
 
 

บทที่ 5 
การออกแบบโปรแกรมหนาจอการแสดงผลและการพัฒนาโปรแกรม 

 
 จากการวิเคราะหฐานขอมูลในบทที่ผานมาโดยใชแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหล
ของขอมูล รวมถึงแผนภาพความสัมพันธของ การออกแบบฐานขอมูล เพื่อใหเห็นความสัมพันธ
ของขอมูลในกระบวนการตาง ๆ และใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน ในบทนี้จึงได
กลาวถึงกระบวนการในการออกแบบโครงสรางโปรแกรมและหนาจอการแสดงผลในการจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยกระบวนการออกแบบ เปนกระบวนการท่ีเพื่อใหระบบมีลักษณะทาง
กายภาพอยางชัดเชน และเปนการนํารายละเอียดท่ีไดจากการวิเคราะหและกําหนดความสัมพันธ
ของสวนประกอบตาง ๆ มาจัดใหอยูในรูปของการใชงานไดจริง  โดยแบงเปน 
 1) โครงสรางของระบบ 
 2) การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 
 3) การพัฒนาระบบ 
5.1 โครงสรางของระบบ 
 การออกแบบโครงสรางของระบบไดแบงสิทธิตามระดับของผูใชงาน โดยแบงตาม
หนาท่ีท่ีผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาท่ีสาขาวิชาตาง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร จะไดสิทธิผูดูแล
ขอมูลกิจกรรยอย  เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ ไดสิทธิผูดูแลขอมูลสวนกลาง 
และ ผูบริหารระดับภาควิชาไดสิทธิผูบริหารระดับภาควิชา ผูบริหารระดับคณะไดสิทธิผูบริหาร
ระดับคณะ และ ผูดูแลระบบ ไดสิทธิผูดูแลระบบ โดยผูใชงานในแตละระดับจะตองลอกอินเขาสู
ระบบทุกคร้ังกอนการใชงาน เม่ือลอกอินเขาสูระบบแลว ผูใชงานสามารถแกไขรหัสผานของ
ตนเองได สวนการจัดการขอมูลอ่ืน ๆ สิทธิในการจัดการขอมูลจะแตกตางกันออกไป เชน ผูดูแล
ระบบ สามารถจัดการขอมูลเบ้ือตน ของระบบ ไดแก ขอมูลจัดการขอมูลอางอิงตาง ๆ  ขอมูลการให
สิทธิแกผูใชงาน  ขอมูลของบุคลากร  เจาหนาท่ีงานนโยบายแผน และประกันคุณภาพสามารถ
จัดการขอมูลเกี่ยวกับขอมูลอางอิง  ขอมูลโครงการ ขอมูลบุคลากร ขอมูลการอนุมัติโครงการ ขอมูล
การติดตามการรายผลกิจกรรมท่ีดําเนินการแลว และรายงานสารสนเทศโดยรวมของระบบ  
เจาหนาท่ีสาขาวิชา สามารถจัดการขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลโครงการ เชนการบันทึก แกไข โครงการ 
และกิจกรรมยอย  ขอมูลการขออนุมัติโครงการ เชน การขออนุมัติ  การขออนุมัติยกเลิก การขอ
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อนุมัติปรับโครงการ ขอมูลการรายงานโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินแลว ขอมูลรายงานสารสนเทศ 
สวนผูบริหารระดับสาขาวิชา สามารถดูรายงานสารสนเทศของภาพรวมของสาขาวิชาและสวนรวม  
และผูบริหารระดับคณะสามารถดูรายงานสารสนเทศภาพรวมของคณะและแยกตามสาขาวิชาตาง 
และรายงานในการบริหารจัดการเพื่อท่ีเปนขอมูลชวยตัดสินใจวางแผน การทําแผนปฏิบัติการใน
อนาคต 
 

 
 

รูป 5.1 โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
5.2 การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 
 การออกแบบหนาจอระบบ มีจุดประสงคเพื่อใหเห็นระบบทางกายภาพอยางชัดเจน 
เหมาะสมตอการใชงานท่ีงายของผูใชระบบ  และใหสอดคลองกับโครงสรางของระบบ แสดงการ
ออกแบบหนาจอไดดังนี้ 
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1) หนาจอหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

 
รูป 5.2 การออกแบบหนาจอหลักระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
(http://www.actionplan.science.mju.ac.th) 

 
 จากรูป 5.2 สามารถอธิบายไดดังนี ้

 สวนท่ี 1 แสดงโลโกคณะวทิยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานหนาท่ัวไปของระบบในแนวต้ัง 
 สวนท่ี 3 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผน และ 
                                         ประกันคุณภาพ 
 สวนท่ี 4 แสดงสวนขอมูลสรุป ตารางเวลา  
 สวนท่ี 5 สวนแสดงผูจัดทําและท่ีอยูขององคกรเพ่ือใชในการติดตอ 
 

2) หนาจอล็อกอินของระบบ 
 เม่ือมีการเขาเมนู Login  จากระบบหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จะเขาสูหนาล็อกอิน
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ของระบบ ซ่ึงผูใชงานจะตองทําการผานระบบความปลอดภัยและพิสูจนตัวตนของผูใช และจะได
สิทธิของตนเองในการเขาใชระบบโดยออกแบบหนาจอดังรูป 5.3 

 
รูป 5.3 การออกแบบหนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 

 
 จากรูป 5.3 สามารถอธิบายไดดังนี ้

 สวนท่ี 1 แสดงโลโกคณะวทิยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2 แสดงสวนเมนกูารใชงานในการล็อกอินเขาสูระบบ 
 สวนท่ี 3 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผน และ 
                                          ประกันคุณภาพ 

3) หนาจอการทํางานของผูใช 
 หนาจอการทํางานของผูใชมีเมนูการทํางานจะแตกตางกัน โดยการทํางานของผูใช

จะถูกแบงสิทธิการใชงานเปน 5 กลุม ซ่ึงแตละกลุมจะแสดงเมนูในการเขาไปใชงานตางกัน  
1) การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ 

 เปนสวนของหนาจอสําหรับผูดูแลระบบ ซ่ึงจะเปนหนาจอท่ีแสดงถึงระบบจัดการ
ขอมูลอางอิงเบ้ืองตน  ระบบเพิ่มผูใชงานในระบบ และสิทธิการเขามาใชงานในระบบ ซ่ึง
ประกอบดวย ช่ือผูใชงานระบบ กลุมสิทธิของผูใชงานระบบ และสวนของรหัสผานสําหรับการเขา
ระบบ ถาหากผูดูแลระบบตองการท่ีจะทําการเปล่ียนแปลงสิทธิของผูใชงาน เปล่ียนรหัสผาน
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สําหรับผูใช  เปด/ปดสิทธิการใชงานของระบบหรือทําการลบรายชื่อของผูใชงาน ก็สามารถท่ีจะเขา
มาแกไขจากหนาจอสวนนี้ ดังรูป 5.4 

 
รูป 5.4 การออกแบบหนาจอการทํางานของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 จากรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี ้

 สวนท่ี 1 แสดงโลโกคณะวทิยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2 สวนแสดงรายละเอียดของ ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 

1) แสดงช่ือผูใชงานระบบ 
2) แสดงช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 
3) เปล่ียนรหัสผาน 
4) ออกจากระบบ 

 สวนท่ี 3 สวนแสดงเมนูการใชงาน ประกอบดวย 
 1) ระบบจัดการขอมูลอางอิง 
 2) ระบบจัดการสิทธิการเขาใชงานระบบ 
 3) ระบบจัดการขอมูลบุคลากร 

 สวนท่ี 4 สวนของการแสดงผลรายการขอมูลท่ีเรียกใช 
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 สวนท่ี 5 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผนและ
ประกันคุณภาพ 

 2) การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลขอมูลสวนกลาง (งานนโยบาย แผนและ
ประกันคุณภาพ 

เปนสวนของหนาจอสําหรับผูดูแลขอมูลสวนกลาง(งานนโยบาย แผนและประกัน 

คุณภาพ) ซ่ึงจะเปนหนาจอที่แสดงถึงระบบจัดการขอมูลอางอิง สามารถบันทึกขอมูลอางอิงของ
ระบบได ระบบจัดการขอมูลโครงการ สามารถปรับปรุงแกไขโครงการหลักและกิจกรรมยอย 
ระบบจัดการขอมูลบุคลากร สามารถบันทึกเพิ่มบุคลากรเขาสูระบบ  ระบบอนุมัติโครงการ สามารถ
อนุมัติโครงการ กิจกรรมยอยท่ีมีการขออนุมัติ ยกเลิก และปรับแผน  ระบบรายงานโครงการ
สามารถเขาไปตรวจเช็คดูวาหนวยงานสาขาวิชาไหนท่ีรายงานผลมาแลว และหนวยงานท่ียังไมได
รายงานผล  และ รายงานสารสนเทศ สามารถดูรายงาน สารสนเทศตาง ๆ ของระบบ ในภาพรวม
เพื่อนําขอมูลไปประเมินแผนได  แสดงดังรูป 5.4 

 จากรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 สวนท่ี 1 แสดงโลโกคณะวทิยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2 สวนแสดงรายละเอียดของ ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 

 1) แสดงช่ือผูใชงานระบบ 
 2) แสดงสิทธิการเขาใชงานระบบ 
 3) แสดงช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 
 4) เปล่ียนรหัสผาน 
 5) ออกจากระบบ 

 สวนท่ี 3 สวนแสดงเมนูการใชงาน ประกอบดวย 
 1) ระบบจัดการขอมูลอางอิง 
 2) ระบบจัดการขอมูลโครงการ 
 3) ระบบจัดการขอมูลบุคลากร 
 4) ระบบอนุมัติโครงการ 
 5) ระบบรายงานโครงการ 
 6) รายงานสารสนเทศ 

 สวนท่ี 4 สวนของการแสดงผลรายการขอมูลท่ีเรียกใช 
 สวนท่ี 5 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผนและ
ประกันคุณภาพ 
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 3) การออกแบบหนาจอสําหรับผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย 

เปนสวนของหนาจอสําหรับผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอยซ่ึงจะเปนหนาจอที่แสดงถึง 
ระบบจัดการขอมูลโครงการ สามารถปรับปรุงแกไขโครงการหลักและกิจกรรมยอย ระบบจัดการ
ขอมูลบุคลากร สามารถบันทึกเพิ่มบุคลากรเขาสูระบบ  ระบบขออนุมัติโครงการ สามารถขออนุมัติ
โครงการ กิจกรรมยอย  ขออนุมัติ ยกเลิก และปรับแผน  ระบบรายงานโครงการสามารถเขาไป
รายงานผล กิจกรรมยอยท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว และ รายงานสารสนเทศ สามารถดูรายงาน 
สารสนเทศตาง ๆ ของสาขาวิชาท่ีเจาหนาท่ีสังกัดอยู  แสดงดังรูป 5.4 

 จากรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 สวนท่ี 1  แสดงโลโกคณะวิทยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2  สวนแสดงรายละเอียดของ ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 

 1) แสดงช่ือผูใชงานระบบ 
 2) แสดงสิทธิการเขาใชงานระบบ 
 3) แสดงช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 
 4) เปล่ียนรหัสผาน 
 5) ออกจากระบบ 

 สวนท่ี 3  สวนแสดงเมนูการใชงาน ประกอบดวย 
 1) ระบบจัดการขอมูลโครงการ 
 2) ระบบขออนุมัติโครงการ 
 3) ระบบรายงานโครงการ 
 4) รายงานสารสนเทศ 

 สวนท่ี 4  สวนของการแสดงผลรายการขอมูลท่ีเรียกใช 
 สวนท่ี 5 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผนและ
ประกันคุณภาพ 

 
 4) การออกแบบหนาจอสําหรับผูบริหาร (ระดับสาขาวิชา) 
 เปนสวนของหนาจอสําหรับผูบริหาร(ระดับสาขาวิชา) ซ่ึงจะเปนหนาจอที่แสดง 
ถึงสารสนเทศของหนวยงานท่ีสังกัดอยู  ดังรูป 5.4 

 จากรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 สวนท่ี 1  แสดงโลโกคณะวิทยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2  สวนแสดงรายละเอียดของ ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 
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 1) แสดงช่ือผูใชงานระบบ 
 2) แสดงสิทธิการเขาใชงานระบบ 
 3) แสดงช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 
 4) เปล่ียนรหัสผาน 
 5) ออกจากระบบ 

 สวนท่ี 3  สวนแสดงเมนูการใชงาน ประกอบดวย 
 1) รายงานสารสนเทศ 

 สวนท่ี 4  สวนของการแสดงผลรายการขอมูลท่ีเรียกใช 
        สวนท่ี 5  แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผน    และ
ประกันคุณภาพ 

 
 5) การออกแบบหนาจอสําหรับผูบริหาร (ระดับคณะ) 
 เปนสวนของหนาจอสําหรับผูบริหาร(ระดับคณะ) ซ่ึงจะเปนหนาจอที่แสดง 
ถึงสารสนเทศของหนวยงานท่ีสังกัดอยู  ดังรูป 5.4 

 จากรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 สวนท่ี 1 แสดงโลโกคณะวทิยาศาสตร และช่ือของระบบ 
 สวนท่ี 2 สวนแสดงรายละเอียดของ ผูใชงานระบบ ประกอบดวย 

 1) แสดงช่ือผูใชงานระบบ 
 2) แสดงสิทธิการเขาใชงานระบบ 
 3) แสดงช่ือหนวยงานท่ีสังกัด 
 4) เปล่ียนรหัสผาน 
 5) ออกจากระบบ 

 สวนท่ี 3 สวนแสดงเมนูการใชงาน ประกอบดวย 
 1) รายงานสารสนเทศ 

 สวนท่ี 4 สวนของการแสดงผลรายการขอมูลท่ีเรียกใช 
        สวนท่ี 5 แสดงสวนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคณะและงานนโยบายแผน     
และประกันคุณภาพ 

 
 6) การออกแบบหนาจอการรายงานสารสนเทศ 
 เปนสวนของหนาจอรายงานสารสนเทศ ซ่ึงจะเปนหนาจอที่แสดงรายงาน 
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สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน รายงานโครงการหลักตามพันธกิจ รายงานโครงการตามแหลง
งบประมาณ รายงานโครงการท่ียกเลิกประจําปงบประมาณ รายงานโครงการท่ีปรับโครงการ 
รายงานโครงการตามรอบระยะเวลา ดังสวนประกอบท่ี 4 ของรูป 5.4 

 จากสวนประกอบท่ี 4 ของรูป 5.4 สามารถอธิบายไดดังนี้  
 ในสวนประกอบท่ี 4 ของรูป 5.4 จะใชแสดงผลของรายงานสารสนเทศในรูปแบบ

ตาง ๆ ซ่ึงสามารถแบงการแสดงผลไดเปน 3 สวน ดังรูป 5.5 

 
รูป 5.5 การออกแบบหนาจอรายงานสารสนเทศ 

 
 จากรูป 5.5 สามารถอธิบายไดดังนี ้
 สวนท่ี 4.1 เลือกขอมูลเพื่อแสดงรายงานสารสนเทศตามปงบประมาณและตาม

ขอมูลของแตละรายงานสารสนเทศ 
 สวนท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ รายงานสารเทศท่ีเลือกจากสวนท่ี 4.1 แสดงใน

รูปแบบของตารางขอมูล 
 สวนท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของรายงานสารเทศท่ีเลือกจากสวนท่ี 4.1 แสดงใน

รูปแบบของกราฟ และสามารถพิมพรายงานสารสนเทศในรูปแบบของไฟล PDF เพื่อใชเก็บเปน
หลักฐานได 
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5.3  การพัฒนาระบบ 
 ผูศึกษาไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจไดทําการพัฒนาโปรแกรมโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท
วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต 2005 และ ใช SQL server ในการเก็บฐานขอมูลของระบบ เขียนโปรแกรม
โดยใชภาษา เอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาเว็บไซต เว็บ
แอปพลิเคช่ัน และเว็บเซอรวิส  มีการทํางานท่ีฝง Server  และในข้ันตอนการพัฒนาระบบไดทําการ
แยกแยะมอดูลของการทํางานของระบบออกเปนสวนๆ  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางาน
และกระบวนการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมดังนี้ 

1) โครงสรางการทํางานของแตละมอดูล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจได มีการจัดโครงสรางของมอดูลตางๆภายในระบบตามลําดับการ
เรียกใชงาน และหมวดหมูดังรูปท่ี 5.6 

 
รูป 5.6 โครงสรางมอดูลระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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2) การเช่ือมตอฐานขอมูล 
- จากโครงสรางมอดูลระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ดังรูป 5.5 มีการเช่ือมตอฐานขอมูล SQL SERVER 
2005 โดยคําส่ังท่ีใชติดตอฐานขอมูลอยูในไฟลช่ือ web.config โดยช่ือท่ีใชในการติดตอฐานขอมูล
คือ “actionplanConnectionString” ดังรูป 5.7 

 
รูป 5.7 คําส่ังติดตอระหวางระบบกับฐานขอมูล 

 
 - การนําการเช่ือมตอ SQL SERVER 2005 ไปเรียกใชงานในระบบ ดังรูป 5.8  

 
รูป 5.8 คําส่ังเรียกการเช่ือมตอมาใชงานในระบบ 

 
3) การเขียนหมายเหตุโปรแกรม 

 ในสวนของการเขียนหมายเหตุโปรแกรม คือเขียนอธิบายในโคด วาสวนไหนเปนอะไร 
จะเปนการชวยใหสามารถนํามาแกไขไดงายเม่ือพบขอผิดพลาด หรือบอกรายละเอียดวาโปรแกรม
ในสวนนี้ทําหนาท่ีอะไร เรียกใชงานอะไร และมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของอยางไร ผูศึกษาไดนําการเขียน
หมายเหตุโปรแกรมมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ดังรูป 5.9 
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รูป 5.9 การเขียนหมายเหตุโปรแกรม 
 จากรูป 5.9 เปนตัวอยางการเขียนหมายเหตุของโปรแกรม ในสวนของการดึงขอมูลจาก
ฐานขอมูลมาทําเปน Dataset เพื่อเก็บขอมูลและนําไปใชแสดงในหนา การแกไขโครงการหลัก ใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ มีการเขียนอธิบายไวเปนลําดับ ซ่ึงผูท่ีสนใจในการพัฒนาระบบตอ สามารถทํา
ความเขาใจในตัวโคดและระบบไดงายข้ึนและเพื่อสามารถประเมินโปรแกรมกอนนําไปใชงานได 

4) การเขารหัสแบบ MD5 
 ผูศึกษาไดนําในสวนของการเขารหัสขอมูลแบบไมใชกุญแจ (คีย) หรือการเขารหัสทาง

เดียวโดยท่ัวไปเรียกวาแฮชฟงกช่ัน (Hash function) เขามาใชในระบบในสวนของการรหัสผาน
ของการ Login เขาสูระบบเม่ือนําขอความมาเขารหัสแฮชฟงกช่ันจะไดผลลัพธเปนขอความขนาด
คงท่ีชุดหนึ่ง โดยท่ัวไปแฮชฟงกช่ันมีประโยชนในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของขอความ คือ 
MD5 

 หลักการเขารหัสดวยฟงกช่ัน MD5 จะเปนการเขารหัสแบบตัวเลข 32 byte ซ่ึงขอความ
ท่ีถูกเขารหัสจะถูกเขารหัสดวย MD5 จะมีอยู 32 ตัวอักษร การเขารหัส MD5 สามารถแปลง
ขอความธรรมดาใหเปน ขอความท่ีถูกเขารหัส แตไมสามารถแปลงจากขอความท่ีถูกเขารหัสแลวมา
เปนขอความธรรมได ทางผูศึกษาจึงไดนําหลักการนี้มาใชในระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ดวย ตัวอยางคําส่ังท่ีใช
แสดงดังรูป 5.10 
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รูป 5.10 ตัวอยางคําส่ังของการใช MD 5 ในสวนของการ Login ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 
  

 เม่ือทําการ Login เขาสูระบบแลว รหัสผานจะถูกเขารหัสดวย MD5 จะมีอยู 32 ตัวอักษร 
เชน “8d2fb62e105fd7c0326fb3a1fe1ad434” และนําเปรียบเทียบในสวนของฐานขอมูลวามีคา
ตรงกันไหมถาตรงกันก็จะสามารถเขาใชงานระบบได  


