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บทที ่4 

การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 
 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้    ไดอ้อกแบบระบบและฐานขอ้มูลใหม่
โดยแบ่งส่วนของการออกแบบเป็น  2 ส่วนคือ ส่วนของการออกแบบระบบ  ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือใน
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  คือ แผนผงัระบบ  (Context Diagram) และแผนผงักระแสขอ้มูล
(Dataflow Diagram) และส่วนการออกแบบฐานขอ้มูล   ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบ
ฐานขอ้มูล  คือ แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  (Entity Relationship Diagram) รายละเอียด
การศึกษาครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ส่วนของการออกแบบระบบ 
 4.2 ส่วนของการออกแบบฐานขอ้มูล 

4.1 ส่วนของการออกแบบระบบ 
 1) แผนผงับริบทของระบบ การจดัรูปแบบเอกสารวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพนัธ์ของระบบ
กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ ผูดู้แลระบบ นกัศึกษาระดบับณั ฑิตศึกษา  เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั   
และเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2) แผนผงักระแสขอ้มูล  (Dataflow Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงการไหลของขอ้มูลใน
ระบบการจดัรูปแบบเอกสารวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
ระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ จากแผนผงับริบท 
  

 เพื่อใหเ้ห็นระบบงานทั้งหมดผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก ขั้นตอนการท างานต่างๆของระบบซ่ึงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานท่ีใชใ้นการ
ออกแบบ Data Flow Diagram Symbol (DFD)   แสดงในตาราง 4.1  
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ตารางที ่4.1 แสดงสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการท าแผนผงับริบท 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
 
 

โปรเซสหรือการประมวลผล (Process)  

 
 

เอนทิตีภายนอก (External Entity)  

 
แหล่งเก็บขอ้มูล (Data Store)  

 
แหล่งเก็บขอ้มูล  (Data Store) เม่ือมีการแสดงซ ้ า
หลายต าแหน่ง 

 การไหลของขอ้มูล (Data Flow)  

 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบ  

 1 ) โปรเซส (Process)  คือกิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลจากแบบหน่ึงไปยงัอีก
แบบหน่ึง   โดยแสดงถึงการกระท าหรือการเปล่ียนแปลงตวัขอ้มูลหรือสถานะของขอ้มูล โดย ขอ้มูล
จะไหลเขา้สู่ หน่วยประมวลผล   จากนั้นหน่วยประมวลผล ท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้น
ออกมาเป็นขอ้มูลลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  ในการตั้งช่ือ หน่วยประมวลผล จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมท่ีท าและตอ้งตั้งช่ือในลกัษณะของค ากริยา 
        2 ) เอนทติีภายนอก  (External enitity) คือส่ิงต่าง ๆ (นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบบ 
หรืออ่ืนๆ) ท่ีอยูภ่ายนอกระบบ แต่มีความเก่ียวขอ้งกบัระบบในฐานะท่ีเป็นผูส่้งขอ้มูลเขา้สู่ระบบ
หรือเป็นผูรั้บขอ้มูลจากระบบ   ถา้เอนทิตีเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเราเรียก วา่ Source ถา้เอนทีตีเป็น
แหล่งท่ีรับขอ้มูลอนัเป็นผลจากการประมวลผลเราเรียกวา่ Sink   
    3 ) แหล่งเกบ็ข้อมูล (Data store) คือการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลไวส้ าหรับใชใ้น
การผลิตสารสนเทศต่อไป   ใชส้ัญลกัษณ์แทนการเก็บขอ้มูลในแฟ้มหรือฐานขอ้มูลซ่ึงในทาง
คอมพิวเตอร์อาจเป็นเทปหรือดิสก ์เป็นตน้ ซ่ึง ในการตั้งช่ือแหล่งเก็บ ขอ้มูล    ช่ือแหล่งเก็บขอ้มูล
เป็นค านาม  เช่น ไฟลข์อ้มูลวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ ขอ้มูลนกัศึกษาท่ีท าการลงทะเบียน
เขา้ใชโ้ปรแกรม   
 4 ) กระแสข้อมูล  (Data flow)   คือเส้นทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีข องขอ้มูล ซ่ึงการเคล่ือนท่ี
อาจจะเคล่ือนท่ีจากแหล่งภายนอกไปสู่ส่วนประกอบของระบบ  หรือ จะเคล่ือนจากส่วนประกอบ
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ของระบบไปยงัแหล่งภายนอก  หรือระหวา่งส่วนประกอบของระบบดว้ยกนั ใน การตั้งช่ือกระแส
ขอ้มูล ช่ือกระแสขอ้มูลจะตอ้งตั้งในลกัษณะค านาม เช่น ช่ือไฟลข์อ้มูลวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ
อิสระทั้งน้ีสามารถแสดงการวเิคราะห์และออกแบบระบบในรูปของแผนผงับริบท ดงัน้ี 

 
รูป 4.1 แผนผงับริบทของระบบการจัดการเอกสารวทิยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอสิระ 

 
 จากรูป  4.1 เป็นแผนผงับริบทของระบบ การจดัการเอกสารวทิยานิพนธ์การคน้ควา้แบบ
อิสระของบณัฑิตวทิ ยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  โดยจะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัระบบ  คือ ผูดู้แลระบบ   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยระบบจะท างานสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 
 1)  ผูดู้แลระบบ ขอบเขตของการท างานในระบบ  คือ ก าหนดสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบ
ไดโ้ดยแบ่งออกเป็น   4 ระดบั ไดแ้ก่  ระดบัผูดู้แลระบบ  ระดบัเจา้หนา้ท่ี  ระดบันกัศึกษา  ระดบั
เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2) นกัศึกษา ขอบเขตของการท างานในระบบ  คือลงทะเบียนก่อนเขา้ใชง้านระบบ  สามารถ
จดัการขอ้มูลนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในระบบได้  (เพิ่มขอ้มูล ,แกไ้ขขอ้มูล ,ยกเลิกขอ้มูล ) ดาวน์โหลด
โปรแกรมวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระได ้โดยระบบจะมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามระเบียบของ
บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดไวใ้ห ้ และสามารถดาวน์โหลดหรืออพัโหลดไฟลข์อ้มูลวทิยานิพนธ์ /การ
คน้ควา้แบบอิสระเขา้ฐานขอ้มูลได ้
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 3) เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ขอบเขตของการท างานในระบบ  คือ เจา้หนา้ท่ีสามารถท าการ 
Update สถานะในระบบเม่ือท าการ ตรวจเล่มเสร็จ และสามารถเพิ่มขอ้เสนอแนะในไฟลเ์อกสารได ้
 4) เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอบเขตของการท างานในระบบ  คือ 
ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูลวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ (MS World)และแปลงไฟลข์อ้มูลเป็น 
PDF File แลว้ท าการอพัโหลดขอ้มูล 

 จาก ระบบ การจดัการเอกสารวทิยานิพนธ์การคน้ควา้แบบอิสระ ของบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   สามารถวเิคราะห์เพื่อหารายละเอียด  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1) ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ 
  • ผูดู้แลระบบ 

  • นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  • เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั 
  • เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2) ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
  • ขอ้มูลการลงทะเบียนของนกัศึกษา 
  • ขอ้มูลวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
 3) กระบวนการทีเ่กีย่วข้อง  
  • การเขา้ใชง้านในระบบ 
  • จดัการขอ้มูลนกัศึกษา 
  • จดัการรูปแบบเอกสารวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
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รูปที ่4.2 แผนผงัข้อมูลระดับ 0  ของระบบการจัดรูปแบบเอกสารวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 

28 
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จากรูป 4.2 อธิบายหลกัการท างานไดว้า่  ในการท่ีผูใ้ชท้ ั้ง  4 กลุ่มจะเขา้ใชง้านระบบนั้นจะตอ้งผา่น
กระบวนการลงทะเบียนเขา้ระบบก่อน เพื่อตรวจสอบวา่ผูใ้ชมี้สิทธ์ิท่ีเขา้ใชร้ะบบในส่วนใดไดบ้า้ง  ดงัน้ี 
ผูใ้ชใ้นฐานะท่ีเป็นผูดู้แลระบบเม่ือเขา้ใชร้ะบบแลว้  สามารถเขา้ไปจดัการเพิ่ม  ลบ แกไ้ข ปรับปรุง และ
บนัทึกขอ้มูลในส่วนของขอ้มูล ของผูใ้ชร้ะบบในประเภทต่างๆ และเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ท าการ
ดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูล รวมทั้งก ารเขา้ไปจดัการในส่วนของการตรวจสอบรูปแบบไฟลเ์อกสาร
วทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ  จากนั้นเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเขา้ไป
ดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระเพื่อมาท าการลงลายน ้าเขา้รหสัและแปลง
ไฟลเ์ป็นPDFไฟล ์ซ่ึงเป็นกระบวนการสุดทา้ยในกระบวนการทั้งหมด เพื่อพร้อมส าหรับการสนบัสนุน
ความตอ้งการรายงานของผูใ้ชท้ ั้ง 4 กลุ่ม   
 

 
รูป 4.3  แผนผงักระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการย่อย 1 ตรวจสอบผู้ใช้งาน 

 รูป 4.3 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการยอ่ย 1 ตรวจสอบผูใ้ชง้าน จากรูป 4.3 
เป็นกระบวนการท างานยอ่ยของกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชง้าน วา่ในกระบวนการตรวจสอบ
ผูใ้ชง้าน นั้น  ผูเ้ขา้ใชง้านทั้ง 2 กลุ่ม คือ นกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี
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รูป 4.4  แผนผงักระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการย่อย 2 จัดการข้อมูลลงทะเบียน 

 จากรูป  4.4  เป็นกระบวนการท างานยอ่ยของ กระบวนการจดัการขอ้มูล ลงทะเบียน  วา่ใน
กระบวนการจดัการขอ้มูลลงทะเบียนนั้น      นกัศึกษา จะท าหนา้ท่ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ใชง้านโดย
การกรอกขอ้มูลคือรหสัประจ าตวันกัศึกษาและรหสัผา่นใน ระบบจดัรูปแบบเอกสาร  ซ่ึงนกัศึกษาจะ
สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ปรับปรุง บนัทึก ขอ้มูลนกัศึกษาและขอ้มูลไฟลว์ทิยานิพนธ์ /การคนควา้แบบ
อิสระ  อีกทั้งการอพัโหลดดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระและการเช็ค
สถานะเล่มท่ีส่งใหท้างบณัฑิตวทิยาลยัตรวจสอ 
  

 
รูป 4.5  แผนผงักระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการย่อย 3 จัดการข้อมูลวทิยานิพนธ์/ 

การค้นคว้าแบบอสิระ 
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จากรูป 4.5 แผนผงักระแสขอ้มูลระดบั   1   ของกระบวนการยอ่ย   3    จดัการขอ้มูล 
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระนั้น        ผูเ้ขา้ใชคื้อนกัศึกษาสามารถเขา้ไปอพัโหลดไฟล์ 
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระเพื่อส่งขอ้มูลไฟลเ์อกสารทั้งหมดใหก้บัเจา้หนา้บณัฑิตวทิยาลยั 
ท าการตรวจสอบและแกไ้ข เม่ือมีการแกไ้ขเอกสารนกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารและ 
น ามาแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้

4.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 
 จากการวเิคราะห์และออกแบบ ท าใหรู้้วา่มีกระแสขอ้มูลและกระบวนการท างาน  ต่าง ๆ 
 ภายในระบบอะไรบา้ง เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนภาพความ 
 สัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ ตามมาตรฐานท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ 
 ระหวา่งขอ้มูล ดงัตาราง  4.2 

ตาราง  4.2 แสดงสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 
 

Entity Name

Attribute

 
 

 
คุณลกัษณะของเอน็ทิตี (Entity) 

คุณลกัษณะของแอททริบิวส์ (Attribute) 

 1 1  
 

ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One-to-One Relationship) 

1                             
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

        
ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

  1)   เอน็ทิตี  (Entity) คือ องคป์ระกอบส่วนหน่ึงของแผน ผงัแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล ท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลแต่ละรายการ ท่ีมีคุณสมบติัร่วมกนัภายใตข้อบเขตของระบบหน่ึง
ท่ีก าลงัสนใจ เช่น ระบบสหกิจศึกษา ประกอบดว้ย เอน็ทิตี  นกัศึกษา  เอน็ทิตี เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั  
เอน็ทิตี เจา้หนา้ทีศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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2)   คุณลกัษณะของเอน็ทิตี (Attribute) คือ คุณสมบติัของวตัถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ โดย
อธิบายรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอน็ทิตี (Entity) เช่น รหสัประจ าตวั ช่ือ สกุล  
สาขาวชิา คณะเป็นตน้ เป็นคุณลกัษณะของเอน็ทิตีนกัศึกษา 

3) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพนัธ์ ของขอ้มูลของเอน็ทิตีหน่ึงวา่ มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอยา่งมากหน่ึงขอ้มูลกบัอีกเอน็ทิตีหน่ึง 
ในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึงเช่นเอน็ทิตีนกัศึกษากบัเอน็ทิตีหวัขอ้วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระมี
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงคือนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีหวัขอ้วทิยานิพน์/การคน้ควา้แบบอิสระ
ไดค้นละ1หวัขอ้เท่านั้น 
  4) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของเอน็ทิตีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกับอีกเอน็ทิตีหน่ึง เช่น 
ความสัมพนัธ์ของสาขาวชิาและนกัศึกษาเป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม คือ สาขาวชิา1สาขาสามารถมีนกัศึกษา
ในความดูแลไดห้ลายคนโดยนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีสาขาวชิาไดเ้พียงสาชาวชิาเดียวเท่านั้น 

จากการวเิคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการต่าง ๆ จึงสามารถน าขอ้มู ลท่ีไดม้า
สร้างฐานขอ้มูล และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เพื่อการน าไปใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบตามหลกัการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ดงัรูป 4.6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
รูป 4.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างตารางข้อมูลของระบบ (Table Relationship) 

 



33 
 

ชนิดของขอ้มูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลของระบบ มีดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 4.3 ชนิดของข้อมูล (Data Type) 
ชนิดของขอ้มูล ค าอธิบาย ตวัอยา่ง 

CHAR(m) เก็บขอ้มูลท่ีเป็น String โดยขนาดของการเก็บมีขนาด
คงท่ีไม่เกิน 255 ตวัอกัษร 

status char(1); 

VARCHAR(m) ขอ้มูลท่ีเป็น Stringโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไม่เกิน 
255 ตวัอกัษร 

login VARCHAR 
(20); 

INT(m) Unsigned INT เก็บค่าจ านวนเตม็ มีค่าตั้งแต่ 
-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แต่ถา้ใส่ Unsigned 
จะมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต ์

id int(4); 
obj_id(4) 
unsigned; 

FLOAT ขอ้มูลท่ีเป็นเลขทศนิยม  ขนาด 4 ไบต ์ salary  float(5,3); 
 DOUBLE เป็นตวัเลขท่ีมีตวัเลขหลงัจุดทศนิยมไดถึ้ง 15 ต าแหน่ง มี

ค่าอยูร่ะหวา่ง  –1.79769313486231x 10308  ถึง   
–4.94065645841247 x 10–324  เม่ือเป็นค่าลบ  และอยู่
ระหวา่ง 4.94065645841247 x 10–324   ถึง 
1.79769313486231 x 10308 เม่ือเป็นค่าบวก ใช้
หน่วยความจ าในการเก็บ 8 ไบต ์

score double (2); 
 

TEXT เก็บขอ้มูลตั้งแต่ 1-65535 ตวัอกัษร ex_sub TEXT; 
DATE เก็บขอ้มูลวนัท่ีในรูปแบบ "yyyy-mm-dd"มีขนาด 3 ไบต ์ date_st date; 
TIME เก็บขอ้มูลเวลาในรูปแบบ "hh:mm:ss" มีขนาด 3 ไบต ์ time_in time; 

 
 จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอน็ทิตี  ท าให้ผูศึ้กษาสามารถสร้าง ฐานขอ้มูล ช่ือวา่ 
cpedu จดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL)โดยใช้โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
และเขียนโปรแกรมพฒันาระบบโดยใช้ โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) รูปแบบเฟรมเวร์ิก (Framework)  
ภายในฐานขอ้มูลโดย มีการจดัเก็บขอ้มูลแอททริบิวต์  คียห์ลกั  (Primary Key) และคียน์อก  (Foreign 
Key) ดงัตาราง 4.4-4.23 
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ตาราง 4.4 แสดงข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมจัดรูปแบบเอกสารวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระของ
นักศึกษา บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ล าดบั ช่ือตาราง ประเภท

ตาราง 
รายละเอียด 

1. tbdocumentfile Transaction ตารางเก็บช่ือไฟลเ์อกสารวทิยานิพนธ์/การ
คน้ควา้แบบอิสระ 

2. tbstudent Master ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
3. tbstudents Master ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษาท่ีท าการลงทะเบียนใช้

งานโปรแกรม 
4. tbstudentstatus Transaction ตารางเก็บขอ้มูลสถานะการตรวจไฟลเ์อกสาร 
5. tbuser Master  

 
ตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

6. thesis Transaction ตารางเก็บขอ้มูลหวัขอ้วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
แบบอิสระ 

7. trbranch Master  ตารางเก็บขอ้มูลสาขาวชิา 
8. trfaculty Master  ตารางเก็บขอ้มูลคณะวชิา 
9. tbtrack Transaction ตารางตรวจสอบสถานะ 

 
ตาราง 4.5  ข้อมูลเอกสารวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
ช่ือตาราง Tbdocumentfile 
ค าอธิบาย ตารางเก็บช่ือไฟลเ์อกสารวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
คียใ์น doc_RowID 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 
doc_RowID รหสัเอกสาร Number 2 18 
doc_stuCode รหสันกัศึกษา VARCHAR 9 529932077 
doc_Cover ปกนอก TEXT  65535 ขอ้มูล Cover 
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ตาราง 4.5  ข้อมูลเอกสารวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ (ต่อ)  
ช่ือตาราง Tbdocumentfile 
ค าอธิบาย ตารางเก็บช่ือไฟลเ์อกสารวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
คียใ์น doc_RowID 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 

doc_Check1 
สถานะตรวจสอบปกนอก 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Abstract บทคดัยอ่ TEXT  65535 ขอ้มูล Abstract 

doc_Check2 
สถานะตรวจสอบบทคดัยอ่ 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Content สารบญั TEXT  65535 ขอ้มูล Content 

doc_Check3 
สถานะตรวจสอบสารบญั 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter1 บทท่ี1 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter1 

doc_Check4 
สถานะตรวจสอบบทท่ี1 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter2 บทท่ี2 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter2 

doc_Check5 
สถานะตรวจสอบบทท่ี2 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter3 บทท่ี3 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter3 

doc_Check6 
สถานะตรวจสอบบทท่ี3 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter4 บทท่ี4 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter4 

doc_Check7 
สถานะตรวจสอบบทท่ี4 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter5 บทท่ี5 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter5 
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ตาราง 4.5  ข้อมูลไฟล์เอกสารวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ(ต่อ) 
ช่ือตาราง Tbdocumentfile 
ค าอธิบาย ตารางเก็บช่ือไฟล์เอกสารวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
คียใ์น doc_RowID 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 

doc_Check8 
สถานะตรวจสอบบทท่ี5 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Chapter6 บทท่ี6 TEXT  65535 ขอ้มูลChapter6 

doc_Check9 
สถานะตรวจสอบบทท่ี6 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Referrence บรรณานุกรม TEXT  65535 ขอ้มูลReference 

doc_Check10 
สถานะตรวจสอบ
บรรณานุกรม 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Appendix1 ภาคผนวก ก TEXT  65535 ขอ้มูลAppendix1 

doc_Check11 
สถานะตรวจสอบภาคผนวก ก 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Appendix2 ภาคผนวก ข TEXT  65535 ขอ้มูลAppendix2 

doc_Check12 
สถานะตรวจสอบภาคผนวก ข 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Appendix3 ภาคผนวก ค TEXT  65535 ขอ้มูลAppendix3 

doc_Check13 
สถานะตรวจสอบภาคผนวก ค 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Appendix4 ภาคผนวก จ TEXT  65535 ขอ้มูลAppendix4 

doc_Check14 
สถานะตรวจสอบภาคผนวก จ 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
doc_Appendix5 ภาคผนวก ฉ TEXT  65535 ขอ้มูลAppendix5 

doc_Check15 
ภาคผนวก ฉ 

BOOL 
1 0= ยงัไม่ไดต้รวจ 

1= ตรวจสอบแลว้ 
Commentfile ความหมาย TEXT  65535 - 
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ตาราง 4.6 ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ช่ือตาราง Tbstudent 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คียใ์น student_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 
student_id รหสันกัศึกษา INT 9 529932077 
student_status_id รหสัสถานะการศึกษา INT 1 0 

citizen_id 
รหสับตัรประจ าตวั
ประชาชน 

VARCHAR 
13 3601200093193 

visa_expire_date 
ว/ด/ป หมดอายบุตัร
ประชาชน 

DATE 
20 2014-03-16  

passport_no หมายเลขพาสปอร์ต VARCHAR   
prename_id รหสัค าน าหนา้ช่ือ INT 2 1 
first_name_tha ช่ือแรก(ภาษาไทย) VARCHAR 50 รัฐพล 
middle_name_tha ช่ือกลาง(ภาษาไทย) VARCHAR 20 - 
last_name_tha ช่ือสกุล(ภาษาไทย) VARCHAR 50 พรประสิทธ์ิ 
first_name_eng ช่ือแรก(ภาษาองักฤษ) VARCHAR 30 RATTAPOL 
middle_name_eng ช่ือกลาง(ภาษาองักฤษ) VARCHAR 30 - 
last_name_eng ช่ือสกุล(ภาษาองักฤษ) VARCHAR 50 PORNPRASIT 
student_type_id รหสันกัศึกษา INT 9 529932077 
notes หมายเหตุ TEXT - - 
birthdate วนัเดือนปีเกิด DATE 3 1982-01-01  
gender_id รหสัเพศ VARCHAR 1 M 
nationality_id รหสัประเทศ VARCHAR 2 66 
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ตาราง 4.6 ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ต่อ) 
ช่ือตาราง Tbstudent 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
คียใ์น student_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 
house_number เลขท่ีบา้น VARCHAR 3 239 
address ท่ีอยู ่ VARCHAR 20 หมู่บา้นลานทอง 
moo ช่ือหมู่บา้น VARCHAR 20 4 
street ช่ือถนน VARCHAR 20 ชา้งคลาน 
soi ซอย VARCHAR 20 เรวดี 
tumbol_id รหสัต าบล VARCHAR 2 07 
amphur_id รหสัอ าเภอ VARCHAR 2 01 
province_id รหสัจงัหวดั VARCHAR 2 57 
country_id รหสัประเทศ VARCHAR 2 66 
occupation_id รหสัอาชีพ VARCHAR 2 7 
faculty_id รหสัสาขา VARCHAR 2 39 
branch_id รหสัคณะ VARCHAR 2 01 
zip_code รหสัไปรษณีย ์ VARCHAR 5 57000 
education_level_id รหสัระดบัการศึกษา VARCHAR 1 1 
position ต าแหน่งงาน VARCHAR 50 อาจารย ์
office_address ช่ือท่ีท างาน VARCHAR 50 ม.เทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา 
office_phone เบอร์โทรศพัทท่ี์

ท างาน 
VARCHAR 10 053-942423 

mobile_phone เบอร์โทรศพัท์ VARCHAR 10 084-4066600 
email อีเมลล ์ VARCHAR 50 Nikita7_2003@yahoo

.com 
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ตาราง 4.7  ข้อมูลนักศึกษาทีท่ าการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม  (ต่อ) 
ช่ือตาราง Tbstudentstatus 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสถานะการตรวจไฟลเ์อกสาร 
คียใ์น stu_Code 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

stu_Code รหสันกัศึกษา INT 9 529932077 
stu_Sex เพศ VARCHAR 5 หญิง 
stu_Name ช่ือ VARCHAR 50 เพญ็ศิรินภางค์ 
stu_SurName ช่ือสกุล VARCHAR 50 ใจตาบุตร 
stu_Faculty คณะ VARCHAR 30 บนัฑิตวทิยาลยั 
stu_Department สาขาวชิา VARCHAR 30 เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
stu_Email อีเมลล ์ VARCHAR 35 Pim505@gmail.com 
stu_Mobile เบอร์โทรศพัท์ VARCHAR 10 0801234373 
stu_TitleTesis หวัขอ้Thesis/Is VARCHAR 100 โปรแกรมจดัรูปแบบเอกสารฯ 
stu_RegisDate วนัท่ีท าการลงทะเบียน DATE 3 2010-01-06  
stu_Password รหสัผา่น VARCHAR 10 pensiri 

ตาราง 4.8  ข้อมูลสถานะการตรวจไฟล์เอกสาร 
ช่ือตาราง Tbstudentstatus 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสถานะการตรวจไฟลเ์อกสาร 
คียใ์น stu_Code 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

stu_Code รหสันกัศึกษา INT 9 529932077 
stu_StatusDoc สถานะการตรวจเล่ม VARCHAR 10 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร 
Stu_Approveby ว/ด/ป เขา้รับการตรวจ DATE 3 2010-03-01  
stu_ApproveDate ว/ด/ป ผา่นการตรวจเล่ม DATE 3 2010-01-06  
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ตาราง 4.9   ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
ช่ือตาราง Tbuser 

ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คียใ์น usr_UserName 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

usr_UserName ช่ือผูใ้ชง้าน VARCHAR 150 pensiri 
usr_Password รหสัผา่น VARCHAR 150 pensiri 
usr_Name ช่ือผูใ้ชง้าน VARCHAR 180 เพญ็ศิรินภางค์ 
usr_Surname นามสกุลผูใ้ชง้าน VARCHAR 180 ใจตาบุตร 
usr_IsAdmin สถานการณ์ใชง้าน BOOL 1 1 
usr_Position ต าแหน่ง VARCHAR 5 admin 

 

ตาราง 4.10  ข้อมูลหัวข้อวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ 
ช่ือตาราง Thesis 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลหวัขอ้วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
คียใ์น position _id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

STUDENT_ID รหสันกัศึกษา INT 9  529932077 
TYPE_ID ประเภท IS/TH VARCHAR 2 IS 

TITLE_TH 
ช่ือหวัขอ้ไทย 

TEXT 
100 โปรแกรมจดัรูปแบบ

เอกสารฯ 

TITLE_EN 
ช่ือหวัขอ้องักฤษ 

TEXT 
100 Development of 

Thesis 
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ตาราง 4.10  ข้อมูลหัวข้อวทิยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ(ต่อ) 
ช่ือตาราง Thesis 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลหวัขอ้วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
คียใ์น position _id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

ADVISOR_ID รหสัอาจารยท่ี์ปรึกษา INT 2 01 
COMMITTEE1 กรรมการสอบคนท่ี1 VARCHAR 60 ผศ. ดร.เสมอแข  สมหอม 
COMMITTEE2 กรรมการสอบคนท่ี2 VARCHAR 60 รศ.ประทีป  จนัทร์คง 
COMMITTEE3 กรรมการสอบคนท่ี3 VARCHAR 60 รศ.พรรณิภา ไพบูลยนิ์มิตร 

ตาราง 4.11   ข้อมูลสาขาวชิา 
ช่ือตาราง Trbranch 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสาขาวชิา 
คียใ์น faculty_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ตวัอยา่งขอ้มูล 

faculty_id รหสัคณะ INT 2 21 
branch_id รหสัสาขา INT 2 01 
department_id รหสัแผนก INT 2 02 
branch_name ช่ือสาขาภาษาไทย VARCHAR 30 ปรัชชา 
branch_name_eng ช่ือสาขาภาษาองักฤษ VARCHAR 30 Philosphy 
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ตาราง 4.12   ข้อมูลคณะ 
ช่ือตาราง Tfaculty 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลคณะวชิา 
คียใ์น faculty_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิด ขนาด (ไบต)์ ตวัอยา่งขอ้มูล 
faculty_id รหสัคณะ INT 5 21 
faculty_name ช่ือคณะภาษาไทย VARCHAR 30 มนุษยศาสตร์ 
faculty_name_eng ช่ือคณะภาษาองักฤษ VARCHAR 30 Faculty of Humanities 

 
 
 


