
บทท่ี 4 
การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

 
การพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ผูศึกษาไดออกแบบระบบ และ

ฐานขอมูล ดังนี้ 
 4.1 การออกแบบระบบ 
 4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
 
4.1 การออกแบบระบบ 

เพื่อใหเห็นระบบงานท้ังระบบผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ข้ันตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณตามมาตรฐานท่ีใชใน
การออกแบบ Data Flow Diagram (DFD) ดังแสดงในตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1  สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ  Data Flow Diagram  
 

สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย 
 
 Source Destination สัญลักษณ ของ บุคคล องคกร หรือ ระบบงาน 

 
 
 

Process สัญลักษณ การประมวลผล 

 
 Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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4.1.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบและ
ความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแสดงดังรูป  4.1 

 
 รูป 4.1  แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยจะมี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ ผูดูแลระบบ อาจารยผูสอน ดังนี้ 

1. ผูดูแลระบบ ขอบเขตของการทํางานในระบบคือการนําขอมูลจากสํานักทะเบียนฯ  เขาสู
ระบบ และกําหนดขอมูลพื้นฐานใหกับระบบ  และกําหนดผูใชงานระบบโดยการกําหนดช่ือผูใช
และรหัสผานเพื่อยืนยันวาเปนผูใชงานระบบตัวจริงและสามารถจัดการเพ่ิม แกไขและลบขอมูล  

2. อาจารยผูสอน ขอบเขตของการทํางานในระบบคือสามารถเขาไปจัดการในเมนูรายการ
ตางๆในเมนูหลัก  5  เมนูดังนี้ 

1)  การปรับปรุงขอมูล 
- กระบวนวิชา 
- รายช่ืออาจารยผูสอน 
- ตอน (section) 
- ขอมูลการลงทะเบียน 
- รายช่ือนักศึกษา 

 2)  รูปแบบการใหคะแนน 
- สรางกลุม ตอน(section) 
- กําหนดกลุมให ตอน(section) 
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- กําหนดวิธีเก็บคะแนน 
 3)  การบันทึกคะแนน และตัดเกรด 

- บันทึกคะแนนเก็บ 
- Plot คะแนน 
- ตัดเกรด 
- ใหความเห็นชอบ 

4)  การออกรายงาน 
- พิมพใบเซ็นช่ือ 
- พิมพใบกรอกคะแนน 
- พิมพใบตรวจสอบการบันทึกคะแนน 
- พิมพใบประกาศผลคะแนนเก็บ 
- พิมพใบสรุปคะแนนท้ังหมดพรอมเกรด 
- พิมพใบกรอกเกรด(ใบบันทึกลําดับข้ัน) 
- พิมพ T-SCORE คะแนนดิบ 
- พิมพ  MEAN & SD  แตละ SECTION 
- พิมพ ตารางสรุปจํานวนเกรด MEAN & SD  แตละ SECTION 
- พิมพ ตารางชวงคะแนนท่ีใชในการตัดเกรด 

5)  การออกรายงานสงสํานักทะเบียน 
- พิมพรายงานบันทึกลําดับข้ัน CMR 54 
- เตรียมขอมูลสงเกรด 

 
ดังนั้น เม่ือกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวของในระบบแลวควรรวมกลุม กระบวนการเขาดวยกัน เพื่อ
สะดวกตอการจัดการแผนภาพกระแสขอมูลในระดับยอย ๆ ตอไป โดยจัดใหอยูในรูปแบบของ 
แผนภูมิกระบวนการลําดับข้ัน  ดังรูป 4.2 
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รูป 4.2 แผนภมิูกระบวนการลําดับข้ันระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  

จาก รูป 4.2 ทําใหทราบกระบวนการหลักของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
ซ่ึงมี 5  กระบวนการดังนี้  

1. การจัดการระบบ 
2. การจัดกลุมของ ตอน(section) 
3. การกําหนดวิธีเก็บคะแนน 
4. การบันทึกคะแนน และตัดเกรด 
5. การรายงาน 

 



 44 

ผูดูแลระบบ
1.0

จัดการระบบ

2.0

จัดกลุมของ section

3.0

กําหนดวิธี
เก็บคะแนน

4.0
บันทึกคะแนน 
และตัดเกรด

5.0

รายงาน

D1 ขอมูลกระบวนวิชา

D2 ขอมูลนําเขากระบวนวิชา

D8 ขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา

D9 ขอมูลนําเขาการลงทะเบียน

D11 ขอมูล section ที่เปดสอน

D13 ขอมูลนักศึกษา

D3 ขอมูลวิธีเก็บคะแนนของกลุม

D10 ขอมูลคะแนนเก็บของนักศึกษา อาจารย

D4 ขอมูลกลุมของ section

D5 ขอมูลอาจารยผูสอน

D6 ขอมูลระดับผูใชงาน

D12 ขอมูลวิธีเก็บคะแนนของ section

ขอมูลนําเขา

ขอมูลนําเขา

ขอมูลคะแนนเก็บ

รายงาน

D7 ขอมูลระบบ

ขอมูลเกรด

ขอมูลระบบ

ขอมูลนําเขา

ขอมูลระบบ

ขอมูลนําเขา

ขอมูลนําเขา

ขอมูลนําเขา

ขอมูลนําเขา

ขอมูลระบบ

 
 

รูป 4.3 กระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
จากภาพกระแสขอมูลระดับ “0” ของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ดังรูป 4.3 

สามารถแยกเปน กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย  ได  5  กระบวนการ ไดแก 
กระบวนการท่ี 1.0 การจัดการระบบ เปนกระบวนการท่ี ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลพื้นฐาน 

คือ ช่ือของหนวยงาน ปการศึกษา และเทอมการศึกษา ท่ีใชในการออกรายงาน และนําขอมูลเขาสู
ระบบคือขอมูลกระบวนวิชาท่ีเปดสอน และขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา  

กระบวนการท่ี 2.0 การจัดกลุมของ Section เปนกระบวนการท่ี อาจารยสรางกลุมในแตละ
กระบวนวิชา และกําหนดกลุมใหกับ Section 

กระบวนการท่ี 3.0 การกําหนดวิธีเก็บคะแนน เปนกระบวนการท่ี อาจารยกําหนดวาจะมีการ
ใหคะแนนกี่คร้ัง และในแตละคร้ังจะใหคะแนนคร้ังละเทาใด 

กระบวนการท่ี 4.0 การบันทึกคะแนน และตัดเกรด เปนกระบวนการที่ อาจารยบันทึก
คะแนนเก็บในแตละคร้ังของนักศึกษา  และตัดเกรดของนักศึกษา 

กระบวนการท่ี 5.0 การรายงาน เปนกระบวนการท่ีอาจารยพิมพรายงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
และรายงานผลการศึกษา 
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ในแตละกระบวนการยอย สามารถแสดงกระบวนการยอย ตามแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 
ได  ดังรูป  4.4 

           
รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยท่ี 1.0 จัดการระบบ 
 
จากรูป 4.4  แสดงกระบวนการยอยท่ี 1.0 ไดแยกการจัดการระบบเปน 2 กระบวนการยอย 

ไดแกกระบวนการท่ี  1.1นําเขาขอมูล  กระบวนการที่1.2 ต้ังคาระบบ มี D1 เปนแฟมขอมูล 
กระบวนวิชา D2 เปนแฟมขอมูลนําเขากระบวนวิชา D4 เปนแฟมขอมูลเก็บขอมูลกลุมของ Section  
D5 เปนแฟมขอมูลอาจารยผูสอน  D7 เปนแฟมขอมูลระบบ  D8 เปนแฟมขอมูลการลงทะเบียน
นักศึกษา  D9 เปนแฟมขอมูลนําเขาการลงทะเบียน  D11 เปนแฟมขอมูลSection ท่ีเปดสอน  D13 
เปนแฟมขอมูลนักศึกษา โดยผูดูแลระบบนําเขาขอมูลท่ีไดจากสํานักทะเบียน และประมวลผล สู
ระบบในกระบวนการท่ี 1.1 และสงขอมูลไปปรับปรุงแฟมขอมูลตาง ท่ีมีความสอดคลองกัน 
กระบวนการท่ี 1.2  ใหผูดูแลระบบกําหนดกําหนดคาแกไขตัวแปรท่ีจะตองใชในระบบใน
แฟมขอมูล D7 
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 รูป 4.5  แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยท่ี 2.0 จัดกลุมของ Section 
 
จากรูป 4.5  แสดงกระบวนการยอยท่ี 2.0 ไดแยกการจัดกลุมของ Section เปน 2 

กระบวนการยอย ไดแกกระบวนการที่2.1 สรางกลุมในกระบวนวิชา และ กระบวนการที่2.2 
กําหนดกลุมใหSection   มี D4 เปนแฟมขอมูลกลุมของSection และD11 เปนแฟมขอมูลSection ท่ี
เปดสอน    โดยท่ีอาจารยผูสอน สงขอมูลการลาเขาไปยังกระบวนการที่ 2.1 แลวสงขอมูลการกลุม
ไปตามข้ันตอนโดยปรับปรุงแฟมขอมูลกลุมของ Section  เขาสูกระบวนการที่ 2.2 เพื่อนํากลุมท่ีได
จากการสรางกลุมในกระบวนการท่ี 2.1 เพื่อกําหนดวาใหแตละSection อยูกลุมใด 
 

 
รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 3.0 กําหนดวิธีเก็บคะแนน 

 
จากรูป 4.6  แสดงกระบวนการยอยท่ี 3.0 ของการกําหนดวิธีเก็บคะแนนโดยกระบวนการ

เร่ิมจาก อาจารยผูสอนกําหนดขอมูล ใหกระบวนการท่ี 3.1  กําหนดวิธีเก็บคะแนนของกลุม ใน
แฟมขอมูล D3  แฟมขอมูลวิธีเก็บคะแนนของกลุม โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูล D4  แฟมขอมูล
กลุมของ Section  มาเปนตัวกําหนดรูปแบบการใหคะแนนของแตละกลุม กระบวนการที่ 3.2 
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กําหนดวิธีเก็บคะแนนของ Section  ในแฟมขอมูล D12  แฟมขอมูลวิธีเก็บคะแนนของSection โดย
ดึงขอมูลจากแฟมขอมูล D11 แฟมขอมูล Section ท่ีเปดสอนมาเปนตัวกําหนดรูปแบบการให
คะแนนของแตละ Section 

 

         
รูป 4.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 4.0 บันทึกคะแนน  
            และการตัดเกรด 

 
จากรูป 4.7  แสดงกระบวนการยอยท่ี 4.0 ของการบันทึกคะแนน และการตัดเกรดโดย

กระบวนการเร่ิมจาก อาจารยผูสอนเขามาบันทึกคะแนนเก็บ จากกระบวนการที่ 4.1 จากน้ันจะมีการ
เรียกใชแฟมขอมูล D10 แฟมขอมูลคะแนนเก็บนักศึกษา เม่ือบันทึกคะแนนเก็บท้ังหมดเสร็จ ก็จะ
เขาสูข้ันตอนตัดเกรด กระบวนการที่ 4.2 จะดึงเอาขอมูลจาก D10 แฟมขอมูลคะแนนเก็บนักศึกษา 
D3  แฟมขอมูลวิธีเก็บคะแนนของกลุม และD12  แฟมขอมูลวิธีเก็บคะแนนของSection มาประมวล
เพื่อตัดเกรด เพื่อบันทึกลงในแฟมขอมูล D8  แฟมขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา และใน
กระบวนการที่ 4.3 เปนการบันทึกการยืนยันเกรดลงในแฟมขอมูล D11  แฟมขอมูล Section ท่ีเปด
สอน 
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รูป 4.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 5.0 รายงาน 

 
จากรูป 4.8  แสดงกระบวนการยอยท่ี 5 การรายงาน เปนกระบวนการท่ีอาจารยผูสอน ดึง

ขอมูลจากแฟมขอมูล D11  แฟมขอมูล Section ท่ีเปดสอน D13 แฟมขอมูลนักศึกษา และ D8 ขอมูล
การลงทะเบียนนักศึกษา เพื่อออกรายงานตางๆ และสงผลการตัดเกรด ใหสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล 

 
4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

  กระบวนการออกแบบฐานขอมูลของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  แบงได
เปน 2 สวนดังนี้ คือ 

4.2.1 การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  
ในการออกแบบฐานขอมูลระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต ผูศึกษาไดกําหนด

ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอลท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ ดังแสดงในตาราง 4.2 ดังนี้ 
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ตาราง 4.2 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Varchar(m) ขอมูลท่ีเปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ 255 ตัวอักษร มหาวิทยาลัย 

Tinyinit 
เปนคาจํานวนเต็มขนาดเล็กมาก ถาเปนคาบวกและลบ 

 ( signed ) จะมีคาต้ังแต –128 ถึง 127 
1 

Int(m) 
Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีต้ังแต -2,147,483,648 
ถึง +2,147,483,647 มีขนาด 4 ไบต 

12345 

Decimal(m,d) เก็บเลขทศนิยม เชน 12345.67 123.50 

 

  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูลของ
ระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวตหลัก 
(Primary key) และคียนอก (Foreign Key) ดังนี้ 
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ตาราง  4.3  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

ลําดับ ชื่อตาราง ชนิดตาราง รายละเอียด 
1 course Master File เก็บขอมูลกระบวนวิชา 

2 courseupload Master File เก็บขอมูลนําเขากระบวนวิชา 

3 groupscore Transaction File เก็บขอมูลวิธีเก็บคะแนนของกลุม 

4 groupsection Master File เก็บขอมูลกลุมของ section 

5 instructor Master File เก็บขอมูลอาจารยผูสอน 

6 level Master File เก็บขอมูลระดับผูใชงาน 

7 parameter Master File เก็บขอมูลระบบ 

8 regist Master File เก็บขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 

9 registupload Master File เก็บขอมูลนําเขาการลงทะเบียน 

10 score Transaction File เก็บขอมูลคะแนนเก็บของนกัศึกษา 

11 section Master File เก็บขอมูล section ท่ีเปดสอน 

12 sectionscore Transaction File เก็บขอมูลวิธีเก็บคะแนนของ section 

13 student Master File เก็บขอมูลนักศึกษา 

 
 จากตาราง 4.3 แสดงตารางขอมูลท้ังหมดของระบบการตัดเกรดบนเครือขายอินเทอรเน็ต  มี
ท้ังหมด 13 ตาราง ซ่ึงแยกออกเปน 2 สวน สวนท่ีใชสําหรับผูดูแลระบบ กับอาจารยผูสอน 
ประกอบดวยตาราง course, groupscore, groupsection, instructor, regist, score, section, 
sectionscore และ student สวนตารางของท่ีใชจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  คือ courseupload, level, 
parameter และ registupload ซ่ึงรายละเอียดของแตละตารางดังแสดงในตาราง 4.4  -  4.16 
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ตาราง 4.4 course  เก็บขอมูลกระบวนวิชา 
 

ชื่อตาราง course 

คําอธิบาย ขอมูลกระบวนวิชา 

คียหลัก course_no 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 

course_name  varchar 40 ช่ือกระบวนวชิา ENGLISH I 

course_credit varchar 2 หนวยกิต 3 

 
จากตาราง 4.4  แสดงตารางช่ือ  course ใชเก็บรายละเอียดของกระบวนวิชาท่ีเปดสอน

ท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวย รหัสกระบวนวิชา   ช่ือกระบวนวิชา และหนวยกิต  โดยมีคียหลัก คือ 
course_no  โดยมีความสัมพันธ แบบ one to many  กับตาราง section   

 
ตาราง 4.5 courseupload เก็บขอมูลนําเขากระบวนวิชา 

 

ชื่อตาราง courseupload 

คําอธิบาย ขอมูลนําเขากระบวนวิชา 

คียหลัก - 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

subj  varchar 1 รหัสกระบวนวิชา 001103 

name  varchar 40 ช่ือกระบวนวชิา ENGLISH I 

credit varchar 2 หนวยกิต 3 

section varchar 6 ตอน(section) 001000 

instruc varchar 4 รหัสอาจารย 0000 

instructor varchar 40 ช่ืออาจารย คณาจารย 
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จากตาราง 4.5  แสดงตารางช่ือ courseupload ใชเก็บขอมูลนําเขากระบวนวิชา ท่ีไดจากการ
แปลงไฟลช่ือ sj_name.dbf ของสํานักทะเบียนฯ 

 
ตาราง 4.6 groupscore เก็บขอมูลการเก็บคะแนนแตละกลุม 

 
ชื่อตาราง groupscore 

คําอธิบาย ขอมูลการเก็บคะแนนแตละกลุม 

คียหลัก course_no, group_sect 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 ลําดับรายการ 1 

course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 

group_sect varchar 2 ลําดับกลุม section 1 

test_no int 4 รหัสคร้ังท่ีของคะแนน 1 

test_name  varchar 60 ช่ือของคะแนนเก็บ เขาช้ันเรียน 

score_test float 4 คะแนนเต็ม 100.00 

score_keep float 4 คะแนนเก็บ 10.00 
 

จากตาราง 4.6  แสดงตารางช่ือ  groupscore ใชเก็บขอมูลการเก็บคะแนนแตละกลุม เพื่อให
รูวากลุมของ section นั้น มีการเก็บคะแนน กี่คร้ัง และคํานวนคะแนนท่ีเก็บในแตละคร้ัง 
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ตาราง 4.7 groupsection เก็บขอมูลกลุมของ section 
 
ชื่อตาราง groupseciton 

คําอธิบาย ขอมูลกลุมของ section 

คียหลัก course_no, group_sect 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 ลําดับรายการ 1 
course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 
group_sect varchar 2 ลําดับกลุม section 1 
group_name varchar 30 ช่ือกลุม section กลุมท่ี 1 
instructor_id  varchar 4 รหัสอาจารย ผูรับผิดชอบ 0000 

 
จากตาราง 4.7 แสดงตารางช่ือ groupsection ใชเก็บขอมูลกลุมของ section ท่ีจะกําหนดของ

รูปแบบการใหคะแนน และตัดเกรดรวมกัน 
 

ตาราง 4.8 instructor  เก็บขอมูลอาจารยผูสอน 
 
ชื่อตาราง instructor 

คําอธิบาย ขอมูลอาจารยผูสอน 

คียหลัก instructor_id 

คียนอก level_no 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
instructor_id varchar 4 รหัสอาจารย 0000 
instructor_name  varchar 40 ช่ืออาจารย คณาจารย 
password  varchar 15 รหัสเขาสูระบบ c9bdb52d04dc200 
level_no  char 1 ระดับผูใช 3 
 

จากตาราง 4.8 แสดงตารางช่ือ instructor ใชเก็บขอมูลอาจารยผูสอน  
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ตาราง 4.9 level เก็บขอมูลระดับผูใชงาน 

 
ชื่อตาราง level 

คําอธิบาย ขอมูลระดับผูใชงาน 

คียหลัก level_no 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง 

level_no  char 1 รหัส 1 

level_name varchar 30 ช่ือ ผูดูแลระบบ 
 

จากตาราง 4.9 แสดงตารางช่ือ  level เก็บรายละเอียดขอมูลระดับผูใชงาน เชน ผูดูแลระบบ  
อาจารย   

 
 ตาราง 4.10 parameter เก็บขอมูลตัวแปร 

 
ชื่อตาราง parameter 

คําอธิบาย ขอมูลตัวแปร 

คียหลัก - 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
organization  varchar 50  ช่ือหนวยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
year  char 4 ปการศึกษา 2551 
semaster  char 1 เทอม 1 

  
จากตาราง 4.10  แสดงตารางช่ือ parameter ใชเก็บขอมูลตัวแปร ท่ีจะนําไปใชรวมกัน ใน

ระบบ และรายงาน ตางๆ 
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ตาราง 4.11 regist เก็บขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 

 

ชื่อตาราง regist 

คําอธิบาย ขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 

คียหลัก course_no, section_no, student_id 

คียนอก course_no, student_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 ลําดับรายการ 1 
course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 
section_no varchar 6 ตอน(section) 001000 
student_id varchar 9 รหัสนักศึกษา 499830111 
grade varchar 2 เกรด B+ 
confirm varchar 1 การยืนยันเกรด 1 
adsent varchar 1 การขาดสอบ 1 
  
จากตาราง  4.11  แสดงตารางช่ือ  regist ใชเก็บขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา และเกรดของ
นักศึกษา 
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ตาราง  4.12  ตารางช่ือ registupload เก็บขอมูลนําเขาการลงทะเบียน 

 
ชื่อตาราง registupload 

คําอธิบาย ขอมูลนําเขาการลงทะเบียน 

คียหลัก Courseno, section 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
courseno  varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 
section  varchar 6 ตอน(section) 001000 
id varchar 9 รหัสนักศึกษา 499830111 
name varchar 40 ช่ือนักศึกษา ปุรัณ  อนันตเศรษฐ 
crelec varchar 2 หนวยกิต ทฤษฎี 3 
crelab varchar 2 หนวยกิต ปฎิบัติ 3 
grade varchar 1 หนวยกิต W 
 

จากตาราง 4.12 แสดงตารางช่ือ registupload ใชเก็บรายละเอียดขอมูลนําเขาการลงทะเบียน
จากไฟล เชน 001.dbf, 201.dbf หรือ 206.dbf จากสํานักทะเบียนฯ เขาสูระบบ 
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ตาราง 4.13  score เก็บขอมูลคะแนนเก็บของนักศึกษา 

 

ชื่อตาราง score 

คําอธิบาย ขอมูลคะแนนเก็บของนักศึกษา 

คียหลัก course_no, section_no, student_id 

คียนอก course_no , student_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับรายการ 1 

course_no varchar 6   รหัสกระบวนวิชา 001103 

section_no varchar 6   Section 001000 

student_id varchar 9   รหัสนักศึกษา 499830111 
group_sect varchar 2   ลําดับกลุม section 1 
test_no tinyint 2 ลําดับท่ีของคะแนน 1 

score_test float 4 คะแนนสอบ 100.00 

score_keep float 4 คะแนนเก็บ 10.00 

adsent varchar 1 การขาดสอบ 1 

 
 จากตาราง 4.13  แสดงตารางช่ือ score ใชเกบ็รายละเอียดขอมูลคะแนนเก็บของนักศึกษาใน
แตละคร้ัง 
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ตาราง 4.14  section เก็บขอมูล section ท่ีเปดสอน 

 

ชื่อตาราง section 

คําอธิบาย ขอมูล section ท่ีเปดสอน 

คียหลัก course_no, section_no, instructor_id 

คียนอก course_no , instructor_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับรายการ 1 

course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 

section_no varchar 6 ตอน(section) 001000 

instructor_id varchar 4 รหัสอาจารยผูสอน 0000 

group_sect varchar 2 ลําดับกลุมของ Section 1 

approve varchar 1 การยืนยันเกรด 1 

 
 จากตาราง 4.14  แสดงตารางช่ือ chk ใชเก็บรายละเอียดขอมูลสําหรับตรวจสอบโดยไมมี 
คียหลักและคียนอก ใชประโยชนในการตรวจเช็คความถูกตองของระบบ เชน วนัท่ี เดือน ป เปนตน 
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ตาราง 4.15  sectionscore เก็บขอมูลคะแนนเก็บของ section 
 

ชื่อตาราง sectionscore 

คําอธิบาย ขอมูลคะแนนเก็บของ section 

คียหลัก course_no, section_no, test_no 

คียนอก course_no 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับรายการ 1 

course_no varchar 6 รหัสกระบวนวิชา 001103 

section_no varchar 6 ตอน(section) 001000 

test_no tinyint 2 ลําดับคะแนนเก็บ 1 

test_name varchar 30 ช่ือคะนแนนเก็บ ปลายภาค 

score_test float 4 คะแนนเต็มสอบ 100.00 

score_keep float 4 คะแนนเก็บ 10.00 

 
 จากตาราง 4.15  แสดงตารางช่ือ sectionscore ใชเก็บรายละเอียดขอมูลคะแนนเก็บของ 
section ใชประโยชนในการกําหนดการใหคะแนนของแตละ Section 
 

ตาราง 4.16  student เก็บขอมูลนักศึกษา 
 

ชื่อตาราง student 

คําอธิบาย ขอมูลนักศึกษา 

คียหลัก student_id 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

student_id varchar 9 รหัสนักศึกษา 499830111 

student_name varchar 40 ช่ือนักศึกษา ปุรัณ  อนันตเศรษฐ 

 
 จากตาราง 4.16  แสดงตารางช่ือ student ใชเก็บรายละเอียดขอมูลนักศึกษา  
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4.2.2 การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
ผูศึกษาสามารถนําภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล Entity Relationship Diagram มา

เขียนเปนความสัมพันธของตารางในฐานขอมูลท้ังหมดของระบบการตัดเกรดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  ดังแสดงในรูป 4.9 

 
 

รูป 4.9  ความสัมพันธของตารางท้ังหมดของฐานขอมูล 


