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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบุคลากร  สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวางแผนในการพัฒนาระบบงาน โดยแบงข้ันตอนในการ

พัฒนาตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาปญหาของระบบงานเดิม 

2) ศึกษา คนควา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการบุคลากร 

3) ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับงานบริหารบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4) ออกแบบระบบฐานขอมูลเพื่อใชเก็บขอมูลท่ีตองการในการสรางระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการบุคลากร 

5) ออกแบบสวนติดตอกับผูใชระบบและแบบรายงานของระบบ 

6) ติดต้ังและเร่ิมบันทึกขอมูล 

7) ตรวจสอบ  และปรับปรุง  แกไขขอผิดพลาด 

8) จัดทําเอกสารคูมือประกอบการใชงานระบบ 

3.2 การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน (งานเดิม) 

 ข้ันตอนการทํางานของระบบงานทะเบียนประวัติและงานพัฒนาบุคลากร 

1) ยื่นเอกสารขอมูลท่ีตองการบันทึกหรือเปล่ียนแปลง 

2) คนหาขอมูลเกาจากแฟมขอมูลท่ีตูเหล็กเก็บเอกสาร 

3) เพิ่ม / แกไข ขอมูล 

4) ตรวจสอบรายการท่ีตองการปรับปรุง 

5) จัดพิมพขอมูลหรือรายการแกไข ดวยเคร่ืองพิมพดีด 

6) จัดเก็บแฟมขอมูลเขาตูเหล็กเก็บเอกสาร 
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รูป 3.1 แสดงการทํางานตามระบบงานเดิม 

3.3 การวิเคราะหระบบงานใหม 

 ข้ันตอนการดําเนินงานระบบงานใหม 

 1. ข้ันตอนการทํางานของระบบงานทะเบียนประวัติและงานพัฒนาบุคลากร 

  1.1 เขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบุคลากร 

  1.2 คนหาขอมูลเกาจากแฟมขอมูล 

  1.3 เพิ่ม แกไข และบันทึกขอมูล 

  1.4 ตรวจสอบรายการท่ีปรับปรุง 

  1.5 จัดเก็บขอมูลเขาฐานขอมูล 

  1.6 จัดพิมพรายการท่ีตองการทางเคร่ืองพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.2 แสดงการทํางานระบบงานใหม 

เขาสูระบบ คนหาขอมูล 

เพิ่ม/แกไขขอมูล 

ตรวจสอบ 

จัดเก็บ 
จัดพิมพ 

ยื่นเอกสาร เอกสารที่คนหาจาก ตูเก็บเอกสาร 

ตรวจสอบ/แกไข 

จัดพิมพ

จัดเก็บเขาตูเก็บ
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3.4 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบมีดังนี ้

1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึง

ความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ สัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังตาราง 3.1 
 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล 

สัญลักษณะ ความหมาย 

 แสดงระบบ 

(System or Application) 

 หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 

 หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicated External Entity Symbol) 

 การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 

 สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 

 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบุคลากร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เชียงใหม สามารถเขียนเปนแผนภาพบริบทแสดงถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการ

วิเคราะหระบบงาน โดยมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ ผูบริหาร 

บุคลากรท่ัวไป ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ีฝายบุคลากร ซ่ึงมีการทํางานท่ีสัมพันธกันดังรูป 3.3 



 

รูป 3.3 แผนภาพบริบทของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม

16 
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 2) แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เปนแผนผังท่ีใชแสดงการไหลของ

ขอมูลในระบบระหวางกระบวนการตาง ๆ จากแผนภาพบริบท ดังรูป 3.4 

 

รูป 3.4 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูลระดับ 0 ของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

บุคลากร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
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 จากรูปท่ี 3.4 แผนภาพแสดงการไหลขอมูลระดับ 0 นี้ เปนการแสดงองคประกอบจาก

แผนผังบริบท โดยสามารถแบงกระบวนการหลักของขอมูลได 4 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 

ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 

2.0 จัดการขอมูลบุคลากร 

3.0 ประเมินสมรรถนะบุคลากร 

4.0 ออกรายงาน 

 

กระบวนการ 1.0 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 

 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิของผูใชงานในการเขาถึงขอมูลของระบบ โดยเจาหนาท่ี

ดูแลระบบบุคลากร ผูบริหาร และบุคลากรท่ัวไป จะไดสิทธิในการเขาถึงขอมูลท่ีแตกตางกัน 

กระบวนการ 2.0 กระบวนการจัดการขอมูลบุคลากร 

 เปนกระบวนการเพิ่ม คนหา แกไข ขอมูลของบุคลากร  

กระบวนการ 3.0 กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลากร 

 เปนกระบวนการในการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรตามหัวขอประเมินหรือ

ตัวช้ีวัดท่ีผูบริหารกําหนด 

กระบวนการ 4.0 กระบวนการออกรายงาน 

 เปนกระบวนการออกรายงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการบริหารงานบุคลากร ซ่ึงสามารถออก

รายงานไดดังนี้ 

1) รายงานประวัติบุคลากรแยกประเภท 

2) รายงานสรุปผลการลาของบุคลากรประจําวัน 

3) รายงานสรุปผลการลาของบุคลากรประจําเดือน 

4) รายงานสรุปผลการลาของบุคลากรประจําป 

5) รายงานประวัติตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
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6) รายงานประวัติการฝกอบรม 

7) รายงานประวัติการไดรับโทษทางวินัย 

8) รายงานประวัติการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 

  

 จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 1.0 กระบวนการ

ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได

ท้ังหมด 2 กระบวนการ ดังนี้ 

 กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผาน เปนกระบวนการท่ีใช

สําหรับตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผานจากผูบริหาร เจาหนาท่ีดูแลระบบุคลากร และบุคลากร

ท่ัวไป ท่ีนําเขาสูระบบ โดยพิสูจนการมีตัวตนของผูใชงาน 

 กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชงาน เปนกระบวนการท่ีใชตรวจสอบ

สิทธิการเขาใชงานของผูใช โดยใหสิทธิในการเขาถึงขอมูลแกผูใชตามท่ีกําหนดไว 

1.1 

ตรวจสอบช่ือผูใชงาน 

และรหัสผาน 

ขอมูลเขาสูระบบ 

ขอมูล Login ของบคุลากรทั่วไป 

ขอมูล Login ของเจาหนาท่ีดูแลระบบ 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 
ขอมูลบุคลากร 

1.2 

ตรวจสอบสิทธิการใชงาน 

ขอมูล Login ของผูบริหาร 

แฟมขอมูลระดับผูใชงาน D2 

ขอมูลผูใช 

ขอมูลผูใช 

ขอมูลสิทธิผูใชระบบ 
แฟมขอมูลตรวจสอบสิทธิผูใชระบบ D3 

แฟมขอมูลตรวจสอบเขาถึงระบบ D4 
ขอมูลตรวจสอบการเขาถึงระบบ 

ขอมูลสิทธิการเขาใชระบบของผูบริหาร 

ขอมูลสิทธิการเขาใชระบบของบุคลากรทั่วไป 

ขอมูลสิทธิการเขาใชระบบของเจาหนาท่ี 
ดูแลระบบ 

ขอมูลผิดพลาด 
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รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลบุคลากร 
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 จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 2.0 กระบวนการ

จัดการขอมูลบุคลากร สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 

กระบวนการ ดังนี้ 

 กระบวนการ 2.1 กระบวนการเพ่ิมขอมูลบุคลากร เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลท่ีรับมาจาก

เจาหนาท่ีดูแลระบบบุคลากร  

 กระบวนการ 2.2 กระบวนการแกไขขอมูลบุคลากร เปนกระบวนการแกไขขอมูล โดยรับ

ขอมูลท่ีตองการแกไขจากเจาหนาท่ีดูแลระบบบุคลากร หรือบุคลากรท่ัวไป 

 กระบวนการ 2.3 กระบวนการคนหาขอมูลบุคลากร เปนกระบวนการคนหาขอมูล โดยรับ

ขอมูลท่ีตองการคนหาจากผูบริหาร เจาหนาท่ีดูแลระบบบุคลากร และบุคลากรท่ัวไป 
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รูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการออกรายงาน 

4.6 

ออกรายงานประวัติฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 

แฟมขอมูลประวัติการฝกอบรม D21 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลการฝกอบรม 

รายงานประวัติการฝกอบรม 

4.5 

ออกรายงานประวัติตําแหนง

และอัตราเงินเดือน 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 

แฟมขอมูลประวัติตําแหนงและเงินเดือน D20 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลตําแหนงและเงินเดือน 

รายงานประวัติตําแหนงและ 

อัตราเงินเดือน 

4.7 

ออกรายงานประวัติการ

ไดรับโทษทางวินัย 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 ขอมูลบุคลากร 

แฟมขอมูลประวัติการไดรับโทษ D22 

ขอมูลการไดรับโทษทางวินัย 

รายงานประวัติไดรับโทษทางวินัย 

4.8 

ออกรายงานประวัติการ

ประเมินผล 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 
ขอมูลบุคลากร 

แฟมขอมูลประวัติประเมินผล D24 

ขอมูลการการประเมินผล 

รายงานประวัติการประเมินผล 

รายงานประวัติบุคลากรแยกประเภท 

4.1 

ออกรายงานประวัติ

บุคลากรแยกประเภท 
แฟมขอมูลประเภทบุคลากร D15 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 ขอมูลประวัติบุคลากร 

ขอมูลประเภทบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

รายงานสรุปผลการลาบุคลากรประจําวัน 

4.2 

ออกรายงานสรุปผลการ

ลาบุคลากรประจําวัน 

แฟมขอมูลประวัติลา D2

4.3 

ออกรายงานสรุปผลการ

ลาบุคลากรประจําเดือน 

4.4 

ออกรายงานสรุปผลการ

ลาบุคลากรประจําป 

รายงานสรุปผลการลาบุคลากร

รายงานสรุปผลการลาบุคลากร

ขอมูลบุคลากร 

แฟมขอมูลประวัติบุคลากร D1 

ขอมูลการลา 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลประเภทบุคลากร 

ขอมูลการลา 

ขอมูลการลา 

ขอมูลการลา 

ขอมูลตําแหนงและเงินเดือน 

ขอมูลการฝกอบรม 

ขอมูลการไดรับโทษทางวินัย 

ขอมูลการประเมินผล 
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จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 4.0 กระบวนการ

ออกรายงาน  สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได ท้ังหมด  8 

กระบวนการ ดังนี้ 

 กระบวนการ 4.1 กระบวนการออกรายงานประวัติบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร เปน

กระบวนการจัดการออกรายงานเกี่ยวกับบุคลากรแตละประเภท เพื่อใหทราบวาในหนวยงานมี

บุคลากรแตละประเภทจํานวนเทาไร ซ่ึงเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพิจารณาแตงต้ังบุคลากร 

 กระบวนการ 4.2 กระบวนการออกรายงานสรุปผลการลาประจําวัน เปนกระบวนการ

จัดการออกรายงานเก่ียวกับวันลาของบุคลากรในแตละวัน 

 กระบวนการ 4.3 กระบวนการออกรายงานสรุปผลการลาประจําเดือน เปนกระบวนการ

จัดการออกรายงานเก่ียวกับวันลาของบุคลากรในแตละเดือน 

 กระบวนการ 4.4 กระบวนการออกรายงานสรุปผลการลาประจําป เปนกระบวนการจัดการ

ออกรายงานเกี่ยวกับวันลาของบุคลากรในแตละป เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ัน

เงินเดือนของบุคลากร 

 กระบวนการ 4.5 กระบวนการออกรายงานประวัติตําแหนงและอัตราเงินเดือน เปน

กระบวนการจัดการออกรายงานเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของบุคลากร และอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการเล่ือนตําแหนงของบุคลากร 

 กระบวนการ 4.6 กระบวนการออกรายงานประวัติการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เปน

กระบวนการจัดการออกรายงานเก่ียวกับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร เพื่อเปน

ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

 กระบวนการ 4.7 กระบวนการออกรายงานประวัติการไดรับโทษทางวินัย เปนกระบวนการ

จัดการออกรายงานเกี่ยวกับการไดรับโทษทางวินัยของบุคลากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน และการเล่ือนตําแหนง 

 กระบวนการ 4.8 กระบวนการออกรายงานประวัติการประเมินผล เปนกระบวนการจัดการ

ออกรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลบุคลากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

และตําแหนง 
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3.5 การออกแบบฐานขอมูล 

 1) แฟมขอมูลอําเภอ 

 2) แฟมขอมูลการประเมินผล 

 3) แฟมขอมูลประวัติการไดรับการประเมินผล 

 4) แฟมขอมูลหนวยงาน 

 5) แฟมขอมูลตําบล 

 6) แฟมขอมูลวุฒิการศึกษา 

 7) แฟมขอมูลประวัติการศึกษา 

 8) แฟมขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 9) แฟมขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 10) แฟมขอมูลสัญชาติ 

 11) แฟมขอมูลประเภทการลา 

 12) แฟมขอมูลประวัติการลา 

 13) แฟมขอมูลประวัติบุคลากร 

 14) แฟมขอมูลประเภทบุคลากร 

 15) แฟมขอมูลตําแหนง 

 16) แฟมขอมูลประวัติตําแหนง 

 17) แฟมขอมูลคํานําหนาช่ือ 

 18) แฟมขอมูลระดับผูใชงาน 

 19) แฟมขอมูลตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงาน 

 20) แฟมขอมูลตรวจสอบการเขาถึงระบบ 

 21) แฟมขอมูลจงัหวัด 

 22) แฟมขอมูลประเภทการไดรับโทษ 

 

 

 



25 
 

 23) แฟมขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวนิัย 

 24) แฟมขอมูลศาสนา 

 25) แฟมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

 26) แฟมขอมูลประวัติการฝกอบรม 
 

 1) ตารางแฟมขอมูลอําเภอ เปนตารางที่เก็บขอมูลรายช่ืออําเภอของแตละจังหวัด แสดงดัง

ตาราง 3.3  

ตาราง 3.3 แฟมขอมูลอําเภอ 

ช่ือตาราง amphur  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลอําเภอของแตละจังหวัด 

Primary Key : amp_id , prov_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. amp_id varchar 4 รหัสอําเภอ 0001 

2. prov_id varchar 2 รหัสจังหวดั 51 

3. amp_name varchar 50 ช่ืออําเภอ เมืองเชียงใหม 

  

 2) ตารางแฟมขอมูลการประเมินผล เปนตารางที่เก็บขอมูลประเภทการประเมินผลของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 3.4 

ตาราง 3.4 แฟมขอมูลการประเมินผล 

ช่ือตาราง assess  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประเภทการประเมินผล 

Primary Key : ass_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. ass_id char 3 รหัสประเภทการประเมินผล 001 

2. ass_name varchar 200 ประเภทการประเมินผล ประเมินเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 
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 3) ตารางแฟมขอมูลประวัติการไดรับการประเมินผล เปนตารางท่ีเก็บขอมูลบุคลากรท่ีผาน

การประเมินผล แสดงดังตาราง 3.5 

ตาราง 3.5 แฟมขอมูลประวติัการไดรับการประเมินผล 

ช่ือตาราง assess_of_per  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการไดรับการประเมิลผลของบุคลากร 

Primary Key : assess_id , person_code , ass_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. assess_id integer 4 รหัสการประเมินผล 0001 

2. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3. ass_id char 3 รหัสประเภทการประเมิน 001 

4. assess_date varchar 8 วัน/เดือน/ป ท่ีรับการประเมิน 1 ตุลาคม 2548 

5. assess_status char 1 ผลการประเมิน ผาน 

 

4) ตารางแฟมขอมูลหนวยงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท ของ

หนวยงานตาง ๆ แสดงดังตาราง 3.6 

ตาราง 3.6 แฟมขอมูลหนวยงาน 

ช่ือตาราง department  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานตาง ๆ 

Primary Key : dep_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. dep_id char 2 รหัสหนวยงาน 01 

2. dep_name varchar 200 ช่ือหนวยงาน สนง.เกษตรและสหกรณ จ.เชียงใหม 

3. dep_address varchar 200 ท่ีอยู 65 หมู 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

4. dep_tel varchar 30 โทรศัพท 053-324015 

5. dep_fax varcahr 30 โทรสาร 053-324017 
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 5) ตารางแฟมขอมูลตําบล เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายช่ือตําบลในอําเภอตางๆ แสดงดัง

ตาราง 3.7 

ตาราง 3.7 แฟมขอมูลตําบล 

ช่ือตาราง district 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลรายช่ือตําบล 

Primary Key : dist_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. dist_id varchar 5 รหัสตําบล 00001 

2. amp_id varchar 4 รหัสอําเภอ 0001 

3. diat_name varchar 50 ช่ือตําบล ปาแดด 

  

 6) ตารางแฟมขอมูลวุฒิการศึกษา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลวุฒิการศึกษา แสดงดังตาราง 3.8 

ตาราง 3.8 แฟมขอมูลวุฒิการศึกษา 

ช่ือตาราง education  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลวุฒิการศึกษา 

Primary Key : edu_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. edu_id char 2 รหัสวุฒิการศกึษา 01 

2. edu_name varchar 50 ช่ือวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

3. edu_name_sh varchar 20 ช่ือยอ ป.ตรี 
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7) ตารางแฟมขอมูลประวัติการศึกษา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 

แสดงดังตาราง 3.9 

ตาราง 3.9 แฟมขอมูลประวติัการศึกษา 

ช่ือตาราง education_of_per 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 

Primary Key : educat_id , person_code , edu_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. educat_id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3. edu_id char 2 รหัสวุฒิการศกึษา 01 

4. educat_program varchar 200 สาขาวิชา วิทยากรคอมพิวเตอร 

5. educat_locat varchar 200 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. educat_stdate varchar 6 เดือนปท่ีเร่ิมศึกษา มกราคม 2539 

7. educat_endate varchar 6 เดือนปท่ีจบการศึกษา มกราคม 2542 

8. educat_remark varchar 200 เอกสารอางอิง ใบปริญญา 

9. educat_status char 1 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
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 8) ตารางแฟมขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

แสดงดังตาราง 3.10  

ตาราง 3.10 แฟมขอมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ช่ือตาราง insignia 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

Primary Key : insig_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. insig_id char 2 รหัสเคร่ืองราชฯ 01 

2. insig_name varchar 50 ช่ือเคร่ืองราชฯ เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

3. insig_name_sh varchar 20 ช่ือยอเคร่ืองราชฯ บ.ม. 
 

 9) ตารางแฟมขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

การไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณของบุคลากร แสดงดังตาราง 3.11 

ตาราง 3.11 แฟมขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

ช่ือตาราง insignia_of_per 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณของบุคลากร 

Primary Key : insign_id , person_code , insig_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. insign_id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3. insig_id char 2 รหัสเคร่ืองราชฯ 01 

4.insign_remark varchar 200 เอกสารอางอิง พรฎ.ฉบับท่ี 25 

5. insign_date varchar 15 วันเดือนปท่ีไดรับ 5 ธันวาคม 2546 
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 10) ตารางแฟมขอมูลสัญชาติ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับสัญชาติ แสดงดังตาราง 3.12 

ตาราง 3.12 แฟมขอมูลสัญชาติ 

ช่ือตาราง nation 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลสัญชาติตาง ๆ 

Primary Key : nati_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. nati_id char 2 รหัสสัญชาติ 01 

2. nati_name varchar 70 ช่ือสัญชาติ ไทย 

  

 11) ตารางแฟมขอมูลประเภทการลา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับประเภทการลาของ

บุคลากร เชน การลาปวย การลาพักผอน เปนตน แสดงดังตาราง 3.13 

ตาราง 3.13 แฟมขอมูลประเภทการลา 

ช่ือตาราง outtime 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประเภทการลาตาง ๆ 

Primary Key : outt_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. outt_id char 2 รหัสประเภทการลา 01 

2. out_name varchar 70 ช่ือประเภทการลา ลาปวย 
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 12) ตารางแฟมขอมูลประวัติการลา เปนตารางเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติการลาของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 3.14 

ตาราง 3.14 แฟมขอมูลประวัติการลา 

ช่ือตาราง outtime_of_per 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการลาของบุคลากร 

Primary Key : outtime_id , person_code , outt_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. outtime_id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3. outt_id char 2 รหัสประเภทการลา 01 

4. outtime_cause varchar 200 สาเหตุการลา ปวยเปนไข 

5. outtime_stdate varchar 8 วันเดือนปท่ีลา 20 มีนาคม 2552 

6. outtime_endate varchar 8 วันเดือนปท่ีส้ินสุดการลา 23 มีนาคม 2552 

 

 13) ตารางแฟมขอมูลประวัติบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 3.15 

ตาราง 3.15 แฟมขอมูลประวัติบุคลากร 

ช่ือตาราง personal 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดของบุคลากร 

Primary Key : person_code 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

2. person_dep_id char 2 รหัสหนวยงาน 01 

3. person_pert_id char 2 รหัสประเภทบุคลากร 01 

4. person_citizen  varchar 13 เลขบัตรประชาชน 350990134934 
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ตาราง 3.15 แฟมขอมูลประวัติบุคลากร (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด  ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

5. person_pref_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 01 

6. person_name varchar 40 ช่ือภาษาไทย กฤษณ 

7. person_name_eng varchar 40 ช่ือภาษาอังกฤษ Kritsana 

8. person_sname varchar 40 นามสกุลภาษาไทย อําพันธุ 

9. person_sname_eng varchar 40 นามสกุลภาษาอังกฤษ Ompont 

10. person_father varchar 50 ช่ือ-นามสกุลบิดา นายมานิตย อําพันธุ 

11. person_mother varchar 50 ช่ือ-นามสกุลมารดา นางแกวใจ อําพันธุ 

12. person_marry varchar 50 ช่ือ-นามสกุลคูสมรส ไมมี 

13. person_brod_char char 2 รหัสหมูเลือด A 

14. person_nati_id char 2 รหัสสัญชาติ 01 

15. person_race_id char 2 รหัสเช้ือชาติ 01 

16. person_relig_id char 2 รหัสศาสนา 01 

17.person_bdate varchar 8 วันเดือนปเกดิ 19 กรกฎาคม 2525 

18. person_homeadd varchar 50 บานเลขท่ี 142/11 

19. person_moo varchar 5 หมูท่ี 7 

20. person_rode varchar 150 ถนน เชียงใหม-หางดง 

21. person_dist_id varchar 6 รหัสตําบล 000001 

22. person_amp_id varchar 4 รหัสอําเภอ 0001 

23. person_prov_id char 2 รหัสจังหวดั 01 

24. person_zipcode varchar 5 รหัสไปรษณยี 50100 

25. person_telhome varchar 40 หมายเลขโทรศัพทบาน 053-112478 
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ตาราง 3.15 แฟมขอมูลประวัติบุคลากร (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

26. person_teloffice varchar 30 หมายเลขโทรศัพท

สํานักงาน 

053-324015 

27. person_mobile varchar 30 หมายเลขโทรศัพทมือถือ 086-7723486 

28. person_email varchar 60 อีเมลลแอดเดรส Ompont@hotmail.com 

29. person_pic varchar 15 รูปภาพบุคลากร  

30. person_loginname varchar 15 ช่ือผูใช Kritsana 

31. person_pass varchar 40 รหัสผาน Aaaa1234 

32. person_prior_id char 2 รหัสระดับผูใชงาน 01 

 

 14) ตารางแฟมขอมูลประเภทบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทบุคลากรท่ีมีใน

หนวยงาน แสดงดังตาราง 3.16 

ตาราง 3.16 แฟมขอมูลประเภทบุคลากร 

ช่ือตาราง pertype 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประเภทของบุคลากร 

Primary Key : pert_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. pert_id char 2 รหัสประเภทบุคลากร 01 

2. pert_name varchar 50 ช่ือประเภทบุคลากร ขาราชการพลเรือน 
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 15) ตารางแฟมขอมูลตําแหนง เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือตําแหนงของบุคลากร แสดงดัง

ตาราง 3.17 

ตาราง 3.17 แฟมขอมูลตําแหนง 

ช่ือตาราง position 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลช่ือตําแหนงของบุคลากร 

Primary Key : pos_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. pos_id varchar 4 รหัสตําแหนง 0001 

2. pos_name varchar 200 ช่ือตําแหนง นักวิชาการเกษตร 
 

 16) ตารางแฟมขอมูลประวัติตําแหนง เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประวัติการดํารงตําแหนงของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 3.18  

ตาราง 3.18 แฟมขอมูลประวัติตําแหนง 

ช่ือตาราง position_of_per  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการดํารงตําแหนงของบุคลากร 

Primary Key : posit_id , person_code , pos_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1. posit_id integer 4 ลําดับตําแหนง 0001 

2. person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3. pos_id char 4 รหัสตําแหนง 01 

4. posit_number varchar 5 เลขท่ีตําแหนง 1145 

5. posit_level char 2 ระดับตําแหนง 5 

6. posit_remark varchar 200 เอกสารอางอิง คําส่ัง 142/5 

7. posit_date varchar 15 วันเดือนปท่ีเขารับตําแหนง 1 ธันวาคม 2547 

8. posit_salary double 12,2 อัตราเงินเดือน 7,460.00 

9. posit_status char 1 เลขลําดับบุคลากร 1 
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 17) ตารางแฟมขอมูลคํานําหนาช่ือ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ แสดงดังตาราง 3.19 

ตาราง 3.19 แฟมขอมูลคํานําหนาช่ือ 

ช่ือตาราง prefix_name 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ 

Primary Key : pref_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.pref_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 01 

2.pref_name varchar 30 คํานําหนาช่ือ นาย 

 

 18) ตารางแฟมขอมูลระดับผูใชงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลระดับผูใชงาน แสดงดังตาราง 3.20 

ตาราง 3.20 แฟมขอมูลระดับผูใชงาน 

ช่ือตาราง priority  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลระดับผูใชงาน 

Primary Key : prior_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.prior_id char 2 รหัสระดับผูใชงาน 01 

2.prior_name varchar 50 ช่ือระดับผูใชงาน ผูดูแลระบบ 
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 19) ตารางแฟมขอมูลตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงาน เปนตารางเก็บขอมูลสิทธ์ิของผูเขาใชระบบ 

แสดงดังตาราง 3.21 

ตาราง 3.21 แฟมขอมูลตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงาน 

ช่ือตาราง priority_chk 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลสิทธ์ิของผูเขาใชระบบ 

Primary Key : id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2.pri_files varchar 50 รหัสระบบขอมูล 1 

3.pri_priority char 2 รหัสระดับผูใชงาน 01 

4.pri_list char 1 ตรวจสอบอนุญาตใหแสดงผลขอมูล 1 คือ ใหแสดงผลขอมูล 

5.pri_add char 1 ตรวจสอบอนุญาตใหเพิ่มขอมูล 1 คือ ใหเพิ่มขอมูล 

6.pri_edit char 1 ตรวจสอบอนุญาตใหแกไขขอมูล 1 คือ ใหแกไขขอมูล 

7.pri_delt char 1 ตรวจสอบอนุญาตใหลบขอมูล 1 คือ ใหลบขอมูล 
 

 20) ตารางแฟมขอมูลตรวจสอบการเขาถึงระบบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเพื่อใชในการ

อนุญาตใหเขาถึงระบบ แสดงดังตาราง 3.22 

ตาราง 3.22 แฟมขอมูลตรวจสอบการเขาถึงระบบ 

ช่ือตาราง pri_files  

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลใชในการตรวจสอบการเขาถึงระบบ 

Primary Key : files_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.files_id integer 4 ลําดับระบบ 0001 

2.files_pri varchar 50 ช่ือระบบ Education_of_per 

3.files_type char 1 ตรวจสอบการเขาถึงระบบ 1 คือ อนุญาตใหเขาถึง

ระบบได 
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 21) ตารางแฟมขอมูลจังหวัด เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายช่ือจังหวัด แสดงดังตาราง 3.23 

ตาราง 3.23 แฟมขอมูลจังหวัด 

ช่ือตาราง province 

คําอธิบาย : ตารางเก็บรายช่ือจังหวดัตาง ๆ 

Primary Key : prov_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.prov_id char 2 รหัสจังหวดั 01 

2.prov_name varchar 70 ช่ือจังหวดั เชียงใหม 

 

 22) ตารางแฟมขอมูลประเภทของโทษทางวินัย เปนตารางที่เก็บขอมูลประเภทของโทษ

ทางวินัย แสดงดังตาราง 3.24 

ตาราง 3.24 แฟมขอมูลประเภทของโทษทางวินยั 

ช่ือตาราง punish 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประเภทของโทษทางวินยั 

Primary Key : pun_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.pun_id char 2 รหัสประเภทการไดรับโทษ 01 

2.pun_name varchar 70 ช่ือประเภทการไดรับโทษ ลดข้ันเงินเดือน 
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 23) ตารางแฟมขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวินัย เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของ

บุคลากรท่ีไดรับโทษทางวินัย แสดงดังตาราง 3.25 

ตาราง 3.25 แฟมขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวินยั 

ช่ือตาราง punish_of_per 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวนิัยของบุคลากร 

Primary Key : punis_id , person_code 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.punis_id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2.person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3.pun_id char 2 รหัสประเภทการไดรับโทษ 01 

4.punis_remark varchar 200 เอกสารอางอิง คําส่ังท่ี 265/45 

5.punis_stadate varchar 8 วันเดือนปท่ีรับโทษ 24 กุมภาพนัธ 2552 

6.punis_endate varchar 8 วันเดือนปท่ีส้ินสุดการรับโทษ 24 กันยายน 2552 

 

 24) ตารางแฟมขอมูลศาสนา เปนตารางท่ีเก็บรายช่ือศาสนาตาง ๆ แสดงดังตาราง 3.26 

ตาราง 3.26 แฟมขอมูลศาสนา 

ช่ือตาราง religion 

คําอธิบาย : ตารางเก็บรายช่ือศาสนาตาง ๆ 

Primary Key : relig_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.relig_id char 2 รหัสศาสนา 01 

2.relig_name varchar 50 ช่ือศาสนา พุทธ 
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 25) ตารางแฟมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม เปนตารางท่ีเก็บขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม

ตาง ๆ แสดงดังตาราง 3.27  

ตาราง 3.27 แฟมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

ช่ือตาราง training 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

Primary Key : train_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.train_id char 2 รหัสหลักสูตร 01 

2.train_name varchar 200 ช่ือหลักสูตร หลักสูตรยุทธศาสตรในการทํางาน 
 

 26) แฟมขอมูลประวัติการฝกอบรม เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประวัติการฝกอบรมของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 3.28  

ตาราง 3.28 แฟมขอมูลประวัติการฝกอบรม 

ช่ือตาราง training_of_per 

คําอธิบาย : ตารางเก็บขอมูลประวัติการฝกอบรมของบุคลากร 

Primary Key : training_id , person_code , train_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1.training_id integer 4 เลขลําดับ 0001 

2.person_code varchar 6 รหัสบุคลากร 356 

3.train_id char 2 รหัสหลักสูตรการฝกอบรม 01 

4.train_locat varchar 200 สถานท่ีฝกอบรม ศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม 

5.train_prov char 2 รหัสจังหวัด 01 

6.train_stdate varchar 10 วันเดือนปเริ่มการอบรม 18 กันยายน 2552 

7.train_endate varchar 10 วันเดือนปสิ้นสดุการอบรม 23 กันยายน 2552 

8.train_remark varchar 200 เอกสารอางอิง หนังสือท่ี ชม0005/251 
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3.6 ความสัมพนัธของฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากร สํานักงานเกษตรและ

สหกรณ จังหวัดเชียงใหม 

รูป 3.8 แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางขอมูล 
 


