
 
บทท่ี 5 

การออกแบบโครงสรางและพัฒนาระบบ 
 

การออกแบบและการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวถึงแนวทางวิธีการในการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 การออกแบบโครงสรางของระบบ 
5.1.1 โครงสรางของระบบ 
5.1.2 โครงสรางของเว็บไซต 

5.2 การประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 
 
5.1 การออกแบบโครงสรางของระบบ 

5.1.1 โครงสรางของระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีโครงสรางของระบบดังนี้ 
1) ระบบจัดการความปลอดภัย คือ ระบบสําหรับการจัดการขอมูลผูใชระบบ เชน 

ขอมูลผูใช (username) และรหัสผาน (Password) และตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงาน จําแนกสิทธ์ิ
ผูใชท่ีเขาสูระบบตามหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการขอมูล  

2) ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน คือ ระบบสําหรับการจัดการขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 
ไดแก คํานําหนาช่ือ ขอมูลมหาวิทยาลัย ขอมูลสัญชาติ/เช้ือชาติ ขอมูลจังหวัด และขอมูลศาสนา 
และขอมูลพื้นฐานทางวิชาการ ไดแก ขอมูลผูบริหาร ขอมูลคณะ ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสาขาวิชา 
ขอมูลแขนงวิชา ขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน ขอมูลหมูเรียน ขอมูลประเภทเง่ือนไขการศึกษา ขอมูล
ข้ันตอนงานวิจัย ขอมูลอัตราคาตอบแทนงานวิจัย 

3) ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา คือ ระบบสําหรับการจัดการขอมูลนักศึกษา 
ตรวจสอบขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลงานวิจัย และการสงเอกสารออนไลน 

4) ระบบจัดการขอมูลอาจารย คือ ระบบสําหรับการจัดการขอมูลอาจารย  
ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษา ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา และขอมูล
งานวิจัยของนักศึกษา และขอมูลเอกสารรับเขา 
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5) ระบบจัดการงานวิจัย คือ ระบบสําหรับการจัดการขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
ตรวจสอบสถานะในการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา ออกเอกสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย  
และการคํานวณขอมูลงบประมาณเกี่ยวกับคาใชจายการดําเนินงานวิจัย 

6) ระบบประชาสัมพันธขาวสารและการติดตอกับผูใช คือ ระบบสําหรับการ
จัดการประกาศขาวสาร/การประชาสัมพันธตางๆ และการจัดการเว็บบอรด (Webboard) 

7) ระบบออกรายงานสารสนเทศ คือ ระบบสําหรับการออกรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษา รายงานขอมูลเกี่ยวกับอาจารย รายงานขอมูลการดําเนินงานวิจัย และรายงานหลักสูตรท่ี
เปดสอนตามปการศึกษา 

โครงสรางของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  แสดงดังรูป 5.1 

 

 
 

รูป 5.1 โครงสรางของระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจยัระดบับัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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2) โครงสรางของเว็บไซต 
 

หนาหลักเว็บ

ล็อกอินเขาระบบ

นักศึกษา

อาจารย

ผูบริหาร

เจาหนาท่ี

ผูดูแลระบบ

สารสนเทศท่ัวไป

ขาวสารประชาสัมพันธ

เว็บบอรด

- ขอมูลประวัติ
- ตรวจสอบเงื่อนไขการศึกษา
- ขอมูลการทํางานวิจัย
- สงเอกสารออนไลน
- เปลี่ยนรหัสผาน

- ขอมูลประวัติ
- สืบคนขอมูลนักศึกษา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการศึกษา
- ขอมูลการทํางานวิจัย
- ขอมูลเอกสารรับเขา
- เปลี่ยนรหัสผาน

- ขอมูลประวัติ
- สืบคนขอมูลนักศึกษา
- ตรวจสอบเงื่อนไขการศึกษา
- ขอมูลการทํางานวิจัย
- ขอมูลเอกสารรับเขา
- เปลี่ยนรหัสผาน

- ดูรายงานสารสนเทศ
- ดูรายงานงบประมาณเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานวิจัย

- เพิ่ม แกไข ปรับปรุง     
> ขอมูลนักศึกษา 
> ขอมูลอาจารย 
> ขอมูลการทํางานวิจัย
> ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา 
> ขอมูลพื้นฐานของระบบ 

- ดูสถานะการสงและรับเอกสาร
- เพิ่มขาวสาร/ประชาสัมพันธ 
- ดูรายงานสารสนเทศ 
- เปลี่ยนรหัสผาน

 
 

รูป 5.2 โครงสรางเว็บไซตของระบบการจดัการสารสนเทศสําหรับงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
จากรูป 5.2  ในหนาเว็บไซตหนาแรก ในการเขาสูระบบผูใชตองล็อกอินกอนทุกคร้ัง 

ตามสิทธ์ิท่ีระบบกําหนดใหในการจัดการระบบ และการสืบคนขอมูล แตในสวนของสารสนเทศ
ท่ัวไป ขาวสารประชาสัมพนัธ เว็บบอรด ผูใชสามารถดูขอมูลไดโดยไมตองล็อกอินเขาสูระบบ 
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การล็อกอินเขาสูระบบ ไดแบงตามสิทธิของผูใชงาน โดยแบงตามตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการจัดการขอมูล ไดแก นักศึกษา อาจารย ผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูดูแลระบบ เม่ือ
ล็อกอินเขาสูระบบแลว ผูใชงานสามารถเขาจัดการขอมูลได โดยสิทธ์ิในการจัดการขอมูลจะ
แตกตางกันไป ดังนี้ 

นักศึกษา สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง ดูขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 
เชน ประวัติสวนตัว ดูสารสนเทศเก่ียวกับการทํางานวิจัย ไดแก ขอมูลการทํางานวิจัย  ขอมูลอาจารย  
ท่ีปรึกษา ดูสารสนเทศเก่ียวกับเง่ือนไขการศึกษา รวมท้ังสามารถสงเอกสารถึงอาจารยได 

อาจารย สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง ดูขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน 
เชน ประวัติสวนตัว ดูสารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษา ไดแก ขอมูลประวัตินักศึกษา ขอมูลงานวิจัยและ
สถานะในการทํางานวิจัยของนักศึกษา ขอมูลเง่ือนไขการศึกษาของนักศึกษา และดูขอมูลเอกสาร
รับเขาได 

ผูบริหาร สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง สามารถดูรายงานท้ังหมดท่ี
เกี่ยวกับสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานงบประมาณเกี่ยวกับการทํางานวิจัย 

เจาหนาท่ี สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง สามารถเพิ่ม แกไข ปรับปรุง
ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลการทํางานวิจัย ขอมูลเง่ือนไขการศึกษา ขอมูลพื้นฐานของ
ระบบ ดูสถานะการสงเอกสารของนักศึกษาและการรับเอกสารของอาจารย เพิ่มขาวสาร/
ประชาสัมพันธ จัดการเว็บบอรด รวมท้ังดูรายงานสารสนเทศ  

ผูดูแลระบบ สามารถแกไขขอมูลในการเขาระบบของตนเอง สามารถจัดการสิทธ์ิ   
การเขาใชงานของผูใชงาน  

 
5.2 การประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาระบบ 

การออกแบบพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีการออกแบบใหมีความสอดคลองกับโครงสรางของระบบ       
ใหเหมาะสมและรองรับความตองการในใชงานมากท่ีสุด 

1) การอัพโหลดไฟลเพื่อสงขอมูลเอกสารออนไลน  
ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงใหม มีกระบวนการในการรับสงเอกสาร โดยนักศึกษาจะสามารถสงเอกสารไปยัง
อาจารยท่ีปรึกษาของตนเองได ซ่ึงมีเทคนิคในการเขียนโปรแกรมดังนี้ 
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รูป 5.3 คําส่ังในการอัพโหลดไฟลเพื่อสงขอมูลเอกสารออนไลน 

 
2) ระบบความปลอดภัยทางดานการกําหนดเวลาและติดตามการใชงานของผูใชงาน 

ในการเขาใชงานระบบ นอกจากจะมีระบบการ Login เขาระบบแลว ระบบยังไดมี
การกําหนดเวลาและติดตามการใชงานของเคร่ือง Client ผูใชงานในระบบ โดยหากผูใชงานไมมี
การตอบสนองกับระบบ ระบบจะทําการ Logout ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ซ่ึงมีเทคนิคในการ
เขียนโปรแกรมดังนี้ 

 

 
รูป 5.4 คําส่ังในการกําหนดเวลาและติดตามการใชงานของผูใชงาน 

 
3) ระบบการตรวจสอบขอความท่ีปอนเขาไปในระบบ  

การบันทึกขอมูลในระบบ จะมีการตรวจสอบตัวอักขระท่ีใหปอนเขาระบบ โดยจะ
กําหนดขอบเขตของการปอนขอมูล ถานอกเหนือจากท่ีระบบกําหนด จะไมสามารถบันทึกขอมูลได 
 

 
รูป 5.5 คําส่ังตรวจสอบขอความท่ีปอนเขาไปในระบบ 

 
 


