
บทที่ 4 
การออกแบบระบบ 

 
 

 การออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชย
การลานนาเชียงใหม นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการจัดการฐานขอมูลใหเปนระบบ เปน
ระเบียบ สะดวก และงายตอการจัดการดูแลรักษา สามารถจัดทํากระบวนการผลิตระบบสารสนเทศ
บุคลากรสําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับสูง ของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม นําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบของรายงานประจําและรายงานเฉพาะกิจ เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการจัดอัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ทําหลังจากการศึกษาระบบงานปจจุบัน  ตลอดจนความตองการของผูใช
แลว จึงดําเนินการออกแบบระบบการทํางานในดานตางๆ ดังนี้ 

4.1 การออกแบบระบบ 
4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
4.3 การออกแบบรหัสผาน 
4.4 การสํารองขอมูลและการเรียกคืนขอมูล (backup and restore) 

 
4.1 การออกแบบระบบ 

เมื่อทําการรวบรวมขอมูลและขั้นตอนการทํางานที่มีในระบบแลว  จึงทําการรวบรวมกลุม
ขอมูลและกลุมขั้นตอนการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน และสรางแผนผังบริบท (Context 
diagram) โดยใชเครื่องหมายสัญลักษณและความหมายดัง ตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงเครื่องหมายและความหมายที่ใชใน Data Flow Diagram 

เคร่ืองหมาย ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณแทนการประมวลผล (Process) หมายถึง
งานที่ตองทํา 
 
 
 
สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ (Entity) 
หมายถึง ช่ือของสิ่งหนึ่ง เชน ฐานขอมูล 
 
 
 
สัญลักษณแทนสิ่งที่เก็บขอมูล (Data Store)  
และมีช่ือกํากบั 
 
สัญลักษณแทนกระแสขอมูล (Data Flow)  
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จากแผนภาพบริบทดังรูปที่ 4.1 อธิบายการไหลของขอมูลดังนี้  

ขอมูลการฝกอบรม
ขอมูลผลงานวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลประวัติการทํางาน

ขอมูลประวัติการศึกษา

ขอมูลการลา
ขอมูลความผิด

ผลการปรับปรุงขอมูล

ขอมูลการขาดงานของบุคลากร

ขอมูลการมาสายของบุคลากร

ผลการปรับปรุงขอมูล

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

Employee
Training
Worktime
Department
Section
Position
Donkeywork
Tbtname

Tboutwork
Relatedstatus
Abcentwork
Qualification
Familyrelated
Childrelate
Mistake
Graduate
Research

บันทึก แกไข
และลบขอมูลลงในระบบ

2.0

ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ
และรหัสผานของผูใชระบบ

1.0

D7 U_Admin
รหัสผาน

ฝายทะเบียน

รหัสผาน

ผูดูแลระบบผูบริหาร รหัสผาน รหัสผาน

ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

ฝายธุรการ

ผลการตรวจสอบ

ประมวลผล
และออกรายงาน

3.0รายงานประจําฝายทะเบียน
รายงานประจํา

รานงานเฉพาะกิจ

ขอมูลตางๆ

รายงานประจํา
รานงานเฉพาะกิจผูบริหาร

ผูดูแลระบบ

ขอมูลจัดสรรรหัสใหผูใช

รายงานการใชระบบ

Event_logD19

D7 U_Admin

ตรวจสอบและจัดเก็บ
กิจกรรมการใชฐานขอมูล

4.0

 
รูปที่ 4.2 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 ของ 

ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม 
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จากรูปที่ 4.2 สามารถแบงออกเปน 4 แฟร็กเมนต คือ บัญชีรายช่ือและรหัสผานของผูใช
ระบบบันทึกแกไขและลบขอมูลลงในระบบ ประมวลผลและออกรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บ
กิจกรรมการใชฐานขอมูล 

1) ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 1.0 : บัญชีรายชื่อและรหัสผานของผูใชระบบ 
จากรูปที่ 4.3  สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูใชคือ เจาหนาที่ฝายธุรการ เจาหนาที่ฝายทะเบียน 

ผูดูแลระบบ และผูบริหาร ตองการใชงานระบบจะตองปอนขอมูลช่ือผูใชระบบและรหัสผานระบบ
จะทําการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานวาถูกตองหรือไมก็จะสงผลการตรวจสอบใหผูใชทราบ 

 

ฝายทะเบียน

ผูบริหาร

ผูดูแลระบบ

ฝายธุรการ

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
และรหัสผานของผูใชระบบ

1.0

U_adminD7

รหัสผาน
รหัสผาน

รหัสผาน

รหัสผาน

ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

ขอมูลผูใชระบบ

 
 

รูปที่ 4.3 ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 1.0 : ตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรหัสผานของผูใชระบบ 
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2) ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 2.0 : บันทึก แกไขและลบขอมูลลงในระบบ 
จากรูปที่ 4.4 สามารถอธิบายไดวาเปนโปรเซสที่ใชสําหรับจัดการกับแฟมขอมูลหลักซึ่ง

เกี่ยวของกับการ เพิ่ม ลบ แกไข  เปนสําคัญ เชน เพิ่มขอมูลบุคลากร(กรณีเปนบุคลากรใหม) ขอมูล
การลงเวลา เปนตน 

 

  
 

รูปที่ 4.4 ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 2.0 : บันทึก แกไขและลบขอมูลลงในระบบ 
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3) ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 3.0 : ประมวลผลและออกรายงาน 
จากรูปที่ 4.5 สามาถอธิบายไดวาเปนโปรเซสที่ทําการประมวลผลเพื่อผลิตสารสนเทศ

ตามที่ผูใชตองการออกมาในลักษณะรายงานเชน รายงานจํานวนบุคลากรในแตละปการศึกษา 
รายงานขอมูลการฝกอบรมของบุคลากร รายงานการขาด ลา มาสายของบุคลากร 
 

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D8

D9

D10
D11

D12
D13

D14
D15
D16

D17

D18

Employee

Training

Worktime

Department

Section

Position

Donkeywork

Tbtname

Tboutwork

Relatedstatus

Abcentwork
Qualification

Familyrelated
Childrelate

Mistake

Graduate

Research

ฝายธุรการ

ฝายทะเบียน

ผูบริหาร

ขอมูลตางๆ

รายงานประจํา

รายงานประจํา

รายงานเฉพาะกิจ

รายงานเฉพาะกิจ

รายงานประจํา

ประมวลผล
และออกรายงาน

3.0

 
 

รูปที่ 4.5 ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 3.0 : ประมวลผลและออกรายงาน 
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4) ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 4.0 : ตรวจสอบและจัดเก็บกิจกรรมการใชฐานขอมูล 
จากรูปที่ 4.6 สามารถอธิบายไดวาเปนโปรเซสที่ทําหนาที่สรางผูใชงานใหกับระบบโดย

ผูดูแลระบบและตรวจสอบขอมูลการจัดการขอมูลของผูใชแตละคนซึ่งในโปรเซสนี้สามารถ
นําเสนอใหทราบเพียงระดับ 0 ก็ถือวาเพียงพอ กลาวคืออาจไมจําเปนตองแสดงกระบวนการทํางาน
ดวยการแตกรายละเอียดลงในแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่  1 ก็ได 
 

 
 

รูปที่ 4.6 ดีเอฟดีแฟร็กเมนตของโปรเซสที่ 4.0 : ตรวจสอบและจัดเก็บกจิกรรมการใชฐานขอมูล 
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จากดีเอฟดีแฟร็กเมนตที่ไดกลาวไวแลวขางตนสามารถอธิบายใหเห็นถึงโปรเซสยอย(Sub 
process) ภายในไดดังนี้  

1) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 1.0 : ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและ
รหัสผานของผูใช 

 
 

รูปที่ 4.7  แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 1.0 : 
 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรหัสผานของผูใช 
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2) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของ กระบวนการ 2.0 :บันทึก แกไขและลบขอมูลลงใน
ระบบ 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4.8 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 2.0 : 
บันทึก แกไขและลบขอมูลลงในระบบ 
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3) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของ กระบวนการ 3.0 :ประมวลผลและออกรายงาน 

 
 

รูปที่ 4.9 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของกระบวนการ 3.0 :  
ประมวลผลและออกรายงาน 
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4.1.1 รายละเอียดกระบวนการ (Process Specification Form) 
เปนการอธิบายการทํางานในกระบวนการตางๆ ที่แสดงแผนผังการไหลของขอมูล โดย

อธิบายถึงรายละเอียดของกระบวนการ ขอมูลเขา และขอมูลออก ดังนี้ 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (1.1) คนหาขอมูลผูใชงานระบบ  
กระบวนการทํางาน :  ทําการคนหาขอมูลผูใชเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลผูใชที่ปอนเขาระบบ 
ขอมูลเขา  :  รหัสผานเขาใชงานในระบบ 
ขอมูลออก  :  ขอมูลผูใชงานระบบ 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (1.2) ตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรหัสผานของผูใชงานระบบ 
กระบวนการทํางาน :  ทําการตรวจสอบขอมูลผูเขามาในระบบ โดย 
  1. เมื่อพบขอมูลที่อนุญาตให เขาใชงานได ผูใชก็สามารถเขาไป

ดําเนินการใชงานตางๆ ไดตามที่กําหนดไวในขอมูลของผูใชงาน 
  2. หากไมพบขอมูลการอนุญาตใหเขาใชงานระบบ ผูใชก็ไมสามารถเขา

ไปดําเนินการใชงานตางๆ ได 
ขอมูลเขา  :  ขอมูลผูใชงานระบบและรหัสผาน 
ขอมูลออก  :  ขอมูลผูใชงานระบบ 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (2.1) ตรวจสอบขอมูล 
กระบวนการทํางาน :  ทําการตระเตรียมและตรวจสอบวามีขอมูลซํ้าซอนหรือไม 
ขอมูลเขา  :  1. ขอมูลบุคลากร 
   :  2. แฟมภาพถายบุคลากร 
ขอมูลออก  :  ขอมูลบุคลากร 
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ช่ือกระบวนการ  :  (2.2)  บันทึก แกไขและลบขอมูลลง ในระบบ 
กระบวนการทํางาน :  1.  ทําการบันทึกขอมูลจากเอกสารลงในระบบ 
   :  2.  ทําแกไขขอมูลในระบบเมื่อพบวาขอมูลเดิมไมถูกตอง 
   :  3.  ทําการลบขอมูลในระบบเมื่อไมตองการขอมูลนั้นๆ  
   :  4.  ทําการเรียกดูขอมูลตางๆ ในระบบ 
ขอมูลเขา  :  ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลออก  :  ขอมูลบุคลากร 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (3.1)  ติดตอฐานขอมูล 
กระบวนการทํางาน :  ทําการติดตอระหวางกระบวนการทํางานกับตารางขอมูลตางๆ ในระบบ 
ขอมูลเขา  :  1.  ขอมูลบุคลากร 
   :  2.  แฟมภาพถายบุคลากร 
ขอมูลออก  :  ขอมูลบุคลากรซึ่งแสดงในลักษณะของรูปภาพ 
  (Graphic User Interface) 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (3.2)  ประมวลผลแบบประจํา 
กระบวนการทํางาน :  ทําการประมวลผลและออกรายงานตางๆ แบบประจํา 
ขอมูลเขา  :  ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลออก  :  รายงานตางๆ ซ่ึงแสดงในลักษณะของรูปภาพ  
       (Graphic User Interface) 
 
ช่ือกระบวนการ  :  (3.3)  ประมวลผลแบบเฉพาะกิจ 
กระบวนการทํางาน :  ทําการประมวลผลและออกรายงานตางๆ แบบเฉพาะกิจ 
ขอมูลเขา  :  ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลออก  :  รายงานตางๆ ซ่ึงแสดงในลักษณะของรูปภาพ  
       (Graphic User Interface) 
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ช่ือกระบวนการ  :  (4)  ตรวจสอบและจัดเก็บกิจกรรมการใชฐานขอมูล 
กระบวนการทํางาน :  ทําการตรวจสอบการใชงานตางๆ ในระบบ และจัดเก็บกิจกรรมการใช
       งานนั้นๆ เขาสูฐานขอมูล 
ขอมูลเขา  :  1.  ขอมูลผูใชงานระบบ 
   :  2.  รายงานการใชงานระบบ 
ขอมูลออก  :   รายงานการใชงานระบบตางๆ  
 
4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
 การออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 วัตถุประสงค 
4.2.1.1 เพื่อไมใหเกดิปญหาทางดานความซ้ําซอนของขอมูล 
4.2.1.2 เพื่อใหขอมูลมคีวามถูกตองและคงทน 
4.2.1.3 เพื่อไมใหเกดิความผิดพลาดในการเพิ่ม  ลบ  และแกไขขอมูล 

4.2.2 การออกแบบความสัมพันธของตารางขอมูลในระบบ 
 การออกแบบตารางของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม  ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล ซ่ึงแบงขอมูลออกเปน 20 ตาราง 
เก็บไวในฐานขอมูลช่ือ personal ดังรูปที่ 4.10  
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Employee
 empcode
 tname
 name
 sname
 cardno
 taxno
 workno
 nowaddress
 cardaddress
 bday
 dadname
 dadjob
 momname
 momjob
 mimofsis
 selfsis
 startwork
 endword
 salary
 imagepath
 workstatus
 worktype
 daterec
 positioncode
 comment
 whyout
 depcode
 seccode

graduate
 edcode
 eddegree
 edname
 eddep
 edfrom
 edgrad
 edyear
 empcode

mistake
 mistakeecode
 mistakedetail
 mistakemethod
 mistakedate
 empcode

childrelate
 childcode
 childname
 childbirth
 Childcomment
 empcode

familyrelated
 relatecode
 relatename
 relateaddr
 relatetel
 relatewhois
 empcode

abcenwork

 abcentcode
 abcenday
 empcode

Training
 traincode
 trainname
 trainstart
 trainend
 trainfrom
 traintype
 traintfund
 traindegree
 traintkeep
 emocoode

worktime
 workcode
 workdate
 worktime
 late
 empcode

Section
 seccode
 decname
 depcode

Department
 depcode
 depname

Position
 positioncode
 positionname
 seccode
 depcode

U_Admin
 admincode
 username
 password
 name
 status

Donkeywork
 leavecode
 leavedatefrom
 leavedateend
 leavetype
 comment
 empcode

1

N

N 1

N

1

N

1

N

N
N

N
Event_log

Logcode
Datelog
Log_ip
User_log
Sql_string

N

bloodgroup

Groupid
groupname

 
 

รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพนัธระหวางตาราง 
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ในระบบประกอบดวยตารางขอมูล 20 ตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงชื่อและความหมายของตารางขอมูล 20 ตาราง 
ลําดับ ชื่อตาราง ประเภทตาราง ความหมาย 

1 Employee Master บุคลากร 
2 Graduate Reference การศึกษา 
3 Mistake Reference ความผิดทางวนิัย 
4 Childrelate Reference บุตร/ธิดา 
5 Familyrelated Reference ญาติสนิท 
6 Abcentwork Reference การขาดงาน 
7 Donkeywork Reference การลา 
8 U_admin Reference ผูใชระบบ 
9 Position Reference ตําแหนงงาน 
10 Section Reference หมวด หรือ ฝาย 
11 Department Reference แผนก 
12 Worktime Reference ลงเวลา 
13 Training Reference การฝกอบรม 
14 Research Reference ผลงานวิจัย 
15 Tb_Log Reference เก็บขอมูลการใชระบบ 
16 Tbtname Reference คํานําหนานาม 
17 Tboutwork Reference สาเหตุที่ออก 
18 Relatedstatus Reference ความสัมพันธญาติพี่นอง 
19 Qualification  Reference วุฒิการศึกษา 
20 Bloodgroup Reference กรุปเลือด 
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จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายรายละเอียดของตารางไดดังนี้ 
1) ตาราง Employee : บุคลากร  มีรายระเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดตาราง Employee: บุคลากร 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  empcode  auto_increment 4 ลําดับ 1234 
  tname varchar  4 คํานําหนานาม นาย 
  name  varchar 30 ช่ือบุคลากร วินัย 
  sname varchar 30 นามสกุล บังคมเนตร 
  cardno  char  4 เลขที่บัตร

ประชาชน 
3500900812141 

  txtno  char 10 เลขที่ 
ผูเสียภาษีอากร 

1836326340 

  workno char 19 เลขที่ประจําตวั
ครู 

14481535 

  nowaddress text 65535 ที่อยูปจจุบนั 88/2 หมู 10 ต.
ขัวมุง อ.สารภ ี
จ.เชียงใหม 
50140 

  cardaddress text 65535 ที่อยูตาม
ทะเบียนบาน 

186 หมู 4 ต.แม
สูน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม 50110 

  bday date 3 วัน/เดือน/พ.ศ. 
เกิด 

10/07/2524 

  dadname varchar 30 ช่ือบิดา ตา 
  dadjob varchar 30 อาชีพบิดา เกษตรกร 
  momname varchar 30 ช่ือมารดา ลัดดา 
  momjob varchar 30 อาชีพมารดา เกษตรกร 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดตาราง Employee: บุคลากร (ตอ) 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 
  numofsis int 4 จํานวนพี่นอง 3 
  selfsis int 4 ตัวเองเปนคนที่ 3 
  salary int 4 เงินเดือน 9000 
  imagepath varchar 30 ที่อยูรูปภาพ C:image/pic.jpg 
  workstatus varchar 10 สถานะภาพการ

ทํางาน 
อยู 

  startwork date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่เร่ิมทํางาน 

16/05/2547 

  endwork date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่ออกจากงาน 

16/05/2551 

  worktype varchar 11 การบรรจุ 
1: บรรจุ 
2:ไมบรรจุ 

1 

  daterec date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่บรรจุ 

16/09/2547 

  whyout varchar 11 สาเหตุที่ออก ลาออก 
  positioncode int 4 รหัสตําแหนง 1 
  depcode int 4 รหัสแผนก 1 
  seccode int 4 รหัสฝาย/หมวด 1 
  comment text 65535 หมายเหต ุ - 
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2) ตาราง Graduate : การศึกษา  มีรายระเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดตาราง Graduate : การศึกษา 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  edcode auto_increment 4 ลําดับ 1111 
  eddegree varchar 30 วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ 

  edname varchar 30 วุฒิที่ไดรับ ปริญญาโท 
  eddep varchar 30 สาขาวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  defrom varchar 30 สถาบันที่

สําเร็จ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  edgrad float 4 เกรดเฉลี่ย 3.71 
  edyear varchar 4 ปการสําเร็จ

การศึกษา 
2551 

  empcode int 4 อางอิงมา
จากตาราง
employee 

1234 
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3) ตาราง Mistake : ความผิดทางวินัย   มีรายระเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดตาราง Mistake : ความผิดทางวินยั 
คีย
หลัก 

คีย
รอง 

ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  mistakecode auto_increment 4 ลําดับ 4444 
  mistakedetail text 65535 รายละเอียด

ความผิด 
ปฏิบัติหนาที่
บกพรอง 

  mistakemethod varchar 30 บทลงโทษ พักงาน 
  mistakedate varchar 11 วันลงความผิด 20/05/2550 
  empcode int 4 อางอิงมาจาก

ตาราง 
employee 

1235 

 
 

4) ตาราง Childrelate : บุตรธิดา  มีรายระเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดตาราง Childrelate : บุตร/ธิดา 
คียหลัก คีย

รอง 
ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  chilecode auto_increment 4 ลําดับ 4555 
  childname varchar 80 ช่ือ-สกุล  

บุตร/ธิดา 
ด.ญ. กรรณิกา 
 สมพร 

  childbirth date 3 วัน/เดือน/ป
พ.ศ.  
เกิด 

10/2/2539 

  childcomment text 65535 หมายเหต ุ ยังไมไดแตงงาน 
  empcode int 4 อางอิงมาจาก

ตาราง 
employee 

1235 
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5) ตาราง Familyrelated : ญาติสนิท มีรายระเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดตาราง Familyrelated : ญาติสนิท 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  relatecode auto_increment 4 ลําดับ 4666 
  relatename varchar 80 ช่ือ – สกุล  

ญาติสนิท 
นางลัดดา   
บังคมเนตร 

  relateaddr text 65535 ที่อยูญาติสนิท 186 หมู 4 ต.แม
สูน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม 50110 

  relatetel varchar 11 เบอรโทร 089-7011123 
  relatewhois varchar 11 ความสัมพันธ

เปน 
มารดา 

  empcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง employee 

1234 

 
6) ตาราง Abcentwork : การขาดงาน  มีรายระเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดตาราง Abcentwork : การขาดงาน 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  abcentcode auto_increment 4 ลําดับ 4777 
  abcentday date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  

ที่ขาดงาน 
20/04/2550 

  empcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง employee 

1234 

  depcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง 
Department 

1111 

  seccode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง 
section 

1111 
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7) ตาราง donkeywork : การลา มีรายระเอยีดดังนี ้
 

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดตาราง donkeywork : การลา 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  leavecode auto_increment 4 ลําดับ 48 
  leavedatefrom date  3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  

ที่เร่ิมลา 
12/01/51 

  leavedateend date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่ส้ินสุดการลา 

14/01/51 

  leavetype varchar 11 ประเภทการลา ลากิจ 
  empcode int 4 อางอิงมาจาก

ตาราง employee 
1234 

  depcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง department 

1111 

  seccode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง section 

1111 

 
8) ตาราง U_Admin : ผูใชระบบ มีรายละเอยีดดังนี ้

 
ตารางที่ 4.10 แสดงรายละเอยีดตาราง U_Admin : ผูใชระบบ 

คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 
  admincode auto_increment 4 ลําดับ 49 

  username varchar 11 ช่ือผูใช(login 
name)  

Admin 

  password varchar 30 รหัสผูใชงาน A123cdfetrtw 
  name varchar 50 ช่ือ-นามสกุล 

จริงของผูใชงาน 
นายสมพงษ ไชย
ยา 

  status varchar 11 ระดับสถานะ
ผูใช 

เจาหนาทีดู่แล
ระบบ 
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9) ตาราง Position : ตําแหนง มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.11 แสดงรายละเอยีดตาราง Position : ตําแหนง 

คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 
  positioncode auto_increment 4 ลําดับ 41 

  positionname varchar 30 ช่ือตําแหนงงาน อาจารย 
  depcode int 4 อางอิงมาจาก

ตาราง Department 
1111 

  seccode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง Section 

1111 

 
10) ตาราง Section : หมวด/ฝาย มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.12 แสดงรายละเอยีดตาราง Section : หมวด/ฝาย 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  seccode auto_increment 4 ลําดับ 1111 
  secname varchar 30 ช่ือหมวด/ฝาย หมวด

คอมพิวเตอร 
  deption int 4 อางอิงมาจากตาราง 

Department 
1111 

 จากตาราง 4.12 สามารถอธิบายการกําหนดชื่อหมวด/ฝาย ดังนี้ 
- หมวดคอมพิวเตอร 
- หมวดหมวดการตลาด 
- หมวดบัญชี 
- หมวดภาษาอังกฤษ 
- หมวดสังคม ภาษาจีน 
- หมวดพิมพดีด 
- ฝายแนะแนว 
- ฝายทะเบียน 
- ฝายกองทุน 
- ฝายปกครอง 
- ฝายพยาบาล 
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11) ตาราง Department : แผนก มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.13 แสดงรายละเอยีดตาราง Department : แผนก 

คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 
  depcode auto_increment 4 ลําดับ 1111 

  depname varchar 30 ช่ือแผนก ผูสอน 
 จากตาราง 4.11 สามารถอธิบายการกําหนดชื่อแผนก ดังนี้ 

- อาจารยผูสอน 
- อาจารยสนับสนุนการสอน 
- เจาหนาที่ 
 

12) ตาราง worktime : ลงเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงรายละเอยีดตาราง worktime : ลงเวลา 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  workcode auto_increment 4 ลําดับ 4133 
  workdate date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  

ที่มาทํางาน 
10/04/2551 

  worktime time 3 เวลาที่มาทํางาน 07.20 
  late date 3 เวลาที่มาสาย - 
  empcode int 4 อางอิงมาจาก

ตารางEmployee 
1234 

  depcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง 
Department 

1111 

  seccode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง Section 

1111 

 จากตารางที่ 4.14 อธิบายการกําหนดเวลาที่ มาสาย คือ เวลาทํางานปกติจะตองมีการลงเวลา
กอนเวลา 07.30 น. เกิดเลยเวลา 07.30 น. ถือวามาสาย 
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13) ตาราง Training : การฝกอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงรายละเอยีดตาราง Training : การฝกอบรม 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  traincode auto_increment 4 ลําดับ 414 
  trainname varchar 30 ช่ือการฝกอบรม การสราง

บทเรียน
ออนไลน 

  trainstart date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่เร่ิมฝกอบรม 

20/04/2550 

  trainend date 3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่ส้ินสุดการ
ฝกอบรม 

30/04/2550 

  trainfrom varchar 30 สถานที่/สถาบัน สํานักงาน
สงเสริม
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวร
แหงชาต ิ

  traintype varchar 30 ระบุการอบรม
ในประเทศหรอื
ตางประเทศ 

ในประเทศ 

  trainfund varchar 30 ทุนที่ไดรับ - 
  traindegree varchar 30 วุฒิที่ไดรับ ประกาศนยีบตัร 
  trainkeep date  3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  

ที่สําเร็จ 
30/04/2550 

  empcode int 4 อางอิงมาจาก
ตาราง 
Employee 

1234 
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14) ตาราง Research : การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงรายละเอยีดตาราง Research : การวิจยั 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  rescode auto_increment 4 ลําดับ 415 
  resname varchar 30 ช่ือโครงการวิจัย การวิจยั

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สาขา
คอมพิวเตอร 

  resdatefrom date  3 วัน/เดือน/ปพ.ศ.  
ที่เร่ิมโครงการ 

16/05/2550 

  resfund varchar 11 แหลงเงินทนุ - 
 

15) ตาราง event_log : ขอมูลการใชระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4.17 แสดงรายละเอยีดตาราง event_log : ขอมูลการใชระบบ 

คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 
  logcode auto_increment 4 ลําดับ 416 

  datelog datetime 8 วันที่และเวลาที่
ผูใชเขาไปทํา
การแกไข 

20/01/2551 
10:43:11 

  Log_ip varchar 11 เลข IP เครื่องที่
เขาแกไขขอมลู 

192.168.212.44 

  user_log varchar 30 ช่ือผูใชงาน 
(login name) 

admin 

  sql_string text 65535 รายละเอียดที่
ผูใชงานทําการ
แกไข 

UPDATE 
Employee set texno 
= 3452359239 
where 
texno=2341234563 
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16) ตาราง Tbtname : คํานําหนานาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงรายละเอยีดตาราง Tbtname : คํานําหนานาม 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  combo_tname_code auto_increment 4 ลําดับ 1 
  Combo_tname_name varchar 11 คํานําหนานาม นาย 

 จากตาราง 4.17 สามารถอธิบายการออกแบบรหัสของขอมูล ดังนี้ 
 1 คือ  นาย 
 2 คือ นาง 
 3 คือ นางสาว 
 4  คือ  ม.ร.ว. 
 5 คือ  ม.ล. 
 6 คือ  วาที่รอยตรี 
 7  คือ  วาที่รอยตรีหญิง 
 

17) ตาราง tboutwork : สาเหตุท่ีออก มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงรายละเอยีดตาราง tboutwork : สาเหตทุี่ออก 
คียหลัก คยีรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  combo_whyout_code auto_increment 4 ลําดับ 1 
  combo_whyout_name varchar 11 สาเหตุที่ออก ลาออก 

 
จากตารางที่ 4.19 สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี้ 
 1 คือ ลาออก 
 2 คือ  ไลออก 
 3 คือ  ใหออก 
 4 คือ ปลดออก 
 5 คือ พักงาน 
 6 คือ  ตาย 
 7 คือ โอนไป 
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18) ตาราง  Relatedstatus : ความสัมพันธญาติพี่นอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงรายละเอยีดตาราง Relatedstatus : ความสัมพันธญาติพี่นอง 
คียหลัก คีย

รอง 
ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  combo_relate_code auto_increment 4 ลําดับ 1 
  combo_relate_name varchar 11 ความสัมพันธ

เปน 
บิดา 

 
จากตารางที่ 4.19 สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี้ 
 1 คือ บิดา 
 2 คือ มารดา 
 3 คือ พี่ชาย 
 4 คือ  พี่สาว 
 5 คือ นองชาย 
 6  คือ นองสาว 
 

19) ตาราง  Qualification : วุฒิการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงรายละเอยีดตาราง Qualification : วุฒิการศึกษา 
คีย
หลัก 

คีย
รอง 

ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คาํอธิบาย ตัวอยาง 

  combo_qualification_code auto_increment 4 ลําดับ 3 
  combo_qualification_name varchar 30 วุฒิ

การศึกษา 
ปริญญา
ตรี 

 
จากตารางที่ 4.21 สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี้ 
 1 คือ  ปริญญาเอก 
 2 คือ ปริญญาโท 
 3 คือ ปริญญาตรี 
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 4 คือ อนุปริญญา, ปวส., ปกศ.สูง 
 5 คือ ปวช., ปกศ.ตน, มศ6, พ.กศ. 
 6 คือ ปวท., อ.วท. 
 7  คือ  ม.6, มศ.5, ม.8 
 8 คือ ม.3, มศ.3, ม.6 (ระบบเดิม) 
 9 คือ ป.7, ทม.3, (ระบบเดิม), ม.1 (ระบบใหม) 
 10  คือ ป.6 
 11 คือ ป.4 
 12 คือ ต่ํากวา ป.4 
 13 คือ  วุฒิบัตร 
 

20) ตาราง  bloodgroup : หมูเลือด มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงรายละเอยีดตาราง bloodgroup : หมูเลือด 
คียหลัก คียรอง ช่ือฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยาง 

  Groupid auto_increment 4 ลําดับ 3 
  groupname varchar 20 ช่ือหมูเลือด A 

 
จากตารางที่ 4.22  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี้ 
 1 คือ  A 
 2 คือ B 
 3 คือ AB 
 4 คือ O 
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4.3 การออกแบบรหัสผาน 
1) วัตถุประสงค 

  เพื่อปองกันการเขาไปใชระบบ และปองกันขอมูลไมใหเสียหาย 
2) วิธีการกําหนดรหัสผานเพื่อใชงานและจัดการระบบ 

2.1)  สําหรับผูดูแลระบบ  เปนการกําหนดสิทธิ์ใหผูที่ดูแลระบบสามารถใชงาน
ระบบไดในทุกๆ  อยาง ไดแก  การกําหนดรหัสผานผูใชงาน การดู การเพิ่ม การแกไข การลบขอมูล 
และการดูรายงานการใชงานระบบ (log files) โดยผานทางเว็บบราวเซอร 

2.2)  สําหรับเจาหนาที่ฝายทะเบียน  เปนการกําหนดสิทธิ์ใหเจาหนาที่ฝายทะเบียน
สามารถใชงานระบบ ไดแก  การดู การเพิ่ม การแกไข การลบขอมูล บุคลากรโดยผานทางเว็บ
บราวเซอร 

2.3)  สําหรับเจาหนาที่ธุรการ  เปนการกําหนดสิทธิ์ใหเจาหนาที่ธุรการสามารถใช
งานระบบ ไดแก  การดู การเพิ่ม การแกไข การลบขอมูล บุคลากรโดยผานทางเว็บบราวเซอร 

2.4)  สําหรับผูบริหาร  เปนการกําหนดสิทธิ์ใหผูบริหาร สามารถใชงานระบบ 
ไดแก  การดู การเพิ่ม การแกไข การลบขอมูล บุคลากรโดยผานทางเว็บบราวเซอร โดยจะเนนการ
ใชงานในดานการออกรายงานประเภทแผนถูมิ 
 
4.4 การสํารองขอมูลและการเรียกคืนขอมูล (backup and restore) 

1) วัตถุประสงค 
  เพื่อเปนการปองการเสียหายของขอมูลในกรณีที่ระบบถูกทําลาย  

2) การสํารองขอมูล   
2.2) ทําการสํารองขอมูลหนึ่งครั้งตอสัปดาห โดยเก็บขอมูลในลักษณะเปนขอมูลที่

ถูกบีบอัดใหเล็กลงเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บขอมูล 
2.3) นําขอมูลที่ทําการสํารองเก็บไวในเครื่องแมขาย  

3) การเรียกคืนขอมูล 
 นําขอมูลแฟมลาสุดที่ทําการสํารองไวมาทําการขยายแลวบันทึกลงโฟลเดอรที่ใช

เก็บขอมูล 
   

  
 
 


