
 

 
บทที่  3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการพัฒนาระบบเพื่อชวยในการสืบคนขอมูลไดอยาง
สะดวก มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงผูศึกษาไดวางแผนในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ โดยแบงข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ คือ 

1. การวิเคราะหระบบ 
2. ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ 
3.  การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

  
3.1   การวิเคราะหระบบ 
 3.1.1  ระบบงานเดิม 
 เดิมเ ม่ือนักศึกษายื่นขอสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระจะตองนํา
วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณสงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกคําส่ังสอบและ
ตรวจสอบความถูกตองของรูปเลม  เม่ือนักศึกษาทําการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ
เสร็จแลว ตองนําวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณท่ีแกไขถูกตองหลังการสอบ
แลว ใหจัดสงมายังบัณฑิตวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยจะไดทําการจัดเก็บขอมูลวิทยานิพนธและการ
คนควาแบบอิสระในรูปแบบของ CD-ROM ซ่ึงเร่ิมใชมาต้ังแตป พ.ศ. 2533 (แรกเร่ิมยังไมมีการ
จัดทําเปน CD-ROM ทําใหวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระบางเลมไมมี full text เพราะตอง
ทําการสแกนท้ังเลม)  
 วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ และCD-ROM ท่ีสงใหบัณฑิต
วิทยาลัยประกอบดวย 
 -  รูปเลม จํานวน 3 เลม (สําหรับสํานักหอสมุดกลาง มช. หองสมุดคณะและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 
 -  CD-ROM ท่ีบรรจุขอมูลวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ ในรูปแบบไฟล PDF ท่ีมี
ขอความตรงกับรูปเลมทุกประการ พรอมปกซีดีท่ีอาจารยท่ีปรึกษา/ประธานท่ีปรึกษาลงนามรับรอง 
จํานวน 1 แผน 
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 -  แผน CD-Rom เปลา (แผนใหมไมมีขอมูล) พรอมปกซีดีท่ีอาจารยท่ีปรึกษา/ประธาน
ท่ีปรึกษาลงนามรับรอง จํานวน 5 แผน 
 เม่ือบัณฑิตวิทยาลัย ไดรับเอกสารดังกลาวแลว  จะนําแผนท่ีมีขอมูลมาเขารหัสและ
บันทึกลงแผนเปลาแลวจัดสงไปยังหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม (จํานวน 3 แผน) 
สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม (จํานวน 1 แผน) และหองสมุดคณะ (จํานวน 1 แผน)  
เพื่อปองกันการแปลงไฟลกลับจาก PDF เปนMicrosoft Word และใหรูปแบบท่ีเผยแพรเปน
มาตรฐานเดียวกัน  ดังรูป 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.1 แสดงข้ันตอนระบบงานเดิม 

 
เขียนรายงาน Thesis / IS เรียบรอย แลวสงฉบับสมบูรณ 

เพ่ือยื่นเสนอขอสอบ และตรวจความถูกตอง 

 
นําฉบับสมบูรณที่แกไขถูกตองหลังการสอบแลวพรอมทั้ง  

CD-ROM จํานวน 5 ชุด สงบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสง 
- รูปเลม จํานวน 3 เลม ไปยังสํานักหอสมุดกลาง มช. หองสมุดคณะและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
- CD-ROM ไปยังหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม (3)  สํานักหอสมุดกลาง มช. (1)  หองสมุดคณะ (1) 

 

 
สืบคน Thesis / IS โดยอาศัยฐานขอมูล CMU e-Thesis ของสํานักหอสมุด 
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 3.1.2  ระบบงานปจจุบัน 
 นักศึกษานําตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณท่ีแกไข
ถูกตองหลังการสอบ พรอมท่ีจะเขาเลมสงเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบรูปแบบตนฉบับ 
หากถูกตองเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจะลงตราประทับตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบ
อิสระ จากนั้นใหนักศึกษานําตนฉบับ ตราประทับจากบัณฑิตวิทยาลัยพรอมท้ัง Microsoft Word file 
ของวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ หนาปก CD-ROM  จํานวน 6 แผนท่ีลงลายมือช่ือ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระเรียบรอยแลว มาติดตอเจาหนาท่ีสถาน
บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวท.-มช.) เพื่อกรอกคํารองในการ
จัดทํา PDF file และจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 
 เจาหนาท่ี สวท.-มช. จะคิดเงินคาธรรมเนียมและออกใบเสร็จรวมท้ังลงตราประทับ 
นักศึกษาตองนําสําเนาใบเสร็จท่ีลงตราประทับแลวและบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปยื่น
ท่ีคณะตนสังกัดเพ่ือทําเร่ืองขออนุมัติสําเร็จการศึกษา เจาหนาท่ีสวท.-มช. จะตรวจสอบ Microsoft 
word file ของวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระและรอการแจงผลการพิจารณาความถูกตอง
ของหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระจากบัณฑิตวิทยาลัย จากนั้นเจาหนาท่ีสวท.-มช. 
จะดําเนินการเขาเลมวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ พรอมท้ังแปลง Microsoft word file 
เปน PDF file พรอมเขารหัสและเขียนลงแผน CD-ROM  6 แผน เจาหนาท่ีสวท.-มช.จะนําสง
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระท่ีเขาเลมเรียบรอยแลวไปยังสภาวิจัย สํานักหอสมุด และ
หองสมุดคณะ และนําสง CD-ROM  ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หองสมุดคณะ สํานักหอสมุด และ
หอสมุดแหงชาติ  
 เนื่องจากยังไมมีฐานขอมูลท่ีเปนของบัณฑิตวิทยาลัยเอง ดังนั้นการสืบคนวิทยานิพนธ
และการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย ทําไดโดยอาศัยฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 
(CMU e-Thesis) ของสํานักหอสมุดในการสืบคน  
 จากขอจํากัด ลักษณะ และปญหาของระบบงานปจจุบัน ผูศึกษาไดออกแบบระบบงาน
ใหมใหมีความสามารถ ดังนี้ 
  - สามารถบริหารจัดการขอมูลในฐานขอมูล 
  - สามารถสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระไดจากเงื่อนไขท่ีกําหนด 
  - สามารถสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระยอดเยี่ยมหรือดีเดน 
  - สามารถดาวนโหลดไฟลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํา Thesis / IS 
  - สามารถแสดงขอมูลทางสถิติตางๆ ในฐานขอมูล  
  - สามารถสํารองและเรียกคืนขอมูล 
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       รูป 3.2 แสดงข้ันตอนระบบงานปจจุบัน 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

นักศึกษานําตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ ที่แกไขถูกตองหลังการสอบพรอมที่
จะเขาเลม สงเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบรูปแบบตนฉบับ 

ตรวจสอบรูปแบบ 
Thesis / IS ตนฉบับ 

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยจะลงตราประทับตนฉบับวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ  

นักศึกษานํากลับไปแกไข  

นักศึกษานําตนฉบับ ตราประทับและMicrosoft Word file และหนาปก CD-ROM  
จํานวน 6 แผน ที่ลงลายมือช่ืออาจารยเรียบรอยแลวติดตอเจาหนาท่ีสวท.-มช. เพ่ือจัดทํา PDF file และรูปเลม 

เจาหนาที่สวท.-มช. ตรวจสอบ Microsoft Word file และรอการแจงผลการพิจารณาความถูกตองของหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
ตรวจสอบ Word file 

และ หัวขอ Thesis / IS 

เจาหนาที่สวท.-มช. จะดําเนินการเขาเลม พรอมทั้งแปลง Microsoft word file เปน PDF file  
พรอมเขารหัสและเขียนลงแผน CD ROM 6 แผน 

นักศึกษานํากลับไปแกไข  

เจาหนาที่สวท.-มช.จะนําสงรูปเลมที่เขาเลมเรียบรอยแลวไปยังสภาวิจัย สํานักหอสมุด และหองสมุดคณะ  
และนําสง CD ROM ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หองสมุดคณะ สํานักหอสมุด และหอสมุดแหงชาติ 
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3.2  ผูใชงานระบบท่ีเก่ียวของ 
 ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ มี  3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ ผูนําเขาขอมูล
และผูใช โดยมีการทํางานสัมพันธกัน ดังนี้  
 3.2.1  ผูดูแลระบบ  

ขอบเขตการทํางาน คือ เปนผูใหรหัสผูใชและรหัสผานสําหรับผูนําเขาขอมูล เพื่อยืนยัน
สิทธ์ิในการใชงาน และเปนผูท่ีสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข ลบขอมูลตางๆ ของระบบ ซ่ึง
ประกอบดวย  
 - ขอมูลเมนู 
 - ขอมูลวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 
 - ขอมูลนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
 - ขอมูลนักศึกษาหรือ อาจารยท่ีปรึกษา 
 - ขอมูลการดาวนโหลดไฟลตางๆ 
 - ขอมูลการสํารองและเรียกคืนขอมูล 
 - การกําหนดสิทธ์ิการใชงาน รหัสผูใชและรหัสผานใหกับผูนําเขาขอมูล 
 
 3.2.2  ผูนําเขาขอมูล  

 ขอบเขตการทํางาน คือ ตองใหรหัสผูใชและรหัสผาน เพื่อยืนยันสิทธ์ิในการใช
งาน และสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข ขอมูลตางๆ ของระบบซ่ึงประกอบดวย  
 - ขอมูลวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 
 - ขอมูลนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
 - ขอมูลนักศึกษาหรือ อาจารยท่ีปรึกษา 
 - ขอมูลการดาวนโหลดไฟลตางๆ 
 - การเปล่ียนรหัสผานเขาสูระบบ 
  

3.2.3  ผูใชงานท่ัวไป  
  ขอบเขตการทํางาน คือ สามารถสืบคนขอมูลในระบบไดทุกสวน ยกเวนสวน
จัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบและผูนําเขาขอมูล 
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3.3  การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบระบบและฐานขอมูล ของระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคน

วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีดังนี้  
 3.3.1  แผนผังบริบท (Context Diagram) 
 คือ แผนผังท่ีแสดงภาพรวมการทํางานของระบบและความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ภายนอกระบบ ท้ังยังแสดงใหเห็นถึงขอบเขต และเสนแบงขอบเขตของระบบท่ีศึกษาและพัฒนา 
การออกแบบแผนผังบริบทนิยมใชสัญลักษณแทนการแสดงความหมาย ดังตารางท่ี 3.1  
 3.3.2  แผนผังการไหลของขอมูล (Data flow Diagram) 
 คือ แผนผังท่ีการไหลของขอมูลในระบบระหวางกระบวนการทํางานตางๆ และการ
ดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในระบบวามีกระบวนการอะไรบาง มีความสัมพันธกับขอมูล หรือ Entity
ภายนอกอยางไร 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณและความหมายของการออกแบบระบบ 
สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 

Process สัญลักษณแทนการประมวลผล   

 
External Entity สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ 

 
External Entity 

สัญลักษณแทนตัวแปรภายนอก ท่ีมีการ
แสดงซํ้ากันหลายแหงใน Diagram 

 
 Data Store 

สัญลักษณแทนแหลงเก็บขอมูลในแฟม หรือ
ฐานขอมูล 

 
Data Store 

หนวยเก็บขอมูล ท่ีมีการแสดงซํ้ากันหลาย
แหงใน Diagram 

 
Data  Flow สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล 
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รูป 3.3 แผนผังบริบท (Context Diagram) ของระบบ 
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เจาหนาที่นําเขาขอมูล

ผูใชงานทั่วไปผูดูแลระบบ

1.0

ตรวจสอบสิทธิ์

การใชงานระบบ

3.0

จัดการขอมูล
Thesis  /  IS
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รูป 3.4 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram level 0) ของระบบ 
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แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 
 จากแผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 และกระบวนการในตาราง 3.2 สามารถอธิบาย
ความสัมพันธของขอมูลในระบบสารสนเทศ ไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.2 แสดงรายละเอียด Process ของระบบ 
กระบวนการท่ี ช่ือกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 
2.0 จัดการไฟลเอกสาร 
3.0 จัดการขอมูล Thesis / IS 
4.0 คนหาขอมูล 
5.0 สํารองและเรียกคืนขอมูล 

 
การออกแบบกระบวนการ ประกอบดวย 

ตาราง 3.3 แสดงรายละเอียด Process 1.0 : ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 
Process Name : 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 
Description : เปนการสํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
Input : - ช่ือผูใชงาน รหัสผานการเขาสูระบบ 

- ระดับผูใชงาน 

- ผูใช รหัสผาน 

Output : - สิทธ์ิการใชงานในระบบ 

 
ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียด Process 2.0 : จัดการไฟลเอกสาร 

Process Name : 2.0 จัดการไฟลเอกสาร 
Description : เปนการเปล่ียนรหัสผานของผูเขาใชงานระบบ 
Input : - แนวทางการเขียนโครงรางวิจัย 

- ขอมูลการสงซีดีรอม 

- ไฟลดาวนโหลด 

Output : - ปรับปรุง จัดการไฟลเอกสาร 
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ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียด Process 3.0 : จัดการขอมูล Thesis / IS 
Process Name : 3.0 จัดการขอมูล Thesis / IS 
Description : เปนการสํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
Input : - ขอมูล Thesis / IS 

- ขอมูลนักศึกษา 
- ขอมูลไฟล Full texts 

Output : - ปรับปรุงขอมูล Thesis / IS 
 

ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียด Process 4.0 : คนหาขอมูล 
Process Name : 4.0 คนหาขอมูล 
Description : เปนการสํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
Input : - คนหาขอมูลตามเงื่อนไข เชน รหัสนักศึกษา ป  อาจารยท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการ  ช่ือเร่ือง 
Output : - ขอมูลการคนหาตามเง่ือนไข 

 
ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียด Process 5.0  : สํารองและเรียกคืนขอมูล 

Process Name : 5.0 สํารองและเรียกคืนขอมูล 
Description : เปนการสํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
Input : - กูคืนขอมูล 
Output : - แบ็คอัพฐานขอมูล 
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 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 Process 1.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.5 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับท่ี 1 Process 1.0 :  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 
 

ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียดระดับ 1  Process 1.0 :  ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานระบบ 
กระบวนการท่ี ช่ือกระบวนการ 

1.1 ตรวจสอบขอมูลการเขาสูระบบ 
1.2 เปล่ียนรหัสผาน 
1.3 เพิ่ม / ลบ บุคลากร 
1.4 ปรับปรุงขอมูลบุคลากร 
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 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 Process 2.0 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.6 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 Process 2.0 :  จัดการไฟลเอกสาร 
 

ตาราง 3.9 แสดงรายละเอียดระดับท่ี 1  Process 2.0 :  จัดการไฟลเอกสาร 
กระบวนการท่ี ช่ือกระบวนการ 

2.1 จัดการแนวทางการเขียนโครงรางวิจัย 
2.2 จัดการการสงซีดีรอม 
2.3 จัดการไฟลเอกสารดาวนโหลดท่ีเกี่ยวของกับ Thesis / IS 

 
 
 
 
 
 
 

2.1

จัดการแนวทางการเขียน

โครงรางวิจัย

D4 Download

2.2

จัดการการสง CD-ROM

ขอมูลไฟลเอกสาร

ขอมูลแนวทางการเขียนโครงรางวิจัย

ขอมูลที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการสงซีดีรอมที่ตองการปรับปรุง

2.3

จัดการไฟลเอกสาร

ดาวนโหลด

ที่เก่ียวของกับ Thesis / IS

ขอมูลท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลไฟลเอกสารท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลที่ปรับปรุงแลว

D3 Cd
ขอมูลการสงซีดีรอม

D13 Report
ขอมูลแนวทางการเขียนโครงรางวิจัย
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 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 Process 3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.7 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 Process 3.0 :  จัดการขอมูล Thesis / IS 

 
ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียดระดับท่ี 1  Process 3.0 :  จัดการขอมูล Thesis / IS 

กระบวนการท่ี ช่ือกระบวนการ 
3.1 จัดการขอมูล Thesis / IS 
3.2 จัดการขอมูลนักศึกษา 
3.3 จัดการขอมูล Full Text 
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 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 Process 4.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.8 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 Process 4.0 :  คนหาขอมูล 

 
ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียดระดับท่ี 1  Process 4.0 :  คนหาขอมูล 

กระบวนการท่ี ช่ือกระบวนการ 
4.1 สืบคนจากอาจารยท่ีปรึกษา 
4.2 สืบคนจากคณะกรรมการ 
4.3 สืบคนจาและสาขากคณะ 
4.4 สืบคนจากขอมูลนักศึกษา 
4.5 แสดงผลการคนหา 

 
 3.3.3 แผนผังแสดงตารางความสัมพันธ  (Relational Table) 
 เปนแผนผังท่ีใชแสดงรายละเอียดและความสัมพันธระหวางขอมูลในฐานขอมูล ใน
ลักษณะท่ีเปนภาพรวม ทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูลไดดังรูป 3.9 
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รูป 3.9 แผนผังแสดงตารางความสัมพันธ  (Relational Table) 
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 3.3.4  การออกแบบตารางในฐานขอมูล  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบคนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการออกแบบฐานขอมูลช่ือ MITM เปนการพัฒนาโดยใช
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ประกอบไปดวยท้ังหมด 19 ตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียดช่ือตารางในฐานขอมูล MITM 
ลําดับ ชื่อตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

1 Advisor Master ตารางเก็บขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 
2 Branch Reference ตารางเก็บขอมูลแตละสาขา 
3 Cd Master ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดของการสง CD-ROM  
4 Download Master ตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสารท่ีเกี่ยวของกบัการสอบ  
5 EducateClass Reference ตารางเก็บขอมูลภาคการศึกษา 
6 EducateGroup Reference ตารางเก็บขอมูลหลักสูตร 
7 EducateLevel Reference ตารางเก็บขอมูลระดับการศึกษา 
8 EducatePlan Reference ตารางเก็บขอมูลแบบ / แผน 
9 Faculty Reference ตารางเก็บขอมูลแตละคณะ 
10 FullText Master ตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสาร 
11 Honor Reference ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ 
12 Prize Reference ตารางเก็บขอมูล Thesis / IS ดีเดน 
13 Report Master ตารางเก็บขอมูลโครงรางการวิจัย 
14 Status Master ตารางเก็บขอมูลการสงรูปเลม 
15 Student Master ตารางเก็บขอมูลประวัตินกัศึกษา 
16 Thesis Master ตารางเก็บขอมูล Thesis / IS 
17 Type Reference ตารางเก็บขอมูลประเภทของงานวิจยั 
18 User Master ตารางเก็บขอมูลผูใชและรหัสผาน 
19 Privacy Reference ตารางเก็บขอมูลการแบงระดับผูใชงาน 
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 ชนิดขอมูล 
ชนิดของขอมูลท่ีใชในระบบ ดังแสดงในตาราง 3.14 
 

ตาราง 3.13  ตารางแสดงชนดิของขอมูลท่ีใช 
ชนิด ขนาด รายละเอียด 
Varchar 1 - 255 เก็บขอมูลท่ีเปน String (ตัวอักษร) โดยท่ีขนาดของการเก็บมี

ขนาดไมคงท่ี มีคาไดตั้งแต 1 – 255 ตัวอักษร 
Char 1 - 255 เก็บขอมูลท่ีเปน String (ตัวอักษร) โดยท่ีขนาดของการเก็บมี

ความคงท่ี มีคาไดตั้งแต 1 – 255 ตัวอักษร 
Text 255  - 65,535 เก็บขอมูลตั้งแต 255  - 65,535 ตัวอักษร 
Int 4 คาจํานวนเต็ม มีคาต้ังแต -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,648 
Datetime 8 แสดงวนัท่ี พรอมเวลา มีรูปแบบคือ Y-m-d H:i:s 
 
 โครงสรางฐานขอมูล 

รายละเอียดของแตละตารางในฐานขอมูล MITM สามารถอธิบายไดดังตาราง ดังน้ี 
 

ตาราง 3.14  รายละเอียดตารางอาจารยท่ีปรึกษา (Advisor) 
ช่ือตาราง  Advisor  
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลอาจารยท่ีปรึกษา 
คียหลัก  ADVISOR_CODE 
คียนอก  PREFIX _ID, FACULTY_ID, BRANCH_ID 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
ADVISOR_CODE ช่ือยอ Varchar (5) PRA 
PREFIX_ID ไอดีตําแหนง Int (4) 10 
ADVISOR_NAME ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา Varchar (100) ประทีป 
ADVISOR_LASTNAME นามสกุล Varchar (100) จันทรคง 
FACULTY_ID ไอดีคณะท่ีสังกัด Varchar (2) 39 
BRANCH_ID ไอดีสาขาท่ีสังกัด Varchar (2) 21 
EMAIL อีเมลของอาจารย Varchar (100) prateep@hotmail.com 
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ตาราง 3.15  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลแตละสาขา (Branch) 
ช่ือตาราง  Branch 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลแตละสาขา 
คียหลัก  BRANCH_ID 
คียนอก  FACULTY_ID 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
BRANCH_ID หมายเลขไอด ี Varchar (2)  F1 
FACULTY_ID ไอดีอางอิงคณะ Varchar (2) 21 
BRANCH_TH ช่ือสาขาภาษาไทย Varchar (255) ปรัชญา 
BRANCH_EN ช่ือสาขาภาษาอังกฤษ Varchar (255) Philosophy 

 
ตาราง 3.16  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดของการสง CD-ROM  

ช่ือตาราง  Cd 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดของการสง CD-ROM  
คียหลัก  CD_ID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
CD_ID หมายเลขไอด ี Int (4) 1 
CD_DETAIL ขอมูลการสงซีดี Text (65,535) รายละเอียดการสงซีดี  
 

ตาราง 3.17  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลภาคการศึกษา (EducateClass) 
ช่ือตาราง  EducateClass 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลภาคการศึกษา 
คียหลัก  EDUCATECLASS_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
EDUCATECLASS_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
EDUCATECLASS_TH ช่ือภาษาไทย Varchar (100) ภาคปกติ 
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ตาราง 3.18  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอบ Thesis / IS 
ช่ือตาราง  Download 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสารท่ีเกี่ยวของกบัการสอบ Thesis / IS 
คียหลัก  FILE_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
FILE_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
FILE_DETAIL รายละเอียด Varchar (100) คูมือการเขียน Thesis 
FILE_NAME ช่ือไฟล Varchar (100) Thesis_is_file.pdf 
FILE_SIZE ขนาดของไฟล Double 1500000.450 
FILE_VIEW จํานวนดาวนโหลด Int (4) 6500 

 
ตาราง 3.19  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหลักสูตร (EducateGroup) 

ช่ือตาราง  EducateGroup 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลหลักสูตร 
คียหลัก  EDUCATEGROUP_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
EDUCATEGROUP_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
EDUCATEGROUP_TH หลักสูตรภาษาไทย Varchar (100) ท่ัวไป 

 
ตาราง 3.20  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลระดับการศึกษา (EducateLevel) 

ช่ือตาราง  EducateLevel 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลระดับการศึกษา 
คียหลัก  EDUCATELEVEL_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
EDUCATELEVEL_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   2 
EDUCATELEVEL_TH ระดับการศึกษา Varchar (100) ปริญญาโท 
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ตาราง 3.21  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลแบบ/แผน (EducatePlan) 
ช่ือตาราง  EducatePlan 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลแบบ / แผน 
คียหลัก  EDUCATEPLAN_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
EDUCATEPLAN_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   2 
EDUCATEPLAN_TH แบบ / แผน Varchar (100) แผน ก 

 
ตาราง 3.22  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลแตละคณะ (Faculty) 

ช่ือตาราง  Faculty 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลแตละคณะ 
คียหลัก  FACULTY_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
FACULTY_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   41 
FACULTY_TH ช่ือคณะ ภาษาไทย Varchar (255) นิติศาสตร 
FACULTY_EN ช่ือคณะ ภาษาอังกฤษ Varchar (255) Faculty of Laws 

 
ตาราง 3.23  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ (Honor) 

ช่ือตาราง  Prefix 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ 
คียหลัก  HONOR_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
PREFIX _ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
PREFIX _NAME ตําแหนง ภาษาไทย Varchar (100) ศาตราจารย ดร. 
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ตาราง 3.24  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสาร (FullText) 
ช่ือตาราง  FullText 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลไฟลเอกสาร 
คียหลัก  FULLTEXT_ID 
คียนอก  ID_CODE 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
FULLTEXT_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
ID_CODE รหัสนักศึกษา Varchar (9) 519830166 
TITLEPAGE ไฟลปกใน Varchar (15) 519830166d1.pdf 
ABSTRACT ไฟลบทคัดยอ Varchar (15) 519830166d2.pdf 
CONTENT ไฟลสารบัญ Varchar (15) 519830166d3.pdf 
CDCOVER ไฟลปกซีด ี Varchar (15) 519830166cd.pdf 
CHAPTER1 ไฟลบทท่ี 1 Varchar (15) 519830166c1.pdf 
CHAPTER2 ไฟลบทท่ี 2 Varchar (15) 519830166c2.pdf 
CHAPTER3 ไฟลบทท่ี 3 Varchar (15) 519830166c3.pdf 
CHAPTER4 ไฟลบทท่ี 4 Varchar (15) 519830166c4.pdf 
CHAPTER5 ไฟลบทท่ี 5 Varchar (15) 519830166c5.pdf 
CHAPTER6 ไฟลบทท่ี 6 Varchar (15) 519830166c6.pdf 
APPENDIX ไฟลภาคผนวก Varchar (15) 519830166b1.pdf 

 
ตาราง 3.25  รายละเอียดตารางเก็บขอมูล Thesis / IS ดีเดน (Prize) 

ช่ือตาราง  Prize 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูล Thesis / IS ดีเดน 
คียหลัก  PRIZE_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
PRIZE_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
PRIZE_DETAIL รางวัลท่ีมอบให Varchar (100) ยอดเยี่ยม 
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ตาราง 3.26  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลโครงรางการวิจยั (Report) 
ช่ือตาราง  Report 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลโครงรางการวิจัย 
คียหลัก  REPORT_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
REPORT_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
REPORT_DETAIL รายละเอียด Text (65,535) ขอความ 

 
ตาราง 3.27  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการสงรูปเลม (Status) 

ช่ือตาราง  Status 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลการสงรูปเลม 
คียหลัก  STATUS_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
STATUS_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   2 
STATUS_DETAIL การสงรูปเลม Varchar (100) สงรูปเลมแลว  

 
ตาราง 3.28  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประเภทของงานวิจยั (Type) 

ช่ือตาราง  Type 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลประเภทของงานวิจยั 
คียหลัก  TYPE_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
TYPE_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
TYPE_TH ช่ือ ภาษาไทย Varchar (100) วิทยานิพนธ 
TYPE_EN ช่ือ ภาษาอังกฤษ Varchar (100) Thesis 
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ตาราง 3.29  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประวัตินกัศึกษา (Student) 
ช่ือตาราง  Student 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลประวัตินกัศึกษา 
คียหลัก  STUDENT_ID 
คียนอก  ID_CODE , FACULTY_ID , BRANCH_ID ,  

EDUCATEGROUP_ID , EDUCATELEVEL_ID , 
EDUCATEPLAN_ID  , EDUCATECLASS_ID 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
STUDENT_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
ID_CODE รหัสนักศึกษา Varchar (9) 519830166 
AUTHOR_NAME_TH ช่ือผูแตง ภาษาไทย Varchar (100) สนธิ กูชาติ 
AUTHOR_NAME_EN ช่ือผูแตง ภาษาอังกฤษ Varchar (100) Sonthi  Goochart 
FACULTY_ID คณะท่ีเรียน Int (4)   39 
BRANCH_ID สาขาท่ีเรียน Varchar (2) F1 
EDUCATEGROUP_ID หลักสูตรการศึกษา Int (4)   เชน 1 = ภาคปกติ  

2 = ภาคพิเศษ 
EDUCATELEVEL_ID ระดับการศึกษา Int (4)   1 = ประกาศนยีบัตร  

2 = ปริญญาโท  
EDUCATEPLAN_ID แบบ / แผนการศึกษา Int (4)   เชน 0 = ป. บัณฑิต  

1 = ป. บัณฑิตช้ันสูง  
2 = แผน ก  
3 = แผน ข  
4 = แผน ก 1  
5 = แผน ก แบบ ก 2  

EDUCATECLASS_ID ภาคการศึกษา Int (4)   เชน 1 = ภาคปกติ  
2 = ภาคพิเศษ 

ADDRESS ท่ีอยู Text (65,535) เชียงใหม 
TELOPHONE หมายเลขโทรศัพท Varchar (10) 053311908 
EMAIL อีเมลติดตอ Varchar (50) name@grad.cmu.ac.th 
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ตาราง 3.30 รายละเอียดตารางเก็บขอมูล Thesis / IS 
ช่ือตาราง  Thesis 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูล Thesis / IS 
คียหลัก  ID_CODE 
คียนอก  STATUS_ID , TYPE_ID , PRIZE_ID 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
ID_CODE รหัสนักศึกษา Varchar (9) 10 
TITLE_TH ช่ือเร่ือง ภาษาไทย Text (65,535)  
TITLE_EN ช่ือเร่ือง ภาษาอังกฤษ Text (65,535)  
ADVISOR_CODE อาจารยท่ีปรึกษา Varchar (100) PRA 
COMMITTEE1 คณะกรรมการสอบ 1 Varchar (5) PRA 
COMMITTEE2 คณะกรรมการสอบ 2 Varchar (5) SMK 
COMMITTEE3 คณะกรรมการสอบ 3 Varchar (5) RAT 
PAGES จํานวนหนา Int (4) 121 
YEAR ปท่ีจบการศึกษา Int (4) 2547 
DESCRIPT DESCRIPT Text (65,535)  
STATUS_ID สถานะการสงรูปเลม Int (4) 1 = สงรูปเลมแลว  

2 = ยังไมไดสง 
TYPE_ID ประเภทของงานวิจยั Int (4) 1 = Thesis  

2 = IS 
PRIZE_ID ไดรับรางวัล Int (4) 1 = ยอดเยีย่ม  

2 = ดีเดน 
DATE ด/ว/ป ท่ีบันทกึขอมูล Datetime (8) 15-01-2549 00:00:00 
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ตาราง 3.31  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูใชและรหัสผาน (User) 
ช่ือตาราง  User 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลผูใชและรหัสผาน 
คียหลัก  USER_ID 
คียนอก  PRIVACY_ID 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
USER_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
USER_NAME ยูสเซอรเนม Varchar (30) Mitm008 
USER_PASSWD รหัสผาน Varchar (30) Xn71McSD65 
PRIVACY_ID การแบงระดับผูใช Int (4)   1 = Administrator  

2 = Data Entry 
USER_AVATAR รูปของผูใช Varchar (100) Mypic.jpg 

 
ตาราง 3.32  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการแบงระดับผูใชงาน (Privacy) 

ช่ือตาราง  Privacy 
คําอธิบาย  ตารางเก็บขอมูลการแบงระดับผูใชงาน 
คียหลัก  PRIVACY_ID 
คียนอก  - 

ชื่อฟลด ความหมาย ชนิด (ไบต) ตัวอยางขอมูล 
PRIVACY_ID หมายเลขไอด ี Int (4)   1 
PRIVACY_DETAIL การแบงระดับผูใช Varchar (100) Administrator 
 
 
 
 


