 

 1 

degree varchar 80 ปริญญาท่ีไดรับ วทบ.  
major varchar 50 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจดัการ 
id_institue int 4 รหัสสถาบันการศึกษาท่ีจบ

การศึกษา 
26 

university_finish_etc varchar 100 สถาบันการศึกษาอ่ืนๆท่ีจบ
การศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาล  

nation varchar 100 ประเทศท่ีจบการศึกษา ญ่ีปุน 
adv_addr varchar 255 ท่ีอยู 130 ม.5 ซ.4 ต.สุเทพ      

อ.เมือง 
id_province char 2 รหัสจังหวดั 53 
zipcode char 5 รหัสไปรษณยี 50200 
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 ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอาจารย (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

adv_phone varchar 15 เบอรโทรศัพท 053-412500 
adv_mobile varchar 15 เบอรโทรศัพทมือถือ 081-1234567 
adv_email varchar 30 อีเมล Arjarn@cmru.ac.th 
advgen char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาท่ัวไป โดย  
      0 คือ ไมมีคุณสมบัติ        
      1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

advchphd char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนพินธหลัก  
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ      
        1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

advchms char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธหลัก  
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ      
        1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

advchis char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ      
        1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

advmemphd char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนพินธรวม  
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ      
       1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

advmamms char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานพินธรวม   
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ      
       1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 
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ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอาจารย (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

advmamis char 1 สถานะการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระรวม
โดย 0 คือ ไมมีคุณสมบัติ       
        1 คือ มีคุณสมบัติ 

1 

note varchar 255 หมายเหตุ - 
pic_tea varchar 20 ท่ีเก็บรูปภาพอาจารย C:\cmru\pic  
pass_tea varchar 20 รหัสผานอาจารย xxxxxxxxxx  

 
4) ตารางรายละเอียดนักศึกษา 

ตาราง 4.5  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายละเอียดนักศึกษา 
ช่ือตาราง  : student_edmaster 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายละเอียดตางๆของนักศึกษา 
Primary Key  : id_stu, id_status_stu, id_adv 
Foreign Key  :  id_status_stu, id_adv 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856202  
datestart date 3 วันท่ีเขาศึกษา 01/05/2552 
semstart char 4 ปการศึกษาท่ีเขา  1/2552  
enddate date 3 วันท่ีสําเร็จการศึกษา 30/04/2554 
semend char 6 ปการศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา  
 2/2554 

id_status_stu char 1 รหัสสถานภาพนักศึกษา   1 
id_adv char 13 รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  3509900264005 
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5) ตารางเงื่อนไขการศึกษา 
ตาราง 4.6  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 

ช่ือตาราง  : conditionedu 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลเง่ือนไขการศึกษาของนักศึกษาแตละคน 
Primary Key  : id_stu, id_condtype 
Foreign Key  : id_condtype 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856202  
year varchar 6 ปการศึกษา 1/2552  
id_condtype char 2 รหัสเง่ือนไขการศึกษา 01 
pass char 1 สถานะเง่ือนไข โดย 

      0 คือ ไมผาน 
      1 คือ ผาน 

1 

datetest date 3 วันท่ีทําการสอบ 30/04/2552 
note varchar 255 หมายเหตุ - 
dateupdate date 3 วันท่ีเปล่ียนแปลงขอมูล 30/04/2554 

 
6) ตารางขาวสาร  

ตาราง 4.7  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลขาวสาร 
ช่ือตาราง : web_news 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
Primary Key : id 
Foreign Key: category 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสขาวสาร 1 
category varchar 10 รหัสประเภทขาวสาร 1 
topic varchar 255 หัวขอขาว การนําเสนอผลงานวิจยั

แหงชาติ 2552   
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ตาราง 4.7  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลขาวสาร (ตอ) 
ช่ือตาราง : web_news 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
Primary Key : id 
Foreign Key: category 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

headline varchar 255 รายละเอียดของขาว จัดโดย สํานกังาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ระหวาง
วันท่ี 26-30 สิงหาคม 
2552  

posted varchar 100 ผูประกาศขาว admin 
post_date date 3 วันท่ีประกาศ 27/7/2552 
update_date date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 27/7/2552 
pageview int 4 จํานวนผูเขาชมขาว 8 

 
7) ตารางประชาพิจารณขาว 

ตาราง 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางประชาพิจารณขาว 
ช่ือตาราง : web_news_comment 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอขาวสารและการประชาสัมพันธ 
Primary Key : id 
Foreign Key: news_id 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสการแสดงความคิดเหน็ 1 
news_id int 4 รหัสขาวสาร 1 
name varchar 100 ช่ือผูแสดงขอคิดเห็น Dr.News 
comment text 255 ขอคิดเห็น เปนขาวท่ีอานแลวทําให

รูสึกดี 
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ตาราง 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางประชาพิจารณขาว (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ip varchar 50 หมายเลข IP Address ของ
ผูแสดงขอคิดเห็น 

192.168.2.100 

post_date date 3 วันท่ีแสดงขอคิดเห็น 27/7/2552 
 

8) ตารางกระทู  
ตาราง 4.9  แสดงรายละเอียดของตารางกระทู 

ช่ือตาราง  : web_webboard 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลกระทู 
Primary Key  : id 
Foreign Key  : category 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสกระทู 1 
category int 4 ประเภทกระทู 1 
topic varchar 255 หัวขอกระทู ใบประกอบวชิาชีพครู 
detail text 255 รายละเอียดกระทู สามารถเรียนไดท่ีไหน

บางครับ 
picture varchar 50 ภาพประกอบกระทู Post.gif 
post_name varchar 50 ผูต้ังกระทู Post Man 
ip_address varchar 15 หมายเลข IP Address ของ

ผูต้ังกระทู 
192.168.1.1 

post_date date 3 วันท่ีต้ังกระทู 30 สิงหาคม 2552   
pageview int 4 จํานวนผูเขาชมกระทู 8 
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9) ตารางประชาพิจารณกระทู 
ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางประชาพิจารณกระทู 

ช่ือตาราง : web_webboard_comment 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอกระทู 
Primary Key : id 
Foreign Key: topic_id 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสการแสดงความคิดเหน็ 1 
topic_id int 4 รหัสขาวสาร 1 
detail text 255 รายละเอียดกระทู ดูจากหนาหลักของ Web 
picture varchar 50 ภาพประกอบกระทู Post2.gif 
post_name varchar 50 ผูตอบกระทู Post Man 
ip_address varchar 15 หมายเลข IP Address ของ

ผูตอบกระทู 
192.168.1.1 

post_date date 3 วันท่ีตอบกระทู 30 สิงหาคม 2552   
 

10) ตารางขอมูลงานวิจัย  
ตาราง 4.11  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลงานวิจัย 

ช่ือตาราง  : thesis_index 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลงานวิจยั 
Primary Key  : id_thesis, id_stu 
Foreign Key  : -   

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั  1 
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856202 
thesis_status varchar 255 สถานะการทํางานวิจยั 

โดย Y = สําเร็จ 
        N = ไมสําเร็จ 

Y 
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ตาราง 4.11  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลงานวิจัย (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

thesis_type char 1 รูปแบบงานวจิยั โดย 
      1 = ดุษฎีนพินธ 
      2 = วิทยานิพนธ 
      3 = คนควาอิสระ 

1 

thesis_title_th varchar 255 ช่ือเร่ืองงานวิจยัภาษาไทย การพัฒนาระบบการ
จัดการสารสนเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

thesis_title_en varchar 255 ช่ือเร่ืองงานวิจยั
ภาษาอังกฤษ 

Development of 
Information System For 
CMRU 

adv_chairman varchar 13 รหัสอาจารยท่ีปรึกษาหลัก 0000000000001 
adv_member1 varchar 13 รหัสอาจารยท่ีปรึกษารวมคนท่ี 1 0000000000002 
adv_member2 varchar 13 รหัสอาจารยท่ีปรึกษารวมคนท่ี 2 0000000000003 

 
11) ตารางขอมูลการทํางานวิจัย เปนตารางท่ีใชในการบันทึกขอมูล 

ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล 
ช่ือตาราง  : thesis 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสถานะข้ันตอนการทํางานวิจยั 
Primary Key  : id_thesis, id_stu 
Foreign Key  : - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั  1 
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856202 
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ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

process1 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 1 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0  

process2 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 2 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 

process3 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 3 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 

process4 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 4 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 

process5 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 5 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 

process6 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 6 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 
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ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูล (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

process7 char 1 สถานะการทํางานวิจยั
ข้ันตอนท่ี 7 โดย 
       0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0  

doc1 char 1 สถานะการทําเอกสาร 1  
โดย 0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

 0 

doc2 char 1 สถานะการทําเอกสาร 2  
โดย 0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

 0 

doc3 char 1 สถานะการทําเอกสาร 3  
โดย 0 คือ ไมผาน 
       1 คือ ผาน 

0 

process char 2 สถานะการทํางานวิจยั
ปจจุบัน 

01 

 
12) ตารางขอมูลขออนุมัติหัวของานวิจัย 

ตาราง 4.13  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลขออนุมัติหัวของานวิจยั 
ช่ือตาราง : thesis_proc1 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลขออนุมัติหัวของานวิจัย 
Primary Key :  id_thesis, id_stu 
Foreign Key :  id_stu  

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั  1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204  
date_appr date 3 วันท่ีอนุมัติหัวขอ 2009-01-01  
date_update date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-08-24  
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13) ตารางขอมูลขอสอบงานวิจัย 
ตาราง 4.14  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลขอสอบงานวิจยั 

ช่ือตาราง : thesis_proc2 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลขอสอบงานวิจยั 
Primary Key :  id_thesis, id_stu, id_exam 
Foreign Key:  id_exam 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั  1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204  
id_exam int 4 รหัสการสอบ 1  
exam_date date 3 วันท่ีสอบ 2009-01-01  
exam_time_start time 3 เวลาเร่ิมตนสอบ  10.00  
exam_time_finish time 3 เวลาส้ินสุดการสอบ 12.00 
exam_room varchar 255 หองสอบ Room27135 
adv_chairman varchar 13 รหัสประธานสอบ  0000000000011  
adv_member1 varchar 13 รหัสกรรมการสอบคนท่ี 1 0000000000001 
adv_member2 varchar 13 รหัสกรรมการสอบคนท่ี 2 0000000000002 
adv_member3 varchar 13 รหัสกรรมการสอบคนท่ี 3 0000000000003 
adv_member4 varchar 13 รหัสกรรมการสอบคนท่ี 4 0000000000004 
exam_type char 1 ประเภทการสอบ  

โดย 1 = เคาโครง 
2 = งานวิจยั 

1  

date_update date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-08-24  
 

14) ตารางขอมูลสงงานวิจัยฉบับปรับปรุง 
ตาราง 4.15  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง 

ช่ือตาราง : thesis_proc3 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง 
Primary Key :  id_thesis, id_stu, id_exam 
Foreign Key:  - 
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ตาราง 4.15  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสงงานวิจยัฉบับปรับปรุง (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204  
id_exam int 4 รหัสการสอบ 1 
date_appr date 3 วันท่ีอนุมัติเลมเคาโครง 2009-01-01 
comment varchar 255 หมายเหตุ - 
date_exam date 3 วันท่ีสามารถยืน่สอบ

งานวิจยัได 
2009-08-18 

date_update date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-08-24  
 

15) ตารางขอมูลสงเลมงานวิจัย 
ตาราง 4.16  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสงเลมงานวิจยั 

ช่ือตาราง : thesis_proc4 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลการสงเลมงานวิจยั 
Primary Key :  id_thesis, id_stu 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204  
date_appr date 3 วันท่ีอนุมัติ 2009-01-01 
thesis_book char 2 จํานวนเลมงานวิจยัฉบับ

สมบูรณ 
2 

thesis_book_num varchar 15 เลขทะเบียนงานวิจยั บศ.0001 
thesis_cd/dvd char 2 จํานวนแผน CD/DVD  

งานงานวจิัย 
2 

thesis_article char 1 สถานะการนําเสนอ
บทความวิชาการ  

1 



57 

ตาราง 4.16  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสงเลมงานวิจยั 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

place varchar 255 สถานท่ีนําเสนองาน
วิชาการ 

หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 

tnation char 1 การเผยแพรเอกสาร โดย 
     1 = ในประเทศ 
     2 = ตางประเทศ 

1 

article_detail varchar 255 รายละเอียดบทความ - 
public varchar 255 รูปแบบการเผยแพร โปสเตอร  
date_out date 3 วันท่ีสงออกหนังสือ  2009-08-18  
number_refer varchar 10 เลขท่ีหนังสือสงออก 201/2552 
id_advisor_grad char 2 รหัสผูอนุมัติ 24 
other varchar 255 ตําแหนงอ่ืนๆ - 
date_update date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-08-24  

 
16) ตารางขอมูลผลการสอบงานวิจัย 

ตาราง 4.17  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผลการสอบ 
ช่ือตาราง : thesis_exam_result 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลผลการสอบงานวิจัย 
Primary Key : id_thesis, id_stu, id_exam, no_exam 
Foreign Key: id_stu 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 3 
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204 
id_exam int 4 รหัสการสอบ 1 
no_exam char 1 คร้ังท่ีสอบ 1 
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ตาราง 4.17  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผลการสอบ (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

result_exam char 1 ผลการสอบ โดย 
     0 = ไมผาน 
     1 = ผาน 

1 

date_appr date 3 วันท่ีอนุมัติ 2009-07-23 
comment varchar 255 หมายเหตุ - 
date_update date 3 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 2009-08-24 

 
17) ตารางขอมูลอนุมัติเลมฉบับสมบูรณ 

ตาราง 4.18  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอนุมัติเลมฉบับสมบูรณ 
ช่ือตาราง  : thesis_exam_result 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการอนุมัติเลมฉบับสมบูรณ 
Primary Key  : id_thesis, id_stu 
Foreign Key  : id_stu 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 3 
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา 50856204 
date_begin date 3 วันท่ียื่นเร่ือง 2009-07-24 
date_appr_book date 3 วันท่ีอนุมัติ 2009-07-23 
id_advisor_grad char 2 รหัสผูบริหารบัณฑิต 01 

 
18) ตารางขอมูลหนังสือขอผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
ตาราง 4.19  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหนังสือขอผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 

ช่ือตาราง  : thesis_docexpert 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลหนังสือขอผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
Primary Key  : id_doc_expert, id_thesis, id_stu 
Foreign Key  : id_thesis, id_stu 
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ตาราง 4.19  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหนังสือขอผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_doc_expert int 4 เลขท่ีออกเอกสาร 1 
id_thesis int 4 รหัสงานวิจัย 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856204  
id_advisor_grad varchar 255 รหัสผูบริหารบัณฑิต 01 
note varchar 255 หมายเหตุ - 
date_doc date 3 วันท่ีออกหนังสือ 2009-07-08 

 

19) ตารางขอมูลรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
ตาราง 4.20  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายช่ือผูเช่ียวชาญ 

ช่ือตาราง  : thesis_docexpert_invite 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายช่ือผูเช่ียวชาญที่ขอตรวจเคร่ืองมือ 
Primary Key  : id_doc_expert, id_thesis, id_stu, expert_name 
Foreign Key  : id_thesis, id_stu 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_doc_expert int 4 เลขท่ีออกเอกสาร 1 
id_thesis int 4 รหัสงานวิจัย 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856204  
expert_name varchar 100 ช่ือผูเช่ียวชาญ นิคม จันทรงาม  
expert_position varchar 100 ตําแหนงผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการ 
expert_group varchar 100 สังกัดของผูเช่ียวชาญ โรงเรียนลวงเหนือ 

 

20) ตารางขอมูลหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล 
ตาราง 4.21  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล 

ช่ือตาราง  : thesis_doctestadd 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลขอหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล 
Primary Key  : id_doc_expert, id_thesis, id_stu, doc_type 
Foreign Key  : id_thesis, id_stu 
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ตาราง 4.21  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_doc_expert int 4 เลขท่ีออกเอกสาร 1 
doc_type char 1 ประเภทการจดัทําเอกสาร 

     1 =หนังสือทดลองใช 
     2 =หนังสือเก็บขอมูล 

1 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856204  
id_advisor_grad varchar 255 รหัสผูบริหารบัณฑิต 01 
note varchar 255 หมายเหตุ - 
date_doc date 3 วันท่ีออกหนังสือ 2009-07-08 

 
21) ตารางขอมูลรายชื่อสงหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล 

ตาราง 4.22  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายช่ือสงหนังสือขอทดลองใชและเกบ็ขอมูล 
ช่ือตาราง  : thesis_doctestadd_invite 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายช่ือสงหนังสือขอทดลองใชและเก็บขอมูล 
Primary Key  : id_doc_expert, id_thesis, id_stu, doc_type, groupexple 
Foreign Key  : id_thesis, id_stu 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_doc_expert int 4 เลขท่ีการออกเอกสาร 1 
doc_type char 1 ประเภทการจดัทําเอกสาร 

     1 =หนังสือทดลองใช 
     2 =หนังสือเก็บขอมูล 

1 

id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856204  
groupexple varchar 100 หนวยงานขอทดลองใช 

หรือเก็บขอมูล 
โรงเรียนบานลวงเหนือ 

manager_group varchar 100 หัวหนาหนวยงาน ผูอํานวยการโรงเรียน 
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ตาราง 4.22  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายช่ือสงหนังสือขอทดลองใชและเกบ็ขอมูล (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

doc_group varchar 100 สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี
เชียงใหม เขต 3 

date_testadd_begin date 3 วันท่ีเร่ิมทดลองใช หรือ
เก็บขอมูล 

2009-07-08 

date_testadd_end date 3 วันสุดทายท่ีขอทดลองใช 
หรือเก็บขอมูล 

2009-08-10 

 
22) ตารางขอมูลผลการสงเอกสาร 

ตาราง 4.23  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผลการสงเอกสาร 
ช่ือตาราง  : thesis_sentdoc 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลผลการสงเอกสาร Online 
Primary Key  : id_sent, id_thesis, id_stu 
Foreign Key  : id_thesis, id_stu 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_sent char 22 รหัสการสงเอกสาร 5085620420090901235412 
id_thesis int 4 รหัสงานวิจยั 1  
id_stu char 8 รหัสนักศึกษา  50856204  
date_sent date 3 วันท่ีสงเอกสาร 2009-09-01 
title varchar 100 หัวเร่ือง สงเอกสารเพื่อขอตรวจสอบ 
detail varchar 255 รายละเอียดการสง สงเอกสารเพื่อขอตรวจสอบ

ความถูกตอง 
file_upload varchar 255 File ขอมูลท่ีสง Chart.php 
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23) ตารางขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร 
ตาราง 4.24 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร 

ช่ือตาราง : thesis_sentdoc_detail 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรายละเอียดการสงเอกสาร Online 
Primary Key : id_sent, id_adv 
Foreign Key: id_adv 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_sent char 22 รหัสการสงเอกสาร 5085620420090901235412 
id_adv varchar 13 รหัสอาจารย 23  
status_read char 1 สถานะการอาน 

โดย 0 = ยังไมไดอาน 
        1 = อานแลว 

1 

 
24) ตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ 

ตาราง 4.25 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลคํานําหนาช่ือ 
ช่ือตาราง : prefixname 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลคํานําหนาช่ือ 
Primary Key : prefix_id 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prefix_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ  01  
prefixname_th varchar 15 ช่ือยอภาษาไทย นาย 
prefixname_en varchar 15 ช่ือยอภาษาอังกฤษ MR. 
prefixname_long_th varchar 45 ช่ือเต็มภาษาไทย  นาย 
prefixname_long_en varchar 45 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Mister 
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25) ตารางขอมูลมหาวิทยาลัย 
ตาราง 4.26 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลมหาวิทยาลัย 

ช่ือตาราง : university 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลมหาวทิยาลัย 
Primary Key :   id_university 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_university int 4 ลําดับมหาวิทยาลัย  1 
university_th varchar 50 ช่ือมหาวิทยาลัยภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
university_en varchar 50 ช่ือมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ Chiang Mai University  
id_nation char 3  รหัสประเทศ  001 

 
26) ตารางขอมูลสัญชาติ 

ตาราง 4.27 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสัญชาติ 
ช่ือตาราง : nation 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเทศ/สัญชาติ/เช้ือชาติ 
Primary Key : id_nation 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_nation char 3 รหัสสัญชาติ/เช้ือชาติ  001 
nation_th varchar 20 ช่ือสัญชาติ/เช้ือชาติ

ภาษาไทย 
ไทย 

nation_en varchar 20 ช่ือสัญชาติ/เช้ือชาติ
ภาษาอังกฤษ 

Thai 
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27) ตารางขอมูลจังหวัด 
ตาราง 4.28 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลจังหวัด 

ช่ือตาราง : province 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลจังหวดั 
Primary Key : id_province 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_province int 4 รหัสจังหวดั  53  
province varchar 30 ช่ือจังหวดั  เชียงใหม 

 
28) ตารางขอมูลศาสนา เปนตารางท่ีใชในการบันทึกขอมูลศาสนา 

ตาราง 4.29 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลศาสนา 
ช่ือตาราง : religion 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลศาสนา 
Primary Key : id_religion 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_religion char 2 รหัสศาสนา   01 
religion_th varchar 20 ช่ือศาสนาภาษาไทย  พุทธ 
religion_en varchar 20 ช่ือศาสนาภาษาอังกฤษ  buddha 

 
29) ตารางขอมูลสาขาวิชา 

ตาราง 4.30 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสาขาวิชา 
ช่ือตาราง : program 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลสาขาวิชา 
Primary Key : id_program 
Foreign Key:  id_faculty, id_department, id_adv 
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ตาราง 4.30 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสาขาวิชา (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_program char 2 รหัสสาขาวิชา 01 
id_department char 2 รหัสหลักสูตร 01 
id_faculty char 2 รหัสคณะ 01 
program_th varchar 100 ช่ือสาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร 
id_adv int 4 รหัสอาจารยประจํา

สาขาวิชา 
0000000000026 

 
30) ตารางขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 

ตาราง 4.31 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 
ช่ือตาราง : program_sub 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา 
Primary Key : id_program_sub 
Foreign Key:  id_program, id_adv 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_program_sub char 2 รหัสแขนงวิชา/กลุมวิชา  01  
id_program char 2 รหัสสาขาวิชา 06  
program_sub_th varchar 50 ช่ือแขนงวิชา/กลุมวิชา ฟสิกส  
id_adv varchar 13 รหัสอาจารยประจําแขนง

วิชา/กลุมวิชา 
0000000000027 

 
31) ตารางขอมูลคณะ 

ตาราง 4.32 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลคณะ 
ช่ือตาราง : faculty 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลคณะ 
Primary Key :  id_faculty 
Foreign Key: id_adv 
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ตาราง 4.32 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลคณะ (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_faculty char 2 รหัสคณะ 01 
faculty_th varchar 50 ช่ือคณะ คณะครุศาสตร 
id_adv char 13 รหัสอาจารยประจําคณะ 0000000000028 

 
32) ตารางขอมูลหมูเรียน 

ตาราง 4.33 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหมูเรียน 
ช่ือตาราง  : groupname 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลหมูเรียน 
Primary Key  : id_groupname 
Foreign Key  : id_program, id_adv 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_groupname char 2 รหัสหมูเรียน  01 
groupname varchar 15 ช่ือหมูเรียน บธ.51.ป.โท.1 
year varchar 6 ปการศึกษา  1/2550 
id_program char 2 รหัสสาขาวิชา 06 
id_adv char 13 รหัสอาจารยท่ีปรึกษา    

หมูเรียน 
0000000000028 

part char 1 ภาคเรียน โดย  
       1 = ภาคปกติ 
        2 = ภาคพิเศษ 

1 

note varchar 255 หมายเหตุ  - 
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33) ตารางขอมูลประเภทเงื่อนไขการศึกษา 
ตาราง 4.34 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา 

ช่ือตาราง : condition_type 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
Primary Key : id_condtype 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_condtype char 2 รหัสประเภทเง่ือนไข   01 
level char 1 ระดับการศึกษา โดย  

       1 = ปริญญาเอก 
       2 = ปริญญาโท 

2 

condtype varchar 50 ประเภทเง่ือนไขการศึกษา สอบประมวลความรู  
note varchar 255 หมายเหตุ - 

 
34) ตารางขอมูลรายชื่อหลักสูตร 

ตาราง 4.35 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรายช่ือหลักสูตร 
ช่ือตาราง : department 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรายช่ือหลักสูตร 
Primary Key :  id_department 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_department char 2 รหัสหลักสูตร  01  
department_th varchar 50 ช่ือหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
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35) ตารางขอมูลสถานภาพนักศึกษา 
ตาราง 4.36 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสถานภาพนักศึกษา 

ช่ือตาราง : status_stu 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลสถานภาพนกัศึกษา 
Primary Key : id_status_stu 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_status_stu char 1 รหัสสถานภาพ  1  
status_stu varchar 30 รายละเอียดสถานภาพ  ปกติ (คงสภาพเปน

นักศึกษา)  
 

36) ตารางขอมูลขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
ตาราง 4.37 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานวจิัย 

ช่ือตาราง : thesis_process 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
Primary Key :  id_proce 
Foreign Key:  - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_proce char 2 รหัสข้ันตอนการทํางาน
วิจัย  

 01 

des_proce varchar 100 รายละเอียดข้ันตอนการ
ทํางานวิจยั  

การอนุมัติหวัขอ 

note varchar 255 หมายเหตุ  ข้ันตอนเร่ิมแรก 
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37) ตารางขอมูลรายการอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวิจัย 
ตาราง 4.38 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอัตราคาตอบแทนในการดําเนินงานวจิัย 

ช่ือตาราง : thesis_expense 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอัตราคาตอบแทนในการดําเนินงานวิจยั 
Primary Key :  id_expen 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_expen char 1 รหัสคาใชจาย 1 
type_expen char 1 ประเภทคาตอบแทนโดย   

1 = ประธานสอบเคาโครง 
2 = กรรมการสอบเคาโครง 
3 = ประธานสอบงานวิจัย 
4 = กรรมการสอบงานวิจัย 
5 = กรรมการตรวจรูปแบบ 
การใชภาษาในงานวิจัย 
6 = อาจารยที่ปรึกษาหลัก 
7 = อาจารยที่ปรึกษารวม 

1  

thesis_type char 1 ประเภทการทํางานวิจยั 
โดย  1 = ดุษฎีนิพนธ 
        2 = วิทยานิพนธ 
        3 = การคนควาอิสระ 

1 

price int 4 จํานวนเงินคาใชจาย  7,000 
expendec varchar 80 หมายเหตุ คาตอบแทนอาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก 
 

38) ตารางขอมูลผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ตาราง 4.39 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ช่ือตาราง : advisor_grad 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
Primary Key : id_advisor_grad 
Foreign Key: - 
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ตาราง 4.39 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_advisor_grad char 2 รหัสผูบริหารบัณฑิต 01 
id_adv varchar 13 รหัสอาจารย 0000000000028 
advisor_grad_name varchar 50 ตําแหนงผูบริหารบัณฑิต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
39) ตารางขอมูลประเภทบัตรประจําตัว 

ตาราง 4.40 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลประเภทบัตรประจําตัว 
ช่ือตาราง : cardtype 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทบัตรประจําตัว 
Primary Key : id_cardtype 
Foreign Key: -  

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_cardtype char 2 รหัสประเภทบัตร 01  
n_card varchar 30 รายละเอียดบัตรประจําตัว  บัตรประจําตัวประชาชน  

 
40) ตารางขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 

ตาราง 4.41 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือตาราง : position 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลตําแหนงทางวิชาการ 
Primary Key : id_pos 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id_pos char 2 รหัสตําแหนงวิชาการ 01 
posi_thais varchar 20 ช่ือยอ ภาษาไทย ศ. 
posi_thail varchar 50 ช่ือเต็ม ภาษาไทย ศาสตราจารย 
posi_engs varchar 20 ช่ือยอ อังกฤษ Prof. 
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ตาราง 4.41 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลตําแหนงทางวิชาการ (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

posi_engl varchar 50 ช่ือเต็ม อังกฤษ Professor 
note text 255 หมายเหตุ - 

 
41) ตารางขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 

ตาราง 4.42 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 
ช่ือตาราง : curriculum 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 
Primary Key  :  year, id_program 
Foreign Key  : id_program 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

year varchar 6 ปการศึกษา 2/2552 
id_program char 2 รหัสสาขาวิชา 01 
part char 1 เปดสอนภาค โดย 

       1 = ภาคปกติ 
       2 = ภาคพิเศษ 
       3 = ภาคปกติ/พิเศษ 

1 

 
42) ตารางขอมูลประเภทขาว 

ตาราง 4.43 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลประเภทขาว 
ช่ือตาราง : web_news_category 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทขาว 
Primary Key : id 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสประเภทขาวสาร 1 
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ตาราง 4.43 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลประเภทขาว (ตอ) 
ช่ือ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

category varchar 255 ประเภทขาวสาร ขาวการศึกษา 
sort int 4 ลําดับ 1 

 
43) ตารางขอมูลประเภทกระทู 

ตาราง 4.44 แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลประเภทกระทู 
ช่ือตาราง : web_webboard_category 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลประเภทกระทู 
Primary Key : id 
Foreign Key: - 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสประเภทกระทู 1 
category_name varchar 255 ประเภทกระทู วิชาการ 
sort int 4 ลําดับ 1 
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จากตารางท้ังหมดในระบบฐานขอมูลระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถสรางความสัมพันธของฐานขอมูล ไดดัง
รูป 4.1 
 
 

thesis_proc4

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

thesis_book
thesis_book_num
thesis_cd_dvd
thesis_article
date_appr
place
tnation
article_detail
public
date_out
number_refer
date_begin
date_update
id_advisor_grad
other

thesis_exam_result

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu
PK id_exam
PK no_exam

result_exam
date_appr
comment
date_begin
date_update

condition_type

PK id_CondType

level
CondType
note

university

PK id_university

university_th
university_en
id_nation

groupname

PK id_groupname

groupname
year
note
id_program
id_adv
part

web_webboard

PK id

FK1 category
topic
detail
picture
post_name
is_member
ip_address
post_date
pin_date
pageview

student_edmaster

PK,FK1 id_stu

DateStart
SemStart
EndDate
SemEnd

FK2 id_status_stu
id_adv

program_sub

PK id_program_sub

id_program
program_sub_th
program_sub_en
id_adv

useraccount

PK Idx

Username
Password
Name
Email
admin_status

thesis_proc2

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu
PK id_exam

exam_date
exam_time_start
exam_time_finish
exam_room
adv_chairman
adv_member1
adv_member2
adv_member3
adv_member4
exam_type
date_begin
date_update

thesis_docexpert_invite

PK,FK1 id_doc_expert
PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu
PK expertname

expertposition
expertgroup

conditionedu

PK,FK1 id_stu
PK,FK2 id_CondType

year
pass
dateTest
note
date_update

thesis_expense

PK id_expen

expendec
price

province

PK id_province

province

nation

PK id_nation

nation_th
nation_en

web_news

PK id

FK1 category
topic
headline
posted
post_date
update_date
enable_comment
pageview

thesis_incomplete

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

date_begin
date_appr_book
id_advisor_grad

thesis_doctestadd

PK id_doc_expert
PK doc_type
PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

id_advisor_grad
note
date_doc

thesis

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

process1
process2
process3
process4
process5
process6
process7
process8
doc1
doc2
doc3
process

religion

PK id_religion

religion_th
religion_en

position

PK id_pos

posi_thaiS
posi_thaiL
posi_engS
posi_engL
note

curriculum

PK year
PK,FK1 id_program

level
part
status_curr

web_webboard_category

PK id

category_name
sort

status_stu

PK id_status_stu

status_stu

advisor

PK id_adv

sex
FK1 prefix_id

Fname_t
Lname_t
Fname_e
Lname_e

FK5 id_pos
adv_type
adv_type_note

FK3 id_faculty
FK2 id_university

university_etc
level
degree
major
id_institue
university_finish_etc
nation
adv_addr
zipcode
adv_phone
adv_mobile
adv_email
advGen

FK4 id_program
advChPhd
advChMs
advChIs
advMemPhd
advMamMs
advMamIs
note
pic_tea
pass_tea

thesis_process

PK id_proce

des_proce
note

student_basic

PK id_stu

sex
FK1 prefix_id

Tname
Tlastname
Ename
Elastname
datebirth

FK3 id_nation
race

FK5 id_religion
blood

FK7 id_faculty
FK6 id_department
FK8 id_program
FK10 id_program_sub
FK9 id_groupname

level
plan
part
occupation
occ_position
occ_addr
occ_phone

FK11 id_cardtype
cardNumber
dateofissue
dateofexpired
address

FK4 id_province
zipcode
phone
mobile
email
level_old
degree_old
major

FK2 id_university
university_finish_etc
year_finish
GPA
pic_stu
pass_stu
station

web_webboard_comment

PK,FK1 id

topic_id
detail
picture
post_name
is_member
ip_address
post_date

thesis_index

PK id_thesis
PK id_stu

thesis_type
thesis_status
thesis_title_th
thesis_title_en
adv_chairman
adv_member1
adv_member2

thesis_doctestadd_invite

PK,FK1 id_doc_expert
PK,FK1 doc_type
PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu
PK groupExple

manager_group
doc_group
date_TestAdd_begin
date_TestAdd_end

department

PK id_department

department_th
department_en

thesis_sentdoc

PK id_sent

FK1 id_thesis
FK1 id_stu

date_sent
detail
file_upload

thesis_proc3

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu
PK id_exam

date_appr
comment
date_exam
date_begin
date_update

prefixname

PK prefix_id

prefixname_th
prefixname_en
prefixname_long_th
prefixname_long_en

web_news_category

PK id

category_name
sort

faculty

PK id_faculty

faculty_th
faculty_en
id_adv

advisor_grad

PK id_advisor_grad

id_adv
advisor_grad_name

web_news_comment

PK,FK1 id

news_id
name
comment
ip
post_date

program

PK id_program

id_faculty
FK1 id_department

program_th
program_en
id_adv

thesis_sentdoc_detail

PK,FK1 id_sent
PK id_adv

status_read

thesis_proc1

PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

date_appr
no_command
date_begin
date_update

thesis_docexpert

PK id_doc_expert
PK,FK1 id_thesis
PK,FK1 id_stu

id_advisor_grad
note
date_doc

formupload

PK id_form

form_name
form_url
publish

cardtype

PK id_cardtype

n_card

 
 

รูป 4.1 แสดงความสัมพันธของฐานขอมูลระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยั 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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4.2 การออกแบบจอภาพ 
การออกแบบจอภาพการแสดงผล มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการใชงาน และเหมาะสม

ตอการใชงานของผูใช 
1. หนาหลักของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงเปนหนาเว็บไซตของหนวยงาน 

 
รูป 4.2  การออกแบบหนาจอหลักเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  

(http://ismgrad.cmru.ac.th) 
 

จากรูป 4.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนขอมูลประชาสัมพันธดวน 
สวนท่ี 3 แสดงสวนการเขาระบบของผูใช 
สวนท่ี 4 แสดงสวนเมนเูช่ือมโยง 
สวนท่ี 5 แสดงสวนขอมูลสารสนเทศท่ัวไป 
สวนท่ี 6 แสดงสวนประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
สวนท่ี 7 แสดงสวน Webboard 
สวนท่ี 8 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเหตุ : ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถเขาระบบไดในสวนท่ี 3 ของรูป 4.1 
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2. หนาจอล็อกอินของระบบ 
เม่ือมีการเขาเมนูจากเว็บไซตหลักของบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะแยกสวนของการเขา

ระบบตามผูใชงาน คือ ระบบนักศึกษา ระบบอาจารย ระบบสําหรับผูบริหาร ระบบสําหรับ
เจาหนาท่ี และสวนผูดูแลระบบ เม่ือเขาสูหนาล็อกอิน ผูใชงานจะตองทําการผานระบบความ
ปลอดภัยและพิสูจนตัวตนของผูใช โดยออกแบบหนาจอ ดังรูป 4.2 

 
รูป 4.3  การออกแบบหนาจอล็อกอินของระบบ 

 

จากรูป 4.3 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานในการล็อกอินเขาระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบและการติดตอหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

3. หนาจอเปล่ียนรหัสผาน ประกอบดวยหนาจอเปล่ียนรหัสผานนักศึกษา หนาจอ
เปล่ียนรหัสผานอาจารย หนาจอเปล่ียนรหัสผานเจาหนาท่ี หนาจอเปล่ียนรหัสผานผูบริหารและ
หนาจอเปล่ียนรหัสผานผูดูแลระบบ 

 
รูป 4.4  การออกแบบหนาจอเปล่ียนรหัสผาน 
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จากรูป 4.4 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดการเปล่ียนรหัสผานใหม 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 

 
4. หนาจอหลักของผูดูแลระบบ 

สวนท่ี 1

สวนท่ี 3

สวนท่ี 2

 
รูป 4.5  การออกแบบหนาจอหลักผูดูแลระบบ 

 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูการทํางานพื้นฐานของระบบ ประกอบดวยเมนูยอยตางๆ 

ดังนี้ 
1. จัดการขอมูลพื้นฐาน 

- ขอมูลคํานําหนาช่ือ 
- ขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย 
- ขอมูลจังหวัด 
- ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ 
- ขอมูลศาสนา 

2. จัดการขอมูลวชิาการ 
- ขอมูลผูบริหารบัณฑิต 
- ขอมูลคณะ 
- ขอมูลหลักสูตรการศึกษา 
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- ขอมูลสาขาวิชา 
- ขอมูลแขนงวชิา/กลุมวิชา 
- ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน 
- ขอมูลหมูเรียน 
- ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
- ขอมูลข้ันตอนงานงานวจิัย 
- ขอมูลอัตราคาตอบแทนงานวิจัย 

3. ขอมูลผูใชระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเมนกูารทํางานหลัก ประกอบดวยเมนยูอยตางๆ ดังนี้ 

1) จัดการขอมูลนักศึกษา 
2) จัดการขอมูลอาจารย 
3) จัดการขอมูลการทํางานวิจยั 
4) จัดการขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
5) รายงาน 
6) จัดการขาวสารประชาสัมพันธ 
7) จัดการเว็บบอรด 
8) เปล่ียนรหัสผาน 

 
5. หนาจอสวนการทํางานพื้นฐานของระบบ ประกอบดวยหนาจอตางๆ ดังนี้ 

5.1 สวนจัดการขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลคํานําหนาช่ือ ขอมูลรายช่ือมหาวิทยาลัย 
ขอมูลจังหวัด ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ และขอมูลศาสนา  

5.2 สวนจัดการขอมูลวิชาการ ไดแก ขอมูลผูบริหารบัณฑิต ขอมูลคณะ ขอมูล
หลักสูตรการศึกษา ขอมูลสาขาวิชา ขอมูลแขนงวิชา/กลุมวิชา ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูล   
หมูเรียน ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลข้ันตอนงานวิจยั ขอมูลอัตราคาตอบแทนการดําเนินงานวจิัย 

5.3  สวนผูใชระบบ  
แบงสวนหนาจอการทํางาน ดังนี ้
1) หนาจอสวนคนหาขอมูล 
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สวนที่ 2

สวนท่ี 5

สวนที่ 3 สวนที่ 4

สวนที่ 1

 
รูป 4.6 การออกแบบหนาจอสวนการทํางานพ้ืนฐานของระบบ สวนคนหาขอมูล 

 

จากรูป 4.6 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหา 
สวนท่ี 5 แสดงสวนรายการขอมูลท้ังหมด 

 
2) หนาจอสวนเพิ่มขอมูล/แกไขขอมูล 

 
รูป 4.7  การออกแบบหนาจอสวนการทํางานพื้นฐานของระบบ สวนเพิ่มขอมูล/แกไขขอมูล 

 

จากรูป 4.7  สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
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6. หนาจอจดัการขอมูลนักศึกษา/อาจารย แบงสวนหนาจอการทํางาน ดังนี ้
1) หนาจอสวนคนหาขอมูล  

จากรูป 4.6 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา/
อาจารย สวนคนหาขอมูล ไดดังนี ้

สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหาขอมูล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนรายการขอมูลท้ังหมด 

2) หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล 
จากรูป 4.7 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลนักศึกษา/

อาจารย สวนเพิ่ม/แกไขขอมูล ไดดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
 

7. หนาจอจดัการขอมูลงานวิจัย  
7.1 หนาจอจดัการขอมูลงานวิจัย สวนการคนหานักศึกษา 

 
รูป 4.8  การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลงานวิจยั สวนการคนหานกัศึกษา 

 
จากรูป 4.8 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
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สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามรหัสนักศึกษา 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามช่ือ-สกุล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามสาขาวิชา 
 

7.2 หนาจอจดัการขอมูลงานวิจัย สวนการแสดงรายละเอียด 

 
รูป 4.9 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลงานวิจยั สวนการแสดงรายละเอียด 

 
จากรูป 4.9 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลพื้นฐานของนกัศึกษา 
สวนท่ี 4 แสดงสวนสถานะการทํางานวิจยัปจจุบัน 
สวนท่ี 5 แสดงสวนสถานะการดําเนนิงานวจิัย 
สวนท่ี 6 แสดงสวนรายงานการรับสงเอกสาร 
สวนท่ี 7 แสดงสวนเมนจูัดทําเอกสาร 

 
6.3 หนาจอจัดการขอมูลงานวิจัย สวนรายละเอียดการทํางานวิจัย ประกอบดวย

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลในข้ันตอนตางๆ ดังนี้ ข้ันตอนการขออนุมัติหัวขอ การขอสอบ/บันทึกผล
สอบ (เคาโครง) การอนุมัติเลมเคาโครง การขอสอบ/บันทึกผลสอบ (งานวิจัย) การสงงานวิจัยฉบับ
ปรับปรุง การสงเลมสมบูรณ และการสงเร่ืองอนุมัติผล  
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1) หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล ข้ันตอนการอนุมัติหัวขอ 
จากรูป 4.7 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการรายละเอียดการ

ทํางานวิจยั สวนเพ่ิม/แกไขขอมูล ข้ันตอนการอนุมัติหวัขอ ไดดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขรายละเอียดขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 

2) หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล ข้ันตอนขอสอบ/บันทึกผลสอบ (เคาโครง) 
ข้ันตอนอนุมัติเลมเคาโครง ข้ันตอนขอสอบ/บันทึกผลสอบ (งานวิจัย) ข้ันตอนสงงานวิจัยฉบับ
ปรับปรุง ข้ันตอนสงเลมสมบูรณ และข้ันตอนสงเร่ืองอนุมัติผล 

 
รูป 4.10 การออกแบบหนาจอจัดการรายละเอียดการทํางานวิจยัสวนเพ่ิม/แกไขขอมูล  

 
จากรูป 4.10 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลงานวิจยั 
สวนท่ี 4 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขรายละเอียดขอมูล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 

 
6.4 หนาจอจัดการขอมูลงานวิจัย สวนเมนูจัดทําเอกสาร ประกอบดวยการจัดทํา

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล และหนังสือขอทดลองใช
เคร่ืองมือ 
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1) หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูลการทําเอกสาร 

 
รูป 4.11  การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลงานวิจยั สวนเพ่ิม/แกไขขอมูลการทําเอกสาร 

 
จากรูป 4.11 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลงานวิจยั 
สวนท่ี 4 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขรายละเอียดขอมูล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 6 แสดงสวนรายการขอมูล 

 
2) หนาจอสวนแสดงขอมูลเอกสาร 

 
รูป 4.12 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลงานวิจยั สวนแสดงขอมูลเอกสาร 
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จากรูป 4.12 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลเอกสาร 
สวนท่ี 2 แสดงสวนปุมพิมพเอกสาร 

 

8. หนาจอจดัการเงื่อนไขการศกึษา  
8.1 หนาจอจดัการเงื่อนไขการศกึษา สวนการคนหานักศึกษา  

จากรูป 4.8 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการเง่ือนไขการศึกษา  
สวนการคนหานักศึกษา ไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามรหัสนักศึกษา 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามช่ือ-สกุล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามสาขาวิชา 

8.2 หนาจอจดัการเงื่อนไขการศกึษา สวนคนหาขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
จากรูป 4.6 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการเง่ือนไขการศึกษา  

สวนคนหาขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหาขอมูล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนรายการขอมูลเง่ือนไขการศึกษาทั้งหมด 

8.3 หนาจอจดัการเงื่อนไขการศกึษา สวนการเพิ่ม/แกไขขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
จากรูป 4.10 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการเง่ือนไขการศึกษา 

สวนการเพิ่ม/แกไขขอมูลเง่ือนไขการศึกษาได ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา ขอมูลงานวิจัย 
สวนท่ี 4 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
สวนท่ี 5 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
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9. หนาจอออกรายงาน ประกอบดวยหนาจอออกรายงานขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา  
ออกรายงานขอมูลเกี่ยวกับอาจารย ออกรายงานการดําเนินงานวิจัย และออกรายงานหลักสูตรท่ีเปดสอน 
/ปการศึกษา 

 
รูป 4.13 การออกแบบหนาจอออกรายงาน 

 
จากรูป 4.13 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนการแสดงขอมูลออกรายงาน มีดังนี้ 

1) รายงานขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษา 
- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา 
- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามคณะท่ีสังกัด 
- รายงานขอมูลนักศึกษาจําแนกตามสาขาวชิา 
- รายงานขอมูลนักศึกษาตามสถานภาพจาํแนกตามสาขาวชิา 

2) รายงานขอมูลเกี่ยวกับอาจารย 
3) รายงานการทํางานวิจยั 

- รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในชวงข้ันตอนการทํางานวิจัย 
โดยจําแนกตามข้ันตอนการทํางานวิจัย ดังนี้ การอนุมัติหัวขอและอาจารยท่ีปรึกษา การสอบเคาโครง 
การอนุมัติเลมเคาโครง การสอบงานวิจัย การสงตรวจงานวิจัยฉบับปรังปรุง (กอนเขาเลม) การสง
เลมสมบูรณ และการสงเร่ืองขออนุมัติจบการศึกษา 

- รายงานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 
- รายงานงบประมาณเกี่ยวกับการทํางานวจิยั 
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- รายงานรายช่ืองานวิจยัท่ีผานการอนุมัติแลว 
4) รายงานหลักสูตรท่ีเปดสอนตามปการศึกษา 

สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหาขอมูลตามเง่ือนไข 
 

10. หนาจอจดัการขาวประชาสัมพันธ 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการขาวประชาสัมพันธ ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูจัดการขาวสารประชาสัมพันธ ไดแก เมนูแสดงรายการ

ขาวสาร เมนูเพิ่มขาวสาร เมนูแสดงรายการหมวดหมู เมนูเพิ่มหมวดหมู 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายการขาวสารประชาสัมพันธท้ังหมด 

 
10.1 หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูลขาวสาร ขอมูลหมวดหมูขาวสาร 

จากรูป 4.7 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการขาวประชาสัมพันธ
สวนเพิ่ม/แกไขขอมูลขาวสาร/ขอมูลหมวดหมูขาวสาร ไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนจูัดการขาวสารประชาสัมพันธ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขรายละเอียดขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
 

11. หนาจอจดัการเว็บบอรด 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอจัดการเวบ็บอรด ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูจัดการเว็บบอรด ไดแก เมนูแสดงรายการหมวดหมูเว็บ

บอรด เมนูเพิ่มหมวดหมูเว็บบอรด 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายการหมวดหมูเว็บบอรดท้ังหมด 
 
11.1 หนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูลหมวดหมูเวบ็บอรด 

จากรูป 4.7 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอสวนเพิ่ม/แกไขขอมูล
หมวดหมูเว็บบอรด ไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
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สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนจูัดการเว็บบอรด 
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่ม/แกไขรายละเอียดขอมูล 
สวนท่ี 4 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 

 
12. หนาจอหลักเจาหนาท่ี 

จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอหลักเจาหนาท่ี ไดดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารทํางานพื้นฐานของระบบ  

1) จัดการขอมูลพื้นฐาน 
2) จัดการขอมูลวชิาการ 

สวนท่ี 3 แสดงสวนเมนกูารทํางานหลัก ประกอบดวยเมนยูอยตางๆ ดังนี้ 
1) จัดการขอมูลนักศึกษา 
2) จัดการขอมูลอาจารย 
3) จัดการขอมูลการทํางานวิจยั 
4) จัดการขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
5) รายงาน 
6) จัดการขาวสารประชาสัมพันธ 
7) จัดการเว็บบอรด 
8) เปล่ียนรหัสผาน 

 
13. หนาจอหลักนกัศึกษา 

จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอหลักนักศึกษา ไดดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูการใชงานของนักศึกษา ประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 

ประวัตินักศึกษา ตรวจสอบเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลงานวิจัย สงเอกสารออนไลน เปล่ียนรหัสผาน 
และออกจากระบบ 

สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลนักศึกษา 
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13.1 หนาจอนกัศึกษาสวนแสดงผลขอมูล 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอ สวนแสดงผลขอมูล ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของนักศึกษา  
สวนท่ี 3 แสดงสวนแสดงผลขอมูล ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูล

เง่ือนไขการศึกษา ขอมูลงานวิจัย และรายงานการสงเอกสารออนไลน 
 

13.2 หนาจอนกัศึกษา สวนการสงเอกสารออนไลน 
แบงสวนหนาจอการทํางาน ดังนี ้
1) หนาจอสวนคนหาขอมูลการสงเอกสาร 

จากรูป 4.6 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอการสงเอกสารออนไลน 
สวนคนหาขอมูลการสงเอกสาร ไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของนักศึกษา  
สวนท่ี 3 แสดงสวนเพิ่มขอมูลสงเอกสาร 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหาขอมูลสงเอกสาร 
สวนท่ี 5 แสดงสวนรายการขอมูลสงเอกสารทั้งหมด 

2) หนาจอสวนเพิ่มขอมูลสงเอกสาร 
จากรูป 4.10 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอสวนเพ่ิมขอมูลสง

เอกสาร ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของนักศึกษา  
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลนักศึกษา  
สวนท่ี 4 แสดงสวนเพิ่มรายละเอียดขอมูลสงเอกสาร 
สวนท่ี 5 แสดงสวนปุมบันทึกขอมูล 
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14. หนาจอหลักอาจารย 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอหลักอาจารย ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูการใชงานของอาจารย ประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 

ประวัติอาจารย ขอมูลนักศึกษา ขอมูลเอกสารรับเขา เปล่ียนรหัสผาน และออกจากระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลอาจารย 
 
14.1 หนาจออาจารย สวนคนหาขอมูลนักศึกษา เพื่อดูประวัตินักศึกษา ดูเง่ือนไข

การศึกษาของนักศึกษา และขอมูลการทํางานวิจัยของนักศึกษา 
จากรูป 4.8 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจออาจารย สวนคนหาขอมูล 

ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของอาจารย 
สวนท่ี 3 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามรหัสนักศึกษา 
สวนท่ี 4 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามช่ือ-สกุล 
สวนท่ี 5 แสดงสวนคนหานักศึกษาตามสาขาวิชา 

 
14.2 หนาจออาจารย สวนขอมูลนักศึกษา  

 
รูป 4.14 การออกแบบหนาจออาจารย สวนขอมูลการทํางานวิจยัของนักศึกษา 

 

จากรูป 4.14 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของอาจารย 



89 

สวนท่ี 3 แสดงสวนเมนูขอมูลของนักศึกษา ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา 
ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา และขอมูลการทํางานวิจัย 

สวนท่ี 4 แสดงสวนรายการขอมูลนักศึกษาและสถานการณเปนอาจารย   
ท่ีปรึกษา 
 

14.3 หนาจออาจารย สวนเอกสารรับเขา 

 
รูป 4.15 การออกแบบหนาจออาจารย สวนเอกสารรับเขา 

 

จากรูป 4.15 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของอาจารย 
สวนท่ี 3 สวนคนหาขอมูลเอกสารรับเขา 
สวนท่ี 4 แสดงสวนรายการขอมูลเอกสารรับเขาและสถานะการอานขอความ 

 

15. หนาจอหลักผูบริหาร 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายการออกแบบหนาจอหลักผูบริหาร ไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนูการใชงานของผูบริหาร ประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้     

ดูรายงานนักศึกษา รายงานอาจารย รายงานการทํางานวิจัย รายงานหลักสูตรท่ีเปดสอน 
สวนท่ี 3 แสดงสวนรายละเอียดขอมูลผูบริหาร 
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15.1 หนาจอผูบริหาร สวนแสดงเลือกเมนูออกรายงาน 

 
รูป 4.16  การออกแบบหนาจอผูบริหาร สวนแสดงเลือกเมนูออกรายงาน 

 
จากรูป 4.16 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงโลโกและช่ือของระบบ 
สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานของผูบริหาร 
สวนท่ี 3 สวนคนหาขอมูลรายงานตามเง่ือนไข 
สวนท่ี 4 แสดงสวนรายละเอียดรายงาน 

 


