
 
บทที่ 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
 
 ในบทนี้จะกลาวถึงขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับ
การรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ตามลําดับดังนี้ 
 
3.1 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 
 
  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม 
ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและรางวัลนักศึกษาพระราชทาน นอกจากนี้ยังไดรับการรับรอง
คุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปดทําการสอนในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ไดแก 

3.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 
1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1.1) สาขาวิชายานยนต 
- สาขางานยานยนต 

1.2) สาขาวิชาไฟฟา 
- สาขางานไฟฟา 

1.3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

   1.4) สาขาวิชาการกอสราง 
- สาขางานการกอสราง 

   1.5) สาขาวิชาสถาปตยกรรม 
- สาขางานสถาปตยกรรม 

1.6) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 
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2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
2.1) สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
   2.2) สาขาวิชาการขาย 

- สาขางานการขาย 
   2.3) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

3.1) สาขาวิชาการโรงแรมและทองเที่ยว 
- สาขางานการโรงแรมและทองเที่ยว 

 
3.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1.1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 

- สาขางานเทคนิคยานยนต 
1.2) สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

- สาขางานติดตั้งไฟฟา 
1.3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

- สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
- สาขางานระบบโทรคมนาคม 

1.4) สาขาวิชาการกอสราง 
- สาขางานเทคนิคการกอสราง 

1.5) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
- สาขางานสถาปตยกรรม 

1.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
- สาขางานคอมพิวเตอรซอฟทแวร 

2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
2.2) สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขางานการบัญชี 
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2.3) สาขาวิชาการตลาด 
- สาขางานการตลาด 

2.4) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
3.1) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว 

- สาขางานมัคคุเทศกเดินปา 
 
  ทั้งนี้ทางโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ไดทําการเปดรับสมัครนักศึกษาและผูที่
สนใจ เขาศึกษาในโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เปนประจําทุกปการศึกษา โดยจะเปดรับ
สมัครนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมิถุนายนของทุกป และจะ
เปดรับสมัครนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแตเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายนของทุกป
เชนกัน 
  จากการศึกษาขั้นตอน กระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานในการรับสมัครนักศึกษา และ
การวิเคราะหระบบการทํางานเดิมของการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 
ทําใหทราบถึงขอจํากัดและปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับสมัครนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

1) กระบวนการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เปน
กระบวนการซึ่งถือไดวาเปนขั้นตอนสําคัญในการที่จะนําเขาขอมูลผูสมัครเขาสูระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน ดังนั้น หากขอมูลที่นําเขาเกิดความผิดพลาด ขาดความสมบูรณ ของขอมูลผูสมัคร 
สงผลทําใหระบบสารสนเทศภายในองคกรเกิดความผิดพลาดขึ้นไดหลายสวน 

2) กระบวนการรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม เปน
กระบวนการที่ประกอบดวยหลายๆ ขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนจะมีเจาหนาที่เปนผูใหบริการและ
รับผิดชอบงานในแตละสวนงาน ซ่ึงสามารถแสดงแผนผังการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ประจําปการศึกษา 2550 ไดดังรูป 3.1 
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                                       ผูสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.1 แผนผังการรับสมัครนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  

งานบริการพิเศษ เชน อบรม 

งานตอนรับ 

งานประชาสัมพันธ 

งานใหคาํปรึกษา 

งานแนะนําการออกใบสมัคร 

งานเก็บหลักฐานและบันทึกขอมูล

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

งานอบรมนักศึกษาใหม 

งานการเงนิ 

ถายรูปนักศึกษา 

งานจัดซื้ออุปกรณการเรียน 

งานบริการอืน่ เชน หอพักนกัศึกษา 
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จากแผนผังการรับสมัครนักศึกษา ในรูป 3.1 จะเห็นไดวา กระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมนั้น ประกอบดวยข้ันตอนมากมาย สรางความยุงยาก 
สับสนและเกิดความลาชาตอผูสมัครได 

3) ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการรับสมัคร ยังไมมีระบบที่
จัดเก็บวาผูสมัครรายใดยังขาดสงเอกสารการสมัคร ทําใหการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานของ
ผูสมัครเปนไปไดยากและตองใชเวลานานในการตรวจสอบผูสมัครแตละราย สงผลใหกระบวนการ
รับสมัครตองยืดเยื้อออกไปอีก และหากวาผูสมัครมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ก็อาจจะสรางความ
ยุงยากในการเดินทางเพื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไมสมบูรณหรือขาดสงใหกับเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบใหมอีกครั้ง 

4) ในกระบวนการกรอกใบสมัคร จะเห็นไดวาผูสมัครจะใชเวลาในการกรอกใบ
สมัครนานพอสมควร และเมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบรอย ตองนําใบสมัครพรอมหลักฐานไปยื่น
ใหกับเจาหนาที่ เพื่อบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอรอีก ทําใหผูสมัครเองตองใชเวลาในการนั่งรอ
สําหรับใหเจาหนาที่กรอกขอมูลจนเสร็จเรียบรอยกอนถึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได 

 5) ในกระบวนการมอบตัวนักศึกษานั้น หากผูสมัครประสงคที่จะทําการมอบตัว
นักศึกษา แตขาดเอกสารหรือหลักฐานการมอบตัวนักศึกษา ทางเจาหนาที่จะทําการแจงนัดหมายวัน
เวลา เพื่อใหผูสมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานการมอบตัวนักศึกษาใหครบถวน สมบูรณกอน แลวจึง
แจงนัดหมายวันเวลาใหกับผูสมัครอีกครั้ง เพื่อทํารายการมอบตัวนักศึกษา 
 
3.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
 
  จากปญหาที่เกิดขึ้นของการดําเนินงานใน กระบวนการการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พอสรุปเปนระบบการทํางานใหมที่ตองการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาชวยเพิ่มประสิทธภิาพ และลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานในการรับ
สมัครนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

3.2.1 ระบบการรับสมัครเขาเรียน 
1) ตองการระบบเพื่อแนะนําแผนการเรียนที่เปดรับสมัคร 
2) ตองการระบบเพื่อบันทึก แกไข ลบ ขอมูลผูสมัคร 
3) ตองการระบบเพื่อบันทึก แกไข ลบ ขอมูลหลักฐานการรับสมัคร 
4) ตองการระบบเพื่อรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาในเบื้องตนใหกับผูสมัคร 
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3.2.2 ระบบตรวจสอบผลการรับสมัคร 
1) ตองการระบบเพื่อปรับปรุง แกไขขอมูลการสมัคร 
2) ตองการระบบเพื่อรายงานผลการสมัครในแตละกระบวนการรับสมัคร 
3) ตองการระบบเพื่อรายงานผลขอมูลความสมบูรณของหลักฐานการรับสมัคร 
4) ตองการระบบเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอมูลหลักฐานการรับสมัคร 

3.2.3 ระบบการมอบตัวนักศึกษา 
1) ตองการระบบเพื่อสืบคนและตรวจสอบขอมูลใบสมัคร 
2) ตองการระบบเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของหลักฐานการรับสมัคร 
3) ตองการระบบเพื่อทํารายการมอบตัวนักศึกษา 
4) ตองการระบบเพื่อออกรหัสนักศึกษาและบันทึกขอมูลนักศึกษาใหม 
5) ตองการระบบเพื่อพิมพใบขอตกลงและสัญญายินยอมมอบนักศึกษาให

โรงเรียน 
3.2.4 ระบบรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษา 

1) ตองการระบบเพื่อรายงานสรุปสถิติการรับสมัครนักศึกษา 
2) ตองการระบบเพื่อรายงานสรุปสถิตินักศึกษาใหม 

 
3.3 การวิ เคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา  

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 
 

จากการศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน ผูศึกษาประสบปญหาขอจํากัด และทราบ
ความตองการของผูใชงาน จึงไดนํามาเปนแนวทางในการออกแบบระบบ เพื่อชวยลดขอจํากัด
และอํานวยความสะดวกใหกับผูเกี่ยวของมากขึ้น เครื่องมือที่นํามาใชในการวิเคราะหระบบงาน 
คือ แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) แผนผังโครงสรางระบบ (Structure Chart) และ
แผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) 
 

3.3.1 แผนผังกระแสขอมูล 
แผนผังกระแสขอมูล เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่แสดงใหทราบถึงขั้นตอนการทํางาน

ของระบบวาประกอบดวยกระบวนการอะไรบาง มีความสัมพันธกับขอมูลหรือตัวแปรภายนอก
อยางไร แผนผังกระแสขอมูลในขั้นที่มีรายละเอียดนอยที่สุดเรียกวา แผนผังบริบท (Context Diagram) 
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ซ่ึงแสดงชื่อระบบที่ตองการศึกษาและขอมูลหรือตัวแปรที่เกี่ยวของ แผนผังกระแสขอมูลในระดับตาง 
ๆ จะใชสัญลักษณที่มีความหมาย ดังแสดงในตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1 แสดงความหมายของสัญลักษณที่ปรากฏในแผนผังกระแสขอมูล 
 

เครื่องหมาย ความหมาย 
 
 

หนวยประมวลผล (Process) แสดงถึงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลง
ตัวขอมูล หรือสถานะของขอมูล  

 
 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) แสดงถึงสิ่งที่อยูนอกระบบ แตมี
ความสัมพันธกับระบบของเรา โดยอาจเปนผูให หรือผูรับขอมูลของ
ระบบ ตัวแปรภายนอกนี้อาจจะเปนบุคคล แผนก หรือหนวยงานราชการ 
เปนตน 

 
 

ตัวแปรภายนอกที่มีการแสดงซ้ํากันหลายแหงในการเขียนแผนผัง 

 หนวยเก็บขอมูล (Data Store) ใชสัญลักษณแทนการเก็บขอมูลในแฟม 
หรือฐานขอมูล ซ่ึงในทางคอมพิวเตอรอาจเปนเทป หรือดิสก เปนตน 

 หนวยเก็บขอมูลที่มีการแสดงซ้ํากันหลายแหงในการเขียนแผนผัง 

 
 
 

การไหลของขอมูล (Data flow) แสดงการไหล หรือการยายตําแหนง 
ของขอมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนตัวแปรภายนอก หนวย
ประมวลผล หรือหนวยเก็บขอมูล 

  
1) แผนผังบริบท 
เปนแผนผังที่แสดงถึงภาพรวมของระบบ  และความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอม

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลตางๆ  ที่เกิดขึ้นในระบบ 
แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา 

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  ประกอบดวยผูเกี่ยวของกับระบบ  คือ ผูสมัคร เจาหนาที่ และ
ผูบริหาร ซ่ึงมีความสัมพันธกันโดยมีขอมูลเขาสูระบบและรายงานขอมูลที่ไดรับจากระบบ  ดัง
แสดงในรูป 3.2 
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จากรูป 3.2 อธิบายความสัมพันธของผูใชงานระบบและลักษณะความเกี่ยวของกับ
ขอมูลเขาสูระบบและรายงานขอมูลที่ไดรับจากระบบงาน ตามลําดับดังนี้ 

1.1) เจาหนาที่บริหารหลักสูตร มีหนาที่จัดการขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับระบบ
สารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 
   ขอมูลเขาสูระบบ 

- ช่ือผูใชและรหัสผาน 
- ขอมูลเจาหนาที่ 
- ขอมูลหลักสูตร 
- ขอมูลประเภทวิชา 
- ขอมูลสาขาวิชา 
- ขอมูลสาขางาน 

  1.2) เจาหนาที่รับสมัครนักศึกษา มีหนาที่ตรวจสอบขอมูลผูสมัคร อนุมัติเพื่อทํา
รายการมอบตัวนักศึกษา รวมถึงดูรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษาและรายงานสถิตินักศึกษาใหม
ในระบบ 
   ขอมูลเขาสูระบบ 

- ช่ือผูใชและรหัสผาน 
- คําสืบคนขอมูลผูสมัคร 
- การอนุมัติมอบตัวนักศึกษา 

   รายงานขอมูลที่ไดรับ 
- ผลการสืบคนขอมูลผูสมัคร 
- ใบมอบตัวนักศึกษา 
- รายงานสถิติผูสมัคร 
- รายงานสถิตินักศึกษาใหม 

1.3) ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษาและรายงานสถิติ
นักศึกษาใหมในระบบ 
   ขอมูลเขาสูระบบ 

- ช่ือผูใชและรหัสผาน 
   รายงานขอมูลที่ไดรับ 

- รายงานสถิติผูสมัคร 
- รายงานสถิตินักศึกษาใหม 
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1.4) ผูสมัคร ทําหนาที่ในการนําเขาขอมูลการสมัคร สืบคนขอมูลการสมัครและการ
มอบตัวนักศึกษา 
   ขอมูลเขาสูระบบ 

- ขอมูลการสมัคร 
- ช่ือผูใชและรหัสผาน 
- คําสืบคนขอมูลผูสมัคร 
- ขอมูลการสมัครเพิ่มเติม 

   รายงานขอมูลที่ไดรับ 
- ผลการสมัครเบื้องตน 
- ผลการสืบคนขอมูลการสมัคร 
- ใบมอบตัวนักศึกษา 

 
2) แผนผังกระแสขอมูล ระดับท่ี 0 
จากแผนผังบริบท สามารถเขียนเปนแผนผังกระแสขอมูล ระดับที่ 0 เพื่อแสดง

กระบวนการที่มีอยูภายในระบบ แสดงถึงการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูใชงานระบบกับ
กระบวนการทํางานตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบ และการจัดเก็บขอมูลลงในแฟมขอมูลของระบบ 
ดังแสดงในรูป 3.3 

แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัคร
นักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สามารถแยกกระบวนการทํางานของระบบได 5 
กระบวนการหลัก ดังแสดงในตาราง 3.2 
 

ตาราง 3.2 แสดงกระบวนการของระบบสารสนเทศออนไลน 
สําหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

 
กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

2.0 ทํารายการรับสมัครนักศึกษา 

3.0 ตรวจสอบผลการรับสมัคร 

4.0 มอบตัวนักศึกษา 

5.0 รายงานสถิติการรับสมัคร 
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2.1) กระบวนการที่ 1.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
เปนกระบวนการที่นําเขาขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบงานทั้งหมด โดยมีผูดูแล

ระบบ เปนผูทําหนาที่จัดการขอมูลทั้งหมด แฟมขอมูลที่ไดจากกระบวนการนี้ ประกอบดวย 
1. แฟมขอมูลเจาหนาที่ 
2. แฟมขอมูลหลักสูตร 
3. แฟมขอมูลประเภทวิชา 
4. แฟมขอมูลสาขาวิชา 
5. แฟมขอมูลสาขางาน 

 
2.2) กระบวนการที่ 2.0 ทํารายการรับสมัครนักศึกษา 
เปนกระบวนการที่นําเขาขอมูลรายละเอียดของผูสมัคร โดยใหผูสมัครเปนผู

กรอกขอมูลการสมัคร แฟมขอมูลที่ไดจากกระบวนการนี้ ประกอบดวย 
1. แฟมขอมูลผูสมัคร 
2. แฟมขอมูลไฟลเอกสารหลักฐาน 

 
2.3) กระบวนการที่ 3.0 ตรวจสอบผลการรับสมัคร 
เปนกระบวนการที่ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการสมัครดวยตนเอง 

โดยการสืบคนขอมูลผูสมัครที่ไดบันทึกไวจากฐานขอมูล ออกมาแสดงใหกับผูสมัคร เพื่อให
ผูสมัครสามารถจัดการขอมูลผูสมัคร เพิ่ม ลบหรือแกไขขอมูลการสมัครไดดวยตนเอง 
 

2.4) กระบวนการที่ 4.0 มอบตัวนักศึกษา 
เปนกระบวนการที่ใหเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษาเขาสูระบบ เพื่อทําการ

ตรวจสอบขอมูลผูสมัครและขอมูลเอกสารการสมัคร โดยจะมีการบันทึกสถานะการตรวจสอบ
ขอมูลเอกสารลงในแฟมขอมูลไฟลเอกสารหลักฐานของผูสมัคร และเมื่อขอมูลเอกสารของผูสมัคร
ครบถวน สมบูรณแลว ระบบจะกําหนดวันนัดมอบตัวนักศึกษาแลวบันทึกลงในแฟมขอมูลผูสมัคร
อีกครั้ง ในกระบวนการนี้เจาหนาที่สามารถทํารายการอนุมัติมอบตัวนักศึกษา และออกใบมอบตัว
นักศึกษาใหกับผูสมัครและเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษา หลังจากนั้นขอมูลผูสมัครทั้งหมดจะถูก
บันทึกลงในแฟมขอมูลนักศึกษาทันที แฟมขอมูลที่ไดจากกระบวนการนี้ คือ แฟมขอมูลนักศึกษา 
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2.5) กระบวนการที่ 5.0 รายงานสถิติการรับสมัคร 
เปนกระบวนการที่นําเสนอขอมูลสถิติจํานวนผูสมัครและจํานวนนักศึกษาใหม

หลังจากที่ผานการมอบตัวนักศึกษาเรียบรอยแลว โดยมีการแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิแทง แยก
ตามสาขางาน เพื่อนําเสนอใหกับเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษาและผูบริหารตอไป 
 

3) แผนผังกระแสขอมูล ระดับท่ี 1 
เปนแผนผังแสดงขั้นตอนและรายละเอียดการทํางานของแตละกระบวนการตามที่

ปรากฏในแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบสารสนเทศออนไลนสําหรับการรับสมัคร
นักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  สามารถสรางแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของ
กระบวนการที่ 3.0 ตรวจสอบผลการรับสมัคร โดยผูสมัครสามารถตรวจดูขอมูลการสมัครแลวจึง
เพิ่มเติมขอมูลการสมัครไดกรณีที่ขอมูลการสมัครไมครบถวน ดังแสดงในรูป 3.4 

 
 

 
 

รูป 3.4 แผนผังกระแสขอมูล ระดับที่ 1 
(กระบวนการที่ 3.0 ตรวจสอบผลการรับสมัคร) 

 
 



   

 

48 

ในกระบวนการที่ 4.0 มอบตัวนักศึกษา เจาหนาที่รับสมัครนักศึกษาเขาสูระบบเพื่อ
ทําการตรวจสอบขอมูลผูสมัครและขอมูลเอกสารการสมัคร โดยจะมีการบันทึกสถานะการ
ตรวจสอบขอมูลเอกสารลงในแฟมขอมูลไฟลเอกสารหลักฐานของผูสมัคร และเมื่อขอมูลเอกสาร
ของผูสมัครครบถวน สมบูรณแลว ระบบจะกําหนดวันนัดมอบตัวนักศึกษาแลวบันทึกลงใน
แฟมขอมูลผูสมัครอีกครั้ง ในกระบวนการนี้เจาหนาที่สามารถทํารายการอนุมัติมอบตัวนักศึกษา 
และออกใบมอบตัวนักศึกษาใหกับผูสมัครและเจาหนาที่รับสมัครนักศึกษา หลังจากนั้นขอมูล
ผูสมัครทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในแฟมขอมูลนักศึกษา ดังแสดงในรูป 3.5  

 

 

 
 

รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูล ระดับที่ 1 
(กระบวนการที่ 4.0 มอบตัวนักศึกษา) 
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ในกระบวนการที่ 5.0 รายงานสถิติการรับสมัคร เจาหนาที่รับสมัครนักศึกษาและ
ผูบริหารสามารถเขาสูระบบ เพื่อเรียกดูรายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษา และรายงานสถิติ
นักศึกษาใหมได ดังแสดงในรูป 3.6 
 
 

 
 
 
 

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูล ระดับที่ 1 
(กระบวนการที่ 5.0 รายงานสถิติการรับสมัคร) 
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3.3.2 แผนผังโครงสรางระบบ 
แผนผังโครงสรางระบบ เปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่นิยมใชในการพัฒนาโปรแกรม 

โดยจะมีการแบงงานใหญออกเปนโมดูล (Module) ยอยๆ เรียกวา การออกแบบจากบนลงลาง (Top-
Down Design) ซ่ึงโมดูลระดับสูง (High Level) จะปฎิบัติงานได ตอเมื่อโมดูลระดับลางตางๆ 
(Other Lower Level) ไดดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว โดยจะดําเนินงานเรียงลําดับบนสุดไปยังลางสุด
และซายสุดไปยัง ขวาสุด ตามลําดับ  

แผนผังโครงสรางของระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  ประกอบดวยกระบวนการหลักอยู 4 กระบวนการคือ  

P.1 จัดการขอมูลพื้นฐาน จะประกอบดวยกระบวนการยอยคือ  
P1.1 จัดการขอมูลเจาหนาที่ 
P.1.2 จัดการขอมูลหลักสูตร 
P.1.3 จัดการขอมูลประเภทวิชา 
P.1.4 จัดการขอมูลสาขาวิชา 
P.1.5 จัดการขอมูลสาขางาน 

P.2 ทํารายการรับสมัครนักศึกษา จะประกอบดวยกระบวนการยอยคือ  
P.2.1 บันทึกขอมูลการรับสมัคร 
P.2.2 รายงานผลการรับสมัครเบื้องตน 

P.3 ตรวจสอบผลการรับสมัคร จะประกอบดวยกระบวนการยอยคือ  
P.3.1 สืบคนขอมูลการสมัคร 
P.3.2 รับขอมูลการสมัครเพิ่มเติม 

P.4 มอบตัวนักศึกษา จะประกอบดวยกระบวนการยอยคือ  
P.4.1 สืบคนขอมูลการรับสมัคร 
P.4.2 รับการอนุมัติมอบตัวนักศึกษาใหม 
P.4.3 ออกใบมอบตัวนักศึกษาใหม 

P.5 รายงานสถิติการรับสมัคร จะประกอบดวยกระบวนการยอยคือ  
P.5.1 ออกรายงานสถิติผูสมัคร 
P.5.2 ออกรายงานสถิตินักศึกษาใหม 
 

โดยแผนผังโครงสรางระบบดังกลาว  สามารถเขียนแสดงได ดังรูป 3.7  
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3.4 การออกแบบฐานขอมูล 
 

3.4.1 เอนทิตีท่ีเก่ียวของ 
จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชเครื่องมือแผนผังกระแสขอมูล ทําให

ทราบวามีขอมูลและกระบวนการทํางานตางๆ  ภายในระบบ  ทําใหสามารถระบุเอนทิตีที่เกี่ยวของ
กับระบบไดดังนี้ 

1) ผูสมัคร (Applicant) 
2) เจาหนาที่ (Staff) 
3) นักศึกษา (Student) 
4) เอกสารหลักฐาน (Document) 
5) หลักสูตร (Curriculum) 
6) ประเภทวิชา (Subject_Type) 
7) สาขาวิชา (Subject) 
8) สาขางาน (Branch) 

 
3.4.2 แผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิต ี

การจําลองขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ พรอมทั้งจําลองความสัมพันธระหวาง
ขอมูลที่เกิดขึ้นนั้น ผูศึกษาไดใชแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี เปนเครื่องมือสําหรับจําลอง
ขอมูล ซ่ึงจะประกอบไปดวยเอนทิตีแทนกลุมของขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของกันและ
ความสัมพันธระหวางขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 

สัญลักษณที่ใชในแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี ที่ใชในการจําลองแบบ
ขอมูลมีหลายรูปแบบ แตในที่นี้ผูศึกษาจะขอเลือกใชสัญลักษณของ Crow’s Foot เพื่อใชเปนแผนผัง
แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตีในระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  

ซ่ึงในสัญลักษณของ Crow’s Foot สามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณตางๆ ที่
นํามาใชในการแสดงแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี ไดดังในตาราง 3.3 
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ตาราง 3.3 สัญลักษณตางๆ ทีน่ํามาใชในการแสดงแผนผังแสดงความสมัพันธของเอนทิตี 
 

Crow’s Foot Model ความหมาย 

 

ใชแสดงแอททริบิวต (Attribute) ของเอนทิตี 

 เสนเชื่อมความสัมพันธระหวางเอนทิต ี
relationship ใชตัวอักษรเขยีนแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิต ี

 สัญลักษณความสัมพันธแบบหนึ่ง (One Symbol : 1) 
 สัญลักษณความสัมพันธแบบกลุม (Many Symbol : M) 

 

การเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี ในระบบสารสนเทศออนไลน 
สําหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สามารถอธิบายความสัมพันธ
ของเอนทิตีไดดังนี้ 

- ในหนึ่งหลักสูตร ประกอบดวยหลายประเภทวิชา ดังนั้นเอนทิตีหลักสูตรจึงมี
ความสัมพันธกับเอนทิตีประเภทวิชาแบบหนึ่งตอกลุม (1:M) 

- ในหนึ่งประเภทวิชา ประกอบดวยหลายสาขาวิชา ดังนั้นเอนทิตีประเภทวิชาจึงมี
ความสัมพันธกับเอนทิตีสาขาวิชาแบบหนึ่งตอกลุม 

- ในหนึ่งสาขาวิชา ประกอบดวยหลายสาขางาน  ดังนั้นเอนทิตีสาขาวิชาจึงมี
ความสัมพันธกับเอนทิตีสาขางานแบบหนึ่งตอกลุม 

- ในหนึ่งสาขางาน มีผูสมัครในสาขางานอยูหลายคน ดังนั้นเอนทิตีสาขางานจึงมี
ความสัมพันธกับเอนทิตีผูสมัครแบบหนึ่งตอกลุม 

- ในหนึ่งสาขางาน มีนักศึกษาในสาขางานอยูหลายคน ดังนั้นเอนทิตีสาขางานสาขา
งานจึงมีความสัมพันธกับเอนทิตีนักศึกษาแบบหนึ่งตอกลุม 

- ผูสมัครแตละคน มีเอกสารหลักฐานที่ใชในการสมัครอยูหลายชุด ดังนั้นเอนทิตี
ผูสมัครจึงมีความสัมพันธกับเอนทิตีเอกสารหลักฐานแบบหนึ่งตอกลุม 

- เจาหนาที่แตละคน สามารถอนุมัติมอบตัวนักศึกษาไดหลายคน ดังนั้นเอนทิตี
เจาหนาที่มีความสัมพันธกับเอนทิตีนักศึกษาแบบหนึ่งตอกลุม 

จากความสัมพันธของเอนทิตีดังกลาว สามารถเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตีได  
ดังแสดงในรูป 3.8 



   

 

54 

 

รูป
 3.

8 แ
ผน

ผัง
แส

ดง
คว

าม
สมั

พัน
ธข

อง
เอน

ทิต
 ี



   

 

55 

3.4.3 ตารางขอมูล 
จากแผนผังแสดงความสัมพันธของเอนทิตี ทําใหสามารถสรางฐานขอมูลของ

ระบบงาน และสามารถแสดงตารางขอมูลที่ใชภายในระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับ
สมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ดังแสดงในตาราง 3.4 

 
ตาราง 3.4 ตารางขอมูล 

 
ลําดับ ชื่อตารางขอมูล คําอธิบาย 

1 Staff ขอมูลเจาหนาที่ 
2 Curriculum ขอมูลหลักสูตร 
3 Subject_Type ขอมูลประเภทวิชา 
4 Subject ขอมูลสาขาวิชา 
5 Branch ขอมูลสาขางาน 
6 Applicant ขอมูลผูสมัคร 
7 Document ขอมูลไฟลเอกสารหลักฐาน 
8 Student ขอมูลนักศึกษา 

 
 
3.4.4 ชนิดของขอมูล 

จากการสรางฐานขอมูลของระบบงาน โดยใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)  
สามารถระบุชนิดของขอมูลที่ใชในระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับสมัครนักศึกษา
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  ดังแสดงในตาราง 3.5 
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ตาราง 3.5 ชนิดของขอมูล 
 

1. ขอมูลชนิดตัวเลข 

ชนิดขอมูล ความหมาย ขนาดที่เก็บ (ไบต) ชวงคาของขอมูล 
INT เก็บคาตัวเลขจาํนวนเต็ม 4 -2147483648 ถึง 

2147483647 
FLOAT เก็บคาตัวเลขทศนิยม 4 -3.402823466E+38 ถึง 

3.402823466E+38 
2. ขอมูลชนิดตัวอักษร 

ชนิดขอมูล ความหมาย ขนาดที่เก็บ (ไบต) ขนาดของขอมูล 
CHAR(m) เก็บคาอักขระตามรหัส 

ASCII หรือ encoding  
ที่ใชอยู 

m ไบต 255 

VARCHAR(m) เก็บคาอักขระตามรหัส 
ASCII หรือ encoding  
ที่ใชอยู 

ตามขอมูลจริง  
มากที่สุด m ไบต 

255 

MEDIUMTEXT เก็บคาอักขระตามรหัส 
ASCII หรือขอมูล 
BINARY 

ตาม 
ขอมูลจริง 

65535 

 
 

3.4.5 รายละเอียดตารางขอมูล 
ในการออกแบบฐานขอมูล ผูศึกษาไดออกแบบโครงสรางตารางขอมูลโดยกําหนด

รายละเอียดของตารางขอมูล เพื่อใชในการอางอิงสําหรับระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการรับ
สมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม   

รายละเอียดตารางขอมูลทั้งหมดที่ใชอางอิงในระบบสารสนเทศออนไลน สําหรับการ 
รับสมัครนักศึกษา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  เชียงใหม สามารถแสดงได  ดังตาราง  3.6  
ตาราง 3.7  ตาราง 3.8  ตาราง 3.9  ตาราง 3.10  ตาราง 3.11 ตาราง 3.12 และตาราง 3.13 ตามลําดับ 
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ตาราง 3.6 ขอมูลเจาหนาที ่
 

1. ชื่อตาราง : Staff (ขอมูลเจาหนาท่ี) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลเจาหนาท่ีสําหรับทํารายการในระบบรับสมัครนักศึกษา 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Staff_ID 
Staff_FName 
Staff_LName 
Staff_Position 
Staff_Level 
Staff_Password 

รหัสประจําตัว 
ช่ือ 
นามสกุล 
ตําแหนง 
ระดับการเขาถึง 
รหัสผาน 

CHAR(5) 
VARCHAR(20) 
VARCHAR(20) 
VARCHAR(30) 

CHAR(1) 
CHAR(32) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 10407 
อําพล 
กองเขียว 
อาจารย 
0 
6a6bc1d5d0038 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Staff_Level เปนระดับของการเขาถึงของระบบ 
0 หมายถึง เจาหนาที่(อาจารย) 
1 หมายถึง เจาหนาที่(ฝายสงเสริมการสอน) 
2 หมายถึง ผูบริหาร 

                               Staff_Password เปนรหัสผานของเจาหนาที่ ซ่ึงจะมีการเขารหัสในรูปแบบ 
                               MD5 ประกอบดวยตัวอักษรทั้งหมด 32 ตัวอักษร 
 
 

ตาราง 3.7 ขอมูลหลักสูตร 
 

2. ชื่อตาราง : Curriculum (ขอมูลหลักสูตร) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยใชอางอิงในระบบ 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Cur_ID 
Cur_Name 
 

รหัสหลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร 

CHAR(1) 
VARCHAR(50) 
 

ไมได 
ไมได 

 

PK 1 
ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Cur_ID  เปนรหัสหลักสูตรที่ระบุไวในระบบ 
1 หมายถึง  รหัสหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
2 หมายถึง  รหัสหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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ตาราง 3.8 ขอมูลประเภทวิชา 
 

3. ชื่อตาราง : Subject_Type (ขอมูลประเภทวิชา) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลประเภทวิชาท่ีเปดสอนในแตละหลักสูตร โดยใชอางอิงในระบบ 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
SType_ID 
SType_Name 
Cur_ID 

รหัสประเภทวชิา 
ช่ือประเภทวิชา 
รหัสหลักสูตร 

CHAR(1) 
VARCHAR(50) 

CHAR(1) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
 

FK 

1 
อุตสาหกรรม 
1 

คําอธิบายเพิ่มเติม: SType_ID  เปนรหัสประเภทวิชาที่ระบุไวในระบบ 
1 หมายถึง  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม (ปวช.) 
2 หมายถึง ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ (ปวช.) 
3 หมายถึง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว (ปวช.) 
4 หมายถึง  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม (ปวส.) 
5 หมายถึง ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ (ปวส.) 
6 หมายถึง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว (ปวส.) 

                               Cur_ID เปนคียนอก (Foreign Key)ของตาราง Curriculum 
 
 

ตาราง 3.9 ขอมูลสาขาวิชา 
 

4. ชื่อตาราง : Subject (ขอมูลสาขาวิชา) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลสาขาวิชาท่ีเปดสอนในแตละประเภทวิชา โดยใชอางองิในระบบ 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Subject_ID 
Subject_Name 
SRefer_ID 
SType_ID 
Cur_ID 

รหัสสาขาวิชา 
ช่ือสาขาวิชา 
รหัสอางอิง 
รหัสประเภทวชิา 
รหัสหลักสูตร 

CHAR(2) 
VARCHAR(50) 

CHAR(4) 
CHAR(1) 
CHAR(1) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
 
 

FK 
FK 

1 
ยานยนต 
2101 
1 
1 
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ตาราง 3.9 ขอมูลสาขาวิชา (ตอ) 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Subject_ID  เปนรหัสสาขาวิชาที่ระบไุวในระบบ 
1   หมายถึง สาขาวิชายานยนต (ปวช.) 
2   หมายถึง สาขาวิชาไฟฟา (ปวช.) 
3   หมายถึง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ปวช.) 
4   หมายถึง สาขาวิชาการกอสราง (ปวช.) 
5   หมายถึง สาขาวิชาสถาปตยกรรม (ปวช.) 
6   หมายถึง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร (ปวช.) 
7   หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) 
8   หมายถึง สาขาวิชาการขาย (ปวช.) 
9   หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช.) 
10   หมายถึง สาขาวิชาการโรงแรมและทองเที่ยว (ปวช.) 
11   หมายถึง สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.) 
12   หมายถึง สาขาวิชาไฟฟากําลัง (ปวส.) 
13   หมายถึง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 
14   หมายถึง สาขาวิชาการกอสราง (ปวส.) 
15   หมายถึง สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม (ปวส.) 
16   หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ปวส.) 
17   หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) 
18   หมายถึง สาขาวิชาการตลาด (ปวส.) 
19   หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 
20   หมายถึง สาขาวิชาการจดัการธุรกิจทองเที่ยว (ปวส.) 

                               SRefer_ID เปนรหัสอางอิงเพื่อใชในการอางอิงการออกรหัสนักศกึษาใหม 
2101   หมายถงึ สาขาวิชายานยนต (ปวช.) 
2104   หมายถงึ สาขาวิชาไฟฟา (ปวช.) 
2104   หมายถงึ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ปวช.) 
2106   หมายถงึ สาขาวิชาการกอสราง (ปวช.) 
2106   หมายถงึ สาขาวิชาสถาปตยกรรม (ปวช.) 
2107   หมายถงึ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร (ปวช.) 
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ตาราง 3.9 ขอมูลสาขาวิชา (ตอ) 
 

2201   หมายถงึ สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.) 
2201   หมายถงึ สาขาวิชาการขาย (ปวช.) 
2201   หมายถงึ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ (ปวช.) 
2701   หมายถงึ สาขาวิชาการโรงแรมและทองเที่ยว (ปวช.) 
3101   หมายถงึ สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.) 
3104   หมายถงึ สาขาวิชาไฟฟากําลัง (ปวส.) 
3105   หมายถงึ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 
3106   หมายถงึ สาขาวิชาการกอสราง (ปวส.) 
3108   หมายถงึ สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม (ปวส.) 
3128   หมายถงึ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ปวส.) 
3201   หมายถงึ สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) 
3202   หมายถงึ สาขาวิชาการตลาด (ปวส.) 
3204   หมายถงึ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ (ปวส.) 
3702   หมายถงึ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว (ปวส.) 

                               SType_ID เปนคียนอกของตาราง Subject_Type 
                               Cur_ID เปนคียนอกของตาราง Curriculum 

 
 

ตาราง 3.10 ขอมูลสาขางาน 
 

5. ชื่อตาราง : Branch (ขอมูลสาขางาน) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลสาขางานที่เปดสอนในแตละสาขาวิชา 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Branch_ID 
Branch_Name 
Subject_ID 
SType_ID 
Cur_ID 

รหัสสาขางาน 
ช่ือสาขางาน 
รหัสสาขาวิชา 
รหัสประเภทวชิา 
รหัสหลักสูตร 

CHAR(2) 
VARCHAR(50) 

CHAR(2) 
CHAR(1) 
CHAR(1) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
 

FK 
FK 
FK 

1 
ยานยนต 
1 
1 
1 



   

 

61 

ตาราง 3.10 ขอมูลสาขางาน (ตอ) 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Branch_ID  เปนรหัสสาขางานที่ระบไุวในระบบ 
1   หมายถึง สาขางานยานยนต (ปวช.) 
2   หมายถึง สาขางานไฟฟา (ปวช.) 
3   หมายถึง สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ปวช.) 
4   หมายถึง สาขางานการกอสราง (ปวช.) 
5   หมายถึง สาขางานสถาปตยกรรม (ปวช.) 
6   หมายถึง สาขางานเทคนคิคอมพิวเตอร (ปวช.) 
7   หมายถึง สาขางานการบญัชี (ปวช.) 
8   หมายถึง สาขางานการขาย  (ปวช.) 
9   หมายถึง สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช.) 
10   หมายถึง สาขางานการโรงแรมและทองเที่ยว (ปวช.) 
11   หมายถึง สาขางานเทคนิคยานยนต (ปวส.) 
12   หมายถึง สาขางานติดตัง้ไฟฟา (ปวส.) 
13   หมายถึง สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ปวส.) 
14   หมายถึง สาขางานระบบโทรคมนาคม (ปวส.) 
15   หมายถึง สาขางานเทคนิคการกอสราง (ปวส.) 
16   หมายถึง สาขางานสถาปตยกรรม (ปวส.) 
17   หมายถึง สาขางานคอมพิวเตอรซอฟทแวร (ปวส.) 
18   หมายถึง สาขางานการบัญชี (ปวส.) 
19   หมายถึง สาขางานการตลาด (ปวส.) 
20   หมายถึง สาขางานการพัฒนาโปรแกรม (ปวส.) 

                                     21   หมายถึง สาขางานมัคคุเทศกเดินปา (ปวส.) 
                               Subject_ID เปนคียนอกของตาราง Subject 
                               SType_ID เปนคียนอกของตาราง Subject_Type 
                               Cur_ID เปนคียนอกของตาราง Curriculum 
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ตาราง 3.11 ขอมูลผูสมัคร 
 

6. ชื่อตาราง : Applicant (ขอมูลผูสมัคร) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลผูสมัครท่ีรับสมัครผานระบบ 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
App_ID 
App_Title 
App_FName 
App_LName 
App_DOB 
App_Race 
App_Nationality 
App_Religion 
App_Nickname 
App_IDCard 
App_Address1 
App_Tel1 
App_Mobile1 
App_LiveWith 
App_Address2 
App_Tel2 
App_GradLevel 
App_GradFrom 
App_GradYear 
App_GradGrade 
App_Loan 
App_Tuition 
App_DadName 
App_MomName 
App_FStatus 

เลขที่ผูสมัคร 
คํานําหนาชื่อ 
ช่ือผูสมัคร 
นามสกุลผูสมัคร 
วัน เดือน ป เกดิ 
เชื้อชาติ 
สัญชาติ 
ศาสนา 
ช่ือเลน 
บัตรประชาชน 
ที่อยูทะเบยีนบาน 
โทรศัพทบาน 
โทรศัพทมือถือ 
อยูกับญาต/ิหอพัก 
ที่อยูปจจุบนั 
เบอรโทรศัพท 
การศึกษาสงูสดุ 
สถานศึกษาทีจ่บ 
ปการศึกษาที่จบ 
ผลการเรียน 
ไดรับเงินกยศ. 
เบิกคาเลาเรียน 
ช่ือบิดา 
ช่ือมารดา 
สถานภาพ 

CHAR(5) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(20) 
VARCHAR(20) 

CHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 

CHAR(13) 
TEXT 

VARCHAR(10) 
CHAR(11) 

VARCHAR(50) 
TEXT 

VARCHAR(10) 
VARCHAR(50) 

TEXT 
CHAR(4) 
FLOAT 

CHAR(1) 
CHAR(1) 

VARCHAR(50) 
VARCHAR(50) 
VARCHAR(30) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ได 
ได 
ได 

ไมได 
ได 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
 
 

00001 
นาย 
เอกชัย 
บุญมี 
15/05/2530 
ไทย 
ไทย 
พุทธ 
เอก 
3501100296115 
113 ต.แมแวนฯ 
053-261504 
084-5955671 
รุคสคอนโดฯ 
75  ต.สุเทพฯ 
053-285731 
ม.6 (วิทย-คณิต) 
แมริมวิทยาคม 
2542 
3.85 
1 
0 
เอกพันธ บุญม ี
พรทิพย คงอยู 
หยา 
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ตาราง 3.11 ขอมูลผูสมัคร (ตอ) 
 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
App_Parent 
App_PRelative 
App_PAddress 
App_PTel 
App_PMobile 
App_POccupation 
App_PPosition 
App_PWork 
App_Password 
App_Picture 
App_Email 
Date_Apply 
Date_Appointment 
Date_Approved 
Branch_ID 

ช่ือผูปกครอง 
ความสัมพันธ 
ที่อยูผูปกครอง 
เบอรโทรศัพท 
โทรศัพทมือถือ 
อาชีพ 
ตําแหนง 
สถานที่ทํางาน 
รหัสผานผูสมัคร 
รูปภาพผูสมัคร 
อีเมลผูสมัคร 
วันที่สมัคร 
วันที่นดัมอบตวั 
วันที่มอบตวั 
รหัสสาขางาน 

VARCHAR(50) 
VARCHAR(10) 

TEXT 
VARCHAR(10) 

CHAR(11) 
VARCHAR(50) 
VARCHAR(50) 

TEXT 
CHAR(32) 

VARCHAR(10) 
VARCHAR(50) 

CHAR(10) 
CHAR(10) 
CHAR(10)  
CHAR(2) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ได 
ได 

ไมได 
ได 
ได 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ได 
ได 

ไมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FK 

เอกพันธ บุญม ี
บิดา 
113 ต.แมแวนฯ 
- 
085-6678826 
รับจาง 
- 
- 
202cb962ac590 
00001.jpg 
ek@gmail.com 
15/03/2008 
25/03/2008 
20/03/2008 
20 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Branch_ID เปนคียนอกของตาราง Branch 
                               App_Loan เปนสถานะของผูสมัครที่เคยไดรับเงินกูเพื่อการศึกษาจาก 
                               สถานศึกษาเดิม 

0 หมายถึง ไมเคยไดรับ 
1 หมายถึง เคยไดรับ 

                               App_Tuition เปนสถานะของผูปกครองที่สามารถเบิกคาเลาเรียนจาก 
                               หนวยงานตนสังกัด 

0 หมายถึง เบิกไมได 
1 หมายถึง เบิกได 

                               App_Password เปนรหสัผานผูสมัคร ซ่ึงจะมีการเขารหัสในรูปแบบ MD5 
                               Date_Appointment เปนวัน เดือน ปที่นัดมอบตัว โดยระบบจะคํานวณจากวันที ่
                               เจาหนาทีไ่ดตรวจสอบขอมูลเอกสารครบถวน ซ่ึงนับถัดไปอีก 10 วัน 
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ตาราง 3.12 ขอมูลไฟลเอกสารหลักฐาน 
 

7. ชื่อตาราง : Document (ขอมูลไฟลเอกสารหลักฐาน) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลไฟลเอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัครของผูสมัคร 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Doc_Code 
App_ID 
Doc_File 
Date_Attach 
Proof_Status 

รหัสเอกสาร 
เลขที่ผูสมัคร 
ช่ือไฟลเอกสาร 
วันที่แนบไฟลการ
ตรวจสอบเอกสาร 

CHAR(2) 
CHAR(5) 

VARCHAR(50) 
CHAR(10) 
CHAR(1) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
PK, FK 

01 
00001 
00001-01.jpg 
15/03/2008 
1 

คําอธิบายเพิ่มเติม: Doc_Code, App_ID  เปนคียรวม (Composite Key) 
                               App_ID เปนคียนอกของตาราง Applicant 
      Doc_Code เปนรหัสเอกสารอางอิงสําหรับการรับสมัครและมอบตัวนักศกึษา 

01    หมายถึง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 
02    หมายถึง สําเนาทะเบยีนบานของนักศึกษา 
03    หมายถึง สําเนาใบ รบ. 
04    หมายถึง ใบรับรองฉบับจริง (กรณยีังไมไดใบ รบ.) 
05    หมายถึง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา 
06    หมายถึง สําเนาทะเบยีนบานของบิดา 
07    หมายถึง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา 
08    หมายถึง สําเนาทะเบยีนบานของมารดา 
09    หมายถึง สําเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุลของนักศึกษา 
10    หมายถึง สําเนาใบมรณะบตัร 
11    หมายถึง สําเนาใบสูติบัตร 
12    หมายถึง สําเนาใบแทนบัตรประจําตัวประชาชน 
13    หมายถึง เอกสารอื่นๆ 

      Doc_File เปนชื่อไฟลเอกสาร ประกอบดวย เลขที่ผูสมัคร-รหัสเอกสาร 
      Proof_Status เปนสถานะการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจาหนาที่ 
                                     คาวาง           หมายถึง เอกสารรอการตรวจสอบจากเจาหนาที ่

0                  หมายถึง เอกสารไมถูกตองสมบูรณ 
1                  หมายถึง เอกสารถูกตองสมบูรณ 
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ตาราง 3.13 ขอมูลนักศึกษา 
 

8. ชื่อตาราง : Student (ขอมูลนักศึกษา) 
   คําอธิบาย : แฟมขอมูลนักศึกษา เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลผูสมคัรและทํารายการมอบตัว 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Stu_ID 
Stu_Title 
Stu_FName 
Stu_LName 
Stu_DOB 
Stu_Race 
Stu_Nationality 
Stu_Religion 
Stu_Nickname 
Stu_IDCard 
Stu_Address1 
Stu_Tel1 
Stu_Mobile1 
Stu_LiveWith 
Stu_Address2 
Stu_Tel2 
Stu_GradLevel 
Stu_GradFrom 
Stu_GradYear 
Stu_GradGrade 
Stu_Loan 
Stu_Tuition 
Stu_DadName 
Stu_MomName 
Stu_FStatus 

รหัสนักศึกษา 
คํานําหนาชื่อ 
ช่ือ 
นามสกุล 
วัน เดือน ป เกดิ 
เชื้อชาติ 
สัญชาติ 
ศาสนา 
ช่ือเลน 
บัตรประชาชน 
ที่อยูทะเบยีนบาน 
โทรศัพทบาน 
โทรศัพทมือถือ 
อยูกับญาต/ิหอพัก 
ที่อยูปจจุบนั 
เบอรโทรศัพท 
การศึกษาสูงสดุ 
สถานศึกษาทีจ่บ 
ปการศึกษาที่จบ 
ผลการเรียน 
ไดรับเงินกยศ. 
เบิกคาเลาเรียน  
ช่ือบิดา 
ช่ือมารดา 
สถานภาพ 

CHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(20) 
VARCHAR(20) 

CHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(10) 

CHAR(13) 
TEXT 

VARCHAR(10) 
CHAR(11) 

VARCHAR(50) 
TEXT 

VARCHAR(10) 
VARCHAR(50) 

TEXT 
CHAR(4) 
FLOAT 

CHAR(1) 
CHAR(1) 

VARCHAR(50) 
VARCHAR(50) 
VARCHAR(30) 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ได 
ได 
ได 

ไมได 
ได 

ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 
ไมได 

PK 
 
 

5132040001 
นาย 
เอกชัย 
บุญมี 
15/05/2530 
ไทย 
ไทย 
พุทธ 
เอก 
3501100296115 
113 ต.แมแวนฯ 
053-261504 
084-5955671 
รุคสคอนโดฯ 
75  ต.สุเทพฯ 
053-285731 
ม.6 (วิทย-คณิต) 
พราววิทยาคมฯ 
2542 
3.85 
1 
0 
เอกพันธ บุญม ี
พรทิพย คงอยู 
หยา 
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ตาราง 3.13 ขอมูลนักศึกษา (ตอ) 
 

ชื่อแอททริบิวต ความหมาย ชนิดขอมูล  คาวาง คีย ตัวอยาง 
Stu_Parent 
Stu_PRelative 
Stu_PAddress 
Stu_PTel 
Stu_PMobile 
Stu_POccupation 
Stu_PPosition 
Stu_PWork 
Stu_Picture 
Stu_Email 
Date_Approved 
App_IDRefer 
Staff_ID 
Branch_ID 

ช่ือผูปกครอง
ความสัมพันธ 
ที่อยูผูปกครอง 
เบอรโทรศัพท
โทรศัพทมือถือ 
อาชีพ 
ตําแหนง 
สถานที่ทํางาน 
รูปภาพนักศกึษา 
อีเมลนักศึกษา 
วันที่มอบตวั 
เลขที่ผูสมัคร 
รหัสเจาหนาที ่
รหัสสาขางาน 

VARCHAR(50) 
VARCHAR(10) 

TEXT 
VARCHAR(10) 

CHAR(11) 
VARCHAR(50) 
VARCHAR(50) 

TEXT 
VARCHAR(10) 
VARCHAR(50) 

CHAR(10) 
CHAR(5) 
CHAR(5) 
CHAR(2) 

ไมได  
ไมได 
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คําอธิบายเพิ่มเติม: Staff_ID เปนคียนอกของตาราง Staff 
                               Branch_ID เปนคียนอกของตาราง Branch 
                               Stu_Loan เปนสถานะของนักศึกษาที่เคยไดรับเงนิกูเพื่อการศึกษาจาก 
                               สถานศึกษาเดิม 

0 หมายถึง ไมเคยไดรับ 
1 หมายถึง เคยไดรับ 

                               Stu_Tuition เปนสถานะของผูปกครองที่สามารถเบิกคาเลาเรียนจาก 
                               หนวยงานตนสังกัด 

0 หมายถึง เบิกไมได 
1 หมายถึง เบิกได 

                               App_IDRefer เปนรหสัอางอิงจากเลขที่ผูสมัคร เพื่อใชอางอิงไฟลเอกสาร 
                               หลักฐานการรับสมัคร 

 


