
 
บทที ่4 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใช   ไดออกแบบระบบและฐานขอมูลใหม
โดยแบงสวนของการออกแบบเปน 2 สวนคือ สวนของการออกแบบระบบ ผูศึกษาใชเครื่องมือใน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ คือ แผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูล
(Dataflow Diagram) และสวนการออกแบบฐานขอมูล  ผูศึกษาใชเครื่องมือในการออกแบบ
ฐานขอมูล คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) รายละเอียด
การศึกษาครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี ้
 4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
 4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
 
4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
 1) แผนผังบริบทของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนแผนผังท่ีแสดง
ถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ คือ ผูบริหาร งาน
ทรัพยากรบุคคล  ผูประเมิน  และผูถูกประเมิน 
 2) แผนผังกระแสขอมูล  เปนแผนผังท่ีแสดงถึงการไหลของขอมูลในระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ระหวางกระบวนการตาง ๆ จากแผนผังบริบท 
  
 เพ่ือใหเห็นระบบงานท้ังหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพ่ือแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชใน
การออกแบบ แผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล   แสดงในตาราง 4.1  
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ตาราง  4.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบท 
 

สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ 
 
 
 

โปรเซสหรือการประมวลผล (Process)  

 
 

เอ็นทิตีภายนอก (External Entity)  

 
แหลงเก็บขอมูล (Data Store)  

 
แหลงเก็บขอมูล (Data Store) เม่ือมีการแสดงซํ้า
หลายตําแหนง 

 การไหลของขอมูล (Data Flow)  

 
คําอธิบายสัญลักษณและเคร่ืองหมายที่ใชในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 

 1 ) โปรเซส (Process)  คือกิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอมูลจากแบบหนึ่งไปยังอีก
แบบหนึ่ง  นั่นคือขอมูลจะไหลเขาสูโปรเซสโปรเซสจะทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงขอมูลเหลานั้นออกมา 
เปนขอมูลลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในการตั้งช่ือโปรเซส ช่ือโปรเซสจะตองสอดคลองกับกิจกรรมท่ี
ทําและตองตั้งช่ือในลักษณะของคํากริยา เชน คํานวณเกรดเฉล่ีย คํานวณภาษ ี
        2 )  เอน็ทิตีภายนอก (External enitity) คือส่ิงตาง ๆ (คน องคกร ระบบ หรืออ่ืน ๆ) ท่ีอยู
ภายนอกระบบ แตมีความเกี่ยวของกับระบบ ในฐานะท่ีเปนผูสงขอมูลเขาสูระบบ หรือเปนผูรับ
ขอมูลจากระบบ   ถาเอ็นทิตีเปนแหลงท่ีมาของขอมูลเราเรียก วา Source ถาเอ็นทีตีเปนแหลงท่ีรับ
ขอมูลอันเปนผลจากการประมวลผลเราเรียกวา Sink   
    3 ) แหลงเก็บขอมูล (Data store) คือท่ีซ่ึงจะเก็บขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแลว ไว
สําหรับใชในการผลิตสารสนเทศตอไป   ในการตั้งช่ือแหลงเก็บขอมูล    ช่ือแหลงเก็บขอมูล จะตอง
เปนคํานาม เชน บุคลากร บัญชีสมาชิก มีความหมายเหมือนกับ แฟมขอมูล หรือฐานขอมูล 

4 )  กระแสขอมูล (Data flow)   คือเสนทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของขอมูล ซ่ึงการเคล่ือนท่ี
อาจจะเคล่ือนท่ีจากแหลงภายนอกไปสูสวนประกอบของระบบ หรือ จะเคล่ือนจากสวนประกอบ
ของระบบไปยังแหลงภายนอก หรือระหวางสวนประกอบของระบบดวยกัน ใน การตั้งช่ือกระแส
ขอมูล ช่ือกระแสขอมูลจะตองตั้งในลักษณะคํานาม เชนใบส่ังซ้ือ ใบสงของ ใบสมัครสมาชิก 
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ท้ังนี้สามารถแสดงการวิเคราะหและออกแบบระบบในรูปของแผนผังบริบท ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 
 
 

 

งานทรัพยากรบุคคลฯ 
 

บุคลากร 

 

หัวหนางาน 
 

ผูบริหาร 

ประเภทแบบประเมิน 
ขอมูลหัวขอประเมิน 
ขอมูลแบบประเมิน 

ขอมูลระยะเวลาการประเมิน 

ขอมูลการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 
ขอมูลรายการประเมิน 

ผลการเขาใชระบบ 

ขอมูลการเขาใชระบบ 

            0 
 

 
ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผลการเขาใชระบบ 
รายงาน รายงาน 

ขอมูลเง่ือนไขรายงาน 
ขอมูลการเขาใชระบบ 

ขอมูลเง่ือนไขรายงาน 
ขอมูลการประเมิน 
ขอมูลการเขาใชระบบ 

ผลการเขาใชระบบ ผลการเขาใชระบบ 
รายงาน รายงาน 

ขอมูลการเขาใชระบบ 
ขอมูลการประเมิน 

ขอมูลเง่ือนไขรายงาน 

คําส่ังสรุปผลประเมิน 
ขอมูลเง่ือนไขรายงาน 

ขอมูลการสังกัด 
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 จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนลําปาง
พาณิยชการและเทคโนโลยี โดยจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ 
งานทรัพยากรบุคคล ฯ (ผูดูแลระบบ)   หัวหนางาน  บุคลากร  และและผูศึกษา  โดยระบบจะทํางาน
สัมพันธกันดังนี้ 
 1) งานทรัพยากรบุคคล ฯ  (ผูดูแลระบบ)  ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ กําหนด
ขอมูลพ้ืนฐานของระบบ ไดแก ขอมูลบุคลากร  ขอมูลการสังกัดหนวยงาน   ขอมูลแบบประเมิน 
ขอมูลการกําหนดผูประเมิน ขอมูลการกําหนดผูถูกประเมิน กําหนดระยะเวลาการประเมิน  การ
วิเคราะหผลประเมิน    รวมถึงการกําหนดสิทธ์ิและอนุมัติสิทธ์ิใหผูใชงานระบบ 
 2)  หัวหนางาน ขอบเขตของการทํางานในระบบคือการเขาทําการประเมินผูใตบังคับบัญชา  
และดูรายงานหลังครบกระบวนการ การประเมิน ตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 3) บุคลากร ขอบเขตของการทํางานในระบบ  คือ ดูรายงานหลังครบกระบวนการ การ
ประเมินในสวนท่ีกําหนดสิทธ์ิไว 
 4) ผูบริหาร ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ การเขาทําการประเมินผูใตบังคับบัญชา  
และดูรายงานหลังครบกระบวนการ การประเมิน ตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 
 จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   ของโรงเรียนลําปางพาณิยชการและ
เทคโนโลย ี สามารถวิเคราะหเพ่ือหารายละเอียด ผูท่ีเกีย่วของ(Boundaries) ขอมูลท่ีเกี่ยวของ (Data) 
และกระบวนการท่ีเกี่ยวของ (Process) ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1) ผูที่เกี่ยวของกับระบบ (List of Boundaries) 
  • งานทรัพยากรบุคคล ฯ (ผูดูแลระบบ) 
  • หัวหนางาน 
  • บุคลากร 
  • ผูบริหาร 
 2) ขอมูลที่เกี่ยวของ(Data) 
  • ขอมูลหนวยงาน 
  • ขอมูลบุคลากร 
  • ขอมูลแบบประเมิน 
  • ขอมูลรายการประเมิน 
  • ขอมูลระยะเวลาการประเมิน 
  • ขอมูลเวลาการมาปฏิบัติงาน 



26 
 
  • ขอมูลการอบรม 
  • ขอมูลฐานเงินเดือน 
  • ขอมูลผลการประเมิน 
  • ขอมูลผลสรุปการประเมิน 
 3) กระบวนการที่เกีย่วของ (List of Process) 
  • การเขาใชงานในระบบ 
  • จัดการขอมูลแบบประเมิน 
  • จัดการขอมูลการสังกัด 
  • กําหนดรายการประเมิน 
  • กําหนดระยะเวลาการประเมิน 
  • การประเมิน 
  • เลือกขอมูลการสังกัดหลัก 
  • สรุปผลการประเมิน 
  • จัดทํารายงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
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 จากรูป 4.2 อธิบายหลักการทํางานไดวา ในการท่ีผูใชท้ัง 4 กลุมจะเขาใชงานระบบนั้น
จะตองผานกระบวนการเขาใชระบบกอน เพ่ือตรวจสอบวาผูใชมีสิทธ์ิท่ีเขาใชระบบในสวนใดได
บาง ดังนี้ ผูใชในฐานะท่ีเปนผูดูแลระบบ(งานทรัพยากรบุคคลฯ) เม่ือเขาใชระบบแลว สามารถเขา
ไปจัดการเพ่ิม ลบ แกไข ปรับปรุง และบันทึกขอมูลในสวนของขอมูลแบบประเมิน  ขอมูลสังกัด 
ขอมูลการกําหนดผูประเมิน และผูถูกประเมิน   ทําการกําหนดระยะเวลาการประเมิน  ทําการปอน
คะแนนในสวนของการรวมกิจกรรมองคกรของงานทรัพยากรบุคคลฯ และใหหัวหนางานและ
ผูบริหารทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมกับทําการปอนคะแนนในสวนของการรวม
กิจกรรม  จากนั้นงานทรัพยากรบุคคล จะเขาไปกําหนดสังกัดหลักอีกครั้งเพ่ือกําหนดคะแนนแตละ
สวนของการประเมิน  หลังจากนั้นจะทําการสรุปผลคะแนนการประเมิน ท้ังสวนของคะแนนการมา
ปฏิบัติงาน คะแนนการอบรม  คะแนนการรวมกิจกรรม   ซ่ึงเปนกระบวนการสุดทายในการ
รวบรวมผลการประเมิน เพ่ือพรอมสําหรับการสนับสนุนความตองการรายงานของผูใชท้ัง 4 กลุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 4.3  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 2.0 จัดการขอมูล 

2.1 
เช็ค

เงื่อนไข 

2.2 
เพ่ิมขอมูล 

2.4 
ลบขอมูล 

 
ขอมูลหัวขอประเมิน 
ขอมูลแบบประเมิน 

ขอมูลหัวขอประเมิน 
ประเภทแบบประเมิน 

ขอมูลแบบประเมิน 

ประเภทแบบประเมิน 

2.3 
คนหา 
ขอมูล 

D9 typequestion 
 

D11 detailquestion 
 

ประเภทแบบประเมิน 
ขอมูลหัวขอประเมิน 
ขอมูลแบบประเมิน 

2.5 
แกไข
ขอมูล 

ขอมูลแบบประเมิน 

ประเภทแบบประเมิน 

ขอมูลแบบประเมิน 

ประเภทแบบประเมิน 

ประเภทแบบประเมิน 
ขอมูลหัวขอประเมิน 
ขอมูลแบบประเมิน 

ขอมูลหัวขอประเมิน 
ประเภทแบบประเมิน 

D9 typequestion 
 

D10 topicquestion 

D11 detailquestion 
 

ประเภทแบบประเมิน ประเภทแบบประเมิน 

ประเภทแบบประเมิน 

ขอมูลหัวขอประเมิน ขอมูลหัวขอประเมิน 

ขอมูลหัวขอประเมิน 

ขอมูลแบบประเมิน ขอมูลแบบประเมิน 

ขอมูลแบบประเมิน 

D10 topicquestion 
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 จากรูป 4.3 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดการขอมูล วาในกระบวนการ
จัดการขอมูลนั้น    งานทรัพยากรบุคคลฯ จะทําหนาท่ีในการเพ่ิม ลบ แกไข ปรับปรุง บันทึก ขอมูล 
เกี่ยวกับ ขอมูลประเภทแบบประเมิน  ขอมูลหัวขอการประเมิน  ขอมูลแบบประเมิน ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 4.4  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 3.0 จัดการขอมูลการสังกัด 
 

 จากรูป 4.4  เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดการขอมูลการสังกัด วาใน
กระบวนการจัดการขอมูลการสังกัดนั้น    งานทรัพยากรบุคคลฯ  จะทําหนาท่ีในการ เพ่ิม ลบ แกไข 
ปรับปรุง บันทึก ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการสังกัดของบุคลากรของแตละคน ได  ซ่ึงบุคลากรแตละ
คน นั้นจะมีสังกัดหลัก ไดเพียง 1 สังกัดหลัก เทานั้น แตสามารถมีสังกัดรองไดมากกวา 1 สังกัด 
 
 
 

3.1 
เช็ค

เงื่อนไข 

3.2 
เพ่ิมขอมูล 

3.4 
ลบขอมูล 

ขอมูลการสังกัด ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลการสังกัด 

3.3 
คนหา 
ขอมูล 

D3 major 
 

D1 teacher_thai 
 

ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลคณะ 

ขอมูลสาขา 

3.5 
แกไข
ขอมูล 

ขอมูลการสังกัด 

D3 major 
 

D2 dept 

D1 teacher_thai 
 

ขอมูลสาขา 

ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลคณะ 

ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลบุคลากร 

D2 dept 

D4 teacher_off 
 

ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลการสังกัด 
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รูป 4.5  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 4.0 กําหนดรายการประเมิน 
 

 จากรูป 4.5  เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการกําหนดรายการประเมิน วาใน
กระบวนการกําหนดรายการประเมินนั้น   งานทรัพยากรบุคคลฯ จะทําหนาท่ีในการ เพ่ิม ลบ แกไข 
ปรับปรุง บันทึก ขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลการกําหนดรายการประเมินท้ัง 2 ชนิดได คือ รายการประเมิน
ตามแบบประเมิน   และรายการประเมินกิจกรรม   
 
 
 
 

4.1 
เช็ค

เงื่อนไข 

4.2 
เพ่ิมขอมูล 

4.4 
ลบขอมูล 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

4.3 
คนหาขอมูล 

D4 teacher_off 
 

D1 teacher_thai 
 

ขอมูลบุคลากร 

ขอมูลการสังกัด 

ขอมูลสาขา 

4.5 
แกไข
ขอมูล 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลสาขา 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ขอมูลบุคลากร 

D3 major 

D9 typequestion 
 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ประเภทแบบประเมิน 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

D17 typeactivity 
 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ขอมูลประเภทกิจกรรม 

D7 person_right 
 

ขอมูลรายการประเมิน 

D13 teacher_right4person_quest ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

D7 person_right 
 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ขอมูลรายการประเมิน 

D4 teacher_off 
 

D1 teacher_thai 
 

D3 major 

D9 typequestion 
 

D17 typeactivity 
 

ขอมูลประเมินกิจกรรม 

ประเภทแบบประเมิน 

ขอมูลการสังกัด 
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รูป 4.6  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 9.0 จัดทํารายงาน 

 
 จากรูป 4.6  เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดทํารายงาน วาในกระบวนการ
จัดทํารายงาน นั้น      ผูเขาใชงานท้ัง 4  กลุม จะเขาดูรายงานไดตามสิทธ์ิของตน ดังนี้ คือ 
 ผูบริหาร  สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี ้

1. รายงานภาพรวมขององคกร 
2. รายงานผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแบบละเอียด  
4. รายงานงบประมาณการเงิน ดานเงินเดือน 
5. รายงานการเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 หัวหนางาน สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี ้
1. รายงานผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน ในสวนงานของตนเอง 
2. รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแบบละเอียด ในสวนงานของตนเอง 

งานทรัพยากรบุคคลฯ   สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี ้
1. รายงานภาพรวมขององคกร 
2. รายงานผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแบบละเอียด  
4. รายงานงบประมาณการเงิน ดานเงินเดือน 

ขอมูลเง่ือนไขรายงาน 

9.1 
ประมวลผล
ทํารายงาน 

D15 summaryscore 

ขอมูลการประเมิน 

ขอมูลคะแนนการประเมิน 

ขอมูลหัวขอการประเมิน 

ขอมูลประเภทการประเมิน 

ขอมูลรายการประเมิน 

ขอมูลขั้นเงินเดือน 

ขอมูลบุคลากร 

รายงานผลคะแนนการประเมิน 

รายงานงบประมาณการเงิน 

รายงานภาพรวมขององคกร 
รายงานผลประเมินแบบละเอียด 

รายงานการเปรียบเทียบผลการประเมิน 

D14 questionnair_personal 

D9 typequestion 
 

D10 topicquestion 

D11 detailquestion 
 

D18 moneyrate 

D3 major ขอมูลภาควิชา 

D1 teacher_thai 
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  5. รายงานการเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 บุคลากร สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี ้

1. รายงานผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน  ของตนเอง 
2. รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานแบบละเอียด ของตนเอง 

 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
 จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางาน  
ตาง ๆ ภายในระบบอะไรบาง เพ่ือใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมูล ผูศึกษาไดใชแผนภาพความ 
สัมพันธระหวางขอมูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชในการแสดงความสัมพันธ
ระหวางขอมูล ดังแสดงในตาราง  4.2  

 
ตาราง  4.2  แสดงสัญลักษณท่ีใชในการแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 

 
สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ 

 
 
 

เอ็นทิต ี(Entity) 

 
 
 

คุณลักษณะของเอ็นทิตี (Attribute) 

 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
(One-to-One Relationship)  

 ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
(One-to-Many Relationship) 

 ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
 
 
 

 

Entity Name 
Attribute  
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คําอธิบายสัญลักษณและเคร่ืองหมายที่ใชในการแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 
 1) เอ็นทิต ี (Entity) คือ องคประกอบสวนหนึ่งของแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวาง
ขอมูล ท่ีใชสําหรับเก็บขอมูลแตละรายการ ท่ีมีคุณสมบัติรวมกันภายใตขอบเขตของระบบหนึ่งท่ี
กําลังสนใจ เชน ระบบโรงเรียน  ซ่ึงประกอบไปดวย เอ็นทิต ี(Entity) นักเรียน (STUDENT) เอ็นทิต ี
(Entity) อาจารย (TEACHER)  กลาวไดวา เอ็นทิต ี(Entity) สามารถเปนไดท้ังส่ิงท่ีจับตองไดและส่ิง
ท่ีจับตองไมไดในระบบ 
 2) คุณลักษณะของเอ็นทิตี (Attribute)  คือ  คุณสมบัติของวัตถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ โดย
อธิบายรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับลักษณะของเอ็นทิต ี (Entity)  เชน ช่ือ  สกุล  ท่ีอยู  แผนก 
เปนคุณลักษณะของเอ็นทิตีพนักงาน 
 3) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธ ของขอมูลของเอ็นทิตีหนึ่งวา มีความสัมพันธกับขอมูลอยางมากหนึ่งขอมูลกับอีกเอ็นทิตี
หนึ่ง ในลักษณะหนึ่งตอหนึ่ง เชนเอ็นทิตีนักศึกษา กับเอ็นทิตีโครงงานวิจัย มีความสัมพันธแบบ
หนึ่งตอหนึ่งคือ นักศึกษาแตละคนทําโครงงานวิจัยได 1 โครงการเทานั้น 
 4) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธ ของขอมูลของเอ็นทิตีหนึ่งวามีความสัมพันธกับขอมูลหลายขอมูลกับอีกเอ็นทิตีหนึ่ง เชน 
ความสัมพันธของลูกคาและคําส่ังซ้ือเปนแบบหนึ่งตอกลุม คือ ลูกคาแตละคนสามารถส่ังซ้ือได
หลายคําส่ังซ้ือ  โดยแตละคําส่ังซ้ือมาจากลูกคาเพียงคนเดียว 
 5) ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธของขอมูลของสองเอ็นทิตีในลักษณะกลุมตอกลุม เชนความสัมพันธระหวางคําส่ังซ้ือกับ
สินคาเปนแบบ กลุมตอกลุมคือ  แตละคําส่ังซ้ืออาจส่ังซ้ือสินคาไดมากกวา 1  ชนิด และในสินคาแต
ละชนิด อาจปรากฏอยูในคําส่ังซ้ือไดมากกวา 1  คําส่ังซ้ือ 
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รูป 4.7  ความสัมพันธระหวางขอมูลของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

questionnair_time 
qid 
start 
stop 
comment 
t_code (FK) 
today 

teacher_right4person 
tid 
t_code (FK) 
m_code 
semester 
assesee 
type_id (FK) 

teacher_thai 
t_code 
fname 
lname 
m_cod (FK) 
tel 
email 
filetype 
pic_sign 
salary 

dept 
d_code 
d_name 

major 
m_code 
m_name 
d_code (FK) 
memo_code 
tel teacher_off 

id 
t_code (FK) 
m_code (FK) 

typequestion 
type_id 
type_name 
name_eng 

topicquestion 
topic_id 
topic_name 
type_id (FK) 

detailquestion 
detail_id 
detail_name 
topic_id (FK) 
score1 
score2 
score3 
score4 
score5 

username 
id 
t_code (FK) 
username 
password 

type_right 
t_right_id 
right_nam
e 

person_right 
right_id  
t_code 
t_right_id(FK) 

summarywork 
score_id 
sum_year 
sum_term 
t_code (FK) 
sum_can 
sum_late 
late_wen 
sum_sick 
sick_con 
la_kit 
training 

traning 
traning _id 
t_code (FK) 
training_name 
training_place 
training_start 
training_end 
training_hours 

summaryscore 
sum _id 
score_year 
score_term 
t_code (FK) 
score_online 
score_come 
score_want 
score_act 
score_training 

actscore 
score _id 
score_year 
score_term 
t_code (FK) 
act_id (FK) 
score 

typeactivity 
act _id 
act_name 
act_score 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

has 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

has 

have 

have 

have 

have 

questionnair_personal 
id 
tid (FK) 
qid (FK) 
s_date 
assessor 
assesee 
m_code (FK) 
comment 
type_id (FK) 
main_major 
answer 

have 
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 จากรูป 4.7 คือความสัมพันธของขอมูลท่ีประกอบไปดวยเอ็นทิตี (Entity) ตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  • dept  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
major โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ d_code 
  • major  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
teacher_off โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ m_code 
  • teacher_thai   ท่ีมีความสัมพันธ แบบกลุมตอกลุม(Many-to-Many Relationship) 
กับ teacher_off โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ t_code 
  • username    ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนี่งตอหนึ่ง(One-to-One Relationship) กับ 
teacher_thai  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ t_code  
  • type_right  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
person_right  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ t_right_id 
  • typequestion   ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ questionnair_personal โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ type_id 
  • topicquestion   ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ detailquestion  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ topic_id 
  • questionnair_time  ท่ีมีความสัมพันธแบบ       หนึ่งตอกลุม(One-to-Many 
Relationship) กับ questionnair_personal  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary 
Key) คือ qid 
  • typeactivity    ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ actscore  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ act_id 
  • teacher_thai   ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ person_right   โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ t_code 
  • teacher_right4person   ท่ีมีความสัมพันธแบบ     หนึ่งตอกลุม (One-to-Many 
Relationship) กับ questionnair_personal  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary 
Key) คือ tid 
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ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบฯ มีดังตอไปนี ้
ตาราง 4.3 ชนิดของขอมูล (Data type) 

 
ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

char(m) จะเอาไวเก็บขอมูลท่ีเปน String โดยขนาดของการเก็บมี
ขนาดคงท่ีไมเกิน 255 ตัวอักษร 

status char(1); 

varchar(m) ขอมูลท่ีเปน Stringโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกิน  
255 ตัวอักษร 

login varchar(20); 

int(m) Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีคาตั้งแต 
-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned 
จะมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

id int(4); 
obj_id(4) 
unsigned; 

float ขอมูลท่ีเปนเลขทศนิยม  ขนาด 4 ไบต salary  float(5,3); 
text เก็บขอมูลตั้งแต 1-65535 ตัวอักษร time_in time; 
date เก็บขอมูลวันท่ี ในรูปแบบ "yyyy-mm-dd" มีขนาด 3 ไบต ex_sub text; 

datetime เก็บขอมูลวันท่ีและเวลา ในรูปแบบ  
"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"  มีขนาด 8  ไบต 

date_set datetime; 

 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอ็นทิต ี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล โดย
แตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวต คียหลัก (Primary Key) และคียนอก (Foreign Key)ดังนี ้
 

ตาราง 4.4 ขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

 
ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

1. teacher_thai t_code Master ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
2. dept d_code Reference ตารางเก็บขอมูลคณะวิชา 
3. major m_code Reference ตารางเก็บขอมูลหนวยงาน 
4. teacher_off id Reference ตารางเก็บขอมูลสังกัดบุคลากร 
5. username id Master ตารางเก็บขอมูลรหัส 

การเขาใชงาน 
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ตาราง 4.4 ขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี(ตอ) 

 
ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

6. type_right t_right_id Reference ตารางเก็บขอมูลประเภท
บุคลากร 

7. person_right right_id Reference ตารางเก็บขอมูลการระบุประเภท
บุคลากร 

8. summarywork score_id Reference ตารางเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน 
9. typequestion type_id Master ตารางเก็บขอมูลประเภท

แบบสอบถาม 
10. topicquestion topic_id Master ตารางเก็บขอมูลหัวขอ 

การประเมิน 
11. detailquestion detail_id Master ตารางเก็บขอมูลหัวขอยอย 

การประเมิน 
12. questionnair_time id Reference ตารางเก็บขอมูลชวงเวลา  

การประเมิน 
13. teacher_right4person_ 

quest 
tid Reference ตารางเก็บขอมูลรายการประเมิน 

14. questionnair_personal id Master ตารางเก็บขอมูลการประเมิน 
15. summaryscore sum_id Master ตารางเก็บขอมูลสรุปคะแนน 
16. actscore score_id Reference ตารางเก็บขอมูลคะแนน 

การรวมกิจกรรม 
17. typeactivity act_id Reference ตารางเก็บขอมูลประเภท

กิจกรรม 
18. moneyrate rate_id Reference ตารางเก็บขอมูลขั้นเงินเดือน 

 
 โดยขอมูลท้ังหมดท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียน
ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี นั้น ไดเช่ือมโยงกับขอมูลบริหารบุคลากรเดิม และไดทําการ
สรางขอมูลขึ้นมาใหม ดัง ตาราง 4.5  และตาราง 4.6 
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ตาราง 4.5 ขอมูลท่ีนํามาใชงานจากระบบบริหารบุคลากรเดิม 
 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
1. teacher_thai t_code Master ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
2. dept d_code Reference ตารางเก็บขอมูลคณะวิชา 
3. major m_code Reference ตารางเก็บขอมูลหนวยงาน 
4. teacher_off id Reference ตารางเก็บขอมูลสังกัดบุคลากร 
5. username id Master ตารางเก็บขอมูลรหัส 

การเขาใชงาน 
6. type_right t_right_id Reference ตารางเก็บขอมูลประเภท

บุคลากร 
7. person_right right_id Reference ตารางเก็บขอมูลการระบุ

ประเภทบุคลากร 
8. summarywork score_id Reference ตารางเก็บขอมูลมาทํางาน 

 
ตาราง 4.6  ขอมูลใหมในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

1. typequestion type_id Master ตารางเก็บขอมูลประเภท
แบบสอบถาม 

2. topicquestion topic_id Master ตารางเก็บขอมูลหัวขอ 
การประเมิน 

3. detailquestion detail_id Master ตารางเก็บขอมูลหัวขอยอย 
การประเมิน 

4. questionnair_time id Reference ตารางเก็บขอมูลชวงเวลา  
การประเมิน 

5. teacher_right4person_ 
quest 

tid Reference ตารางเก็บขอมูลรายการ
ประเมิน 

6. questionnair_personal id Master ตารางเก็บขอมูลการประเมิน 
7. summaryscore sum_id Master ตารางเก็บขอมูลสรุปคะแนน 
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ตาราง 4.6  ขอมูลใหมในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
8. actscore score_id Reference ตารางเก็บขอมูลคะแนน 

การรวมกิจกรรม 
9. typeactivity act_id Reference ตารางเก็บขอมูลประเภท

กิจกรรม 
10. moneyrate rate_id Reference ตารางเก็บขอมูลขั้นเงินเดือน 

 
ตาราง 4.7 ขอมูลบุคลากร 

 
ช่ือตาราง teacher_thai 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
คียใน t_code 
คียนอก major 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
mrs varchar 6 คํานําหนาช่ือ นาย 
fname varchar 20 ช่ือบุคลากร ชัยวัฒน 
lname varchar 30 นามสกุลบุคลากร วัฒนกิจสกุล 
m_code int 4 รหัสสาขาท่ีสังกัด บริหารธุรกิจ 
tel varchar 30 เบอรโทรศัพท 0867319595 
email varchar 30 ท่ีอยูอีเมล chaiwat@lcct.ac.th 
filetype varchar 4 ชนิดของไฟลรูปภาพ jpg 
pic_sign char 3 ชนิดของไฟลลายเซ็นต gif 
salary float 4 เงินเดือน 50000.00 
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ตาราง 4.8  ขอมูลคณะวิชา 
 
ช่ือตาราง dept 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคณะวิชา 
คียใน d_code 
คียนอก - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
d_code char 2 รหัสคณะวิชา A1 
d_name varchar 50 ช่ือคณะวิชา บริหารธุรกิจ 
 

ตาราง 4.9  ขอมูลสาขา 
 
ช่ือตาราง major 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงาน 
คียใน m_code 
คียนอก d_code  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
m_code int 4 รหัสภาควิชา 1 
m_name varchar 70 ช่ือภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร 
d_code char 2 รหัสคณะวิชา D1 
memo_code varchar 5 ตัวยอหนวยงาน คต 
tel varchar 4 เบอรโทรศัพทหนวยงาน 137 
 

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ตาราง 4.10  ขอมูลสังกัดบุคลากร 
 
ช่ือตาราง teacher_off 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสังกัดบุคลากร 
คียใน id 
คียนอก t_code ,m_code 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 รหัสการสังกัด 1 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
m_code int 4 รหัสหนวยงานสังกัด 14 
 

ตาราง 4.11   ขอมูลรหัสการเขาใชงาน 
 
ช่ือตาราง username 
คําอธิบาย ตารางเก็บรหัสการเขาใชงาน 
คียใน id  
คียนอก t_code  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 ลําดับ 1 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0092 
username varchar 15 ช่ือการเขาใช gentelman 
password varchar 15 รหัสผาน GenTel007 
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ตาราง 4.12   ขอมูลประเภทบุคลากร 
 
ช่ือตาราง type_right 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประเภทบุคลากร 
คียใน t_right_id 
คียนอก -  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
t_right_id int 4 รหัสประเภทบุคลากร 1 
right_name varchar 30 ช่ือประเภทบุคลากร หัวหนางาน 
 

ตาราง 4.13   ขอมูลระบุประเภทบุคลากร 
 
ช่ือตาราง person_right 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลระบุประเภทบุคลากร 
คียใน right_id 
คียนอก t_right_id , t_code 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
right_id int 4 รหัสระบุประเภทบุคลากร 1 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
t_right_id int 4 รหัสประเภทบุคลากร 1 
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ตาราง 4.14   ขอมูลการปฏิบัติงาน 
 
ช่ือตาราง summarywork 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน 
คียใน score_id 
คียนอก t_code  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
score_id int 4 รหัสการปฏิบัติงาน 9 
sum_year varchar 4 ปการศึกษา 2553 
sum_term char 1 ภาคเรียน 1 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
sum_can int 4 จํานวนวันขาด 1 
sum_late int 4 จํานวนวันสาย 2 
late_wen int 4 จํานวนวันสายเวร 3 
sum_sick int 4 จํานวนวันลาปวย 4 
sick_con int 4 ลาปวยมีใบรับรองแพทย 5 
la_kit int 4 จํานวนวันลากิจ 5 
training int 4 จํานวนช่ัวโมงการอบรม 20 
 

ตาราง 4.15  ขอมูลประเภทแบบสอบถาม 
 
ช่ือตาราง typequestion 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประเภทแบบสอบถาม 
คียใน type_id 
คียนอก -  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
type_id int 4 รหัสประเภทแบบสอบถาม 1 
type_name varchar 50 รายการประเภท หัวหนางาน 
name_eng varchar 50 รายการประเภทภาษาอังกฤษ leader 
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ตาราง 4.16  ขอมูลหัวขอการประเมิน 
 
ช่ือตาราง topicquestion 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหัวขอการประเมิน 
คียใน topic_id 
คียนอก type_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
topic_id int 4 รหัสประเภทแบบสอบถาม 2 
topic_name varchar 50 รายการหัวขอการประเมิน ดานการเปนอาจารย

ท่ีปรึกษา 
type_id int 4 รหัสประเภทแบบสอบถาม 1 
 

ตาราง 4.17   ขอมูลหัวขอยอยการประเมิน 
 
ช่ือตาราง detailquestion 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหัวขอยอยการประเมิน 
คียใน detail_id  
คียนอก topic_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
detail_id int 4 รหัสหัวขอยอยการประเมิน 4 
detail_name varchar 80 รายการหัวขอยอยการประเมิน วิธีการสอน 
topic_id int 4 รหัสหัวขอแบบสอบถาม 2 
score1 int 4 คะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 2 
score2 int 4 คะแนนความพึงพอใจนอย 4 
score3 int 4 คะแนนความพึงพอใจปานกลาง 6 
score4 int 4 คะแนนความพึงพอใจมาก 8 
score5 int 4 คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 10 
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ตาราง 4.18   ขอมูลชวงเวลาการประเมิน 
 
ช่ือตาราง questionnair_time 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลเก็บชวงเวลาการประเมิน 
คียใน qid  
คียนอก t_code 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
qid int 4 รหัสชวงการประเมิน 4 
start date 3 วันท่ีเริ่มการประเมิน 10/02/2553 
stop date 3 วันท่ีส้ินสุดการประเมิน 14/02/2553 
comment varchar 20 ภาคเรียน ปการศึกษา 2/2553 
t_code varchar 10 รหัสผูบันทึก 41-01-0080 
today datetime 8 วันท่ีทําการกําหนดการประเมิน 21/02/2553 

08:00:00 
 

ตาราง 4.19   ขอมูลรายการประเมิน 
 
ช่ือตาราง teacher_right4person_quest 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลรายการประเมิน 
คียใน id  
คียนอก t_code , m_code, type_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 รหัสการประเมิน 18 
t_code varchar 10 รหัสผูประเมิน 41-01-0080 
m_code int 4 รหัสหนวยงานผูถูกประเมิน 125 
semester varchar 6 ภาคเรียน ปการศึกษา 2/2553 
assesee text 65535 รหัสผูถูกประเมิน 41-01-0089 
type_id int 4 ชนิดแบบประเมิน 1 
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ตาราง 4.20   ขอมูลการประเมิน 
 
ช่ือตาราง questionnair_personal 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลการประเมิน 
คียใน id 
คียนอก qid , tid, m_code, type_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสการประเมิน 1 
tid int 4 รหัสระบุผูประเมิน 3 
qid int 4 รหัสชวงประเมิน 20 
s_date datetime 8 วันท่ีทําการประเมิน 26/12/2551 10:25:49 
assessor varchar 10 รหัสผูประเมิน 41-01-0080 
assesee varchar 10 รหัสผูถูกประเมิน 41-01-0089 
m_code int 4 รหัสหนวยงานท่ีสังกัด 125 
comment text 65535 ขอแนะนํา แตงกายด ี
type_id char 2 ประเภทแบบประเมิน 8 
main_major char 1 สถานะสังกัดหลัก T 
answer text 65535 ผลการประเมิน 6:8:8:8:4:4:4:4:4:3:8:5 
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ตาราง 4.21   ขอมูลคะแนนการประเมิน 
 
ช่ือตาราง summaryscore 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคะแนนการประเมิน 
คียใน sum_id 
คียนอก t_code  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
sum_id int 4 รหัสคะแนนการประเมิน 8 

score_year varchar 4 ปการศึกษา 2554 
score_term char 1 ภาคการเรียน 2 

t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
score_online float 4 คะแนนประเมิน 40 
score_come float 4 คะแนนมาปฏิบัติงาน 18.5 
score_want float 4 คะแนนคุณลักษณะ 5 
score_act float 4 คะแนนกิจกรรม 10 

score_training float 4 คะแนนการอบรม 5 
 

ตาราง 4.22   ขอมูลคะแนนการรวมกิจกรรม 
 
ช่ือตาราง actscore 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคะแนนการรวมกิจกรรม 
คียใน score_id 
คียนอก t_code , act_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
score_id int 4 รหัสคะแนน 9 
score_year varchar 4 ปการศึกษา 2553 
score_term char 1 ภาคการเรียน 2 
t_code varchar 10 รหัสบุคลากร 41-01-0080 
act_id int 4 รหัสกิจกรรม 1 
score float 4 คะแนนกิจกรรม 2 
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ตาราง 4.23   ขอมูลชนิดกิจกรรม 
 
ช่ือตาราง typeactivity 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลชนิดกิจกรรม 
คียใน act_id 
คียนอก - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
act_id int 4 รหัสชนิดกิจกรรม 1 
act_name varchar 30 ช่ือกิจกรรม กิจกรรมกิจการนักศึกษา 
act_score char 3 คะแนนกิจกรรม 2 
 

ตาราง 4.24   ขอมูลอัตราขั้นเงินเดือน 
 
ช่ือตาราง moneyrate 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลอัตราขั้นเงินเดือน 
คียใน rate_id 
คียนอก - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
rate_id int 4 รหัสชนิดกิจกรรม 1 
money_start float 4 ชวงเงินเดือนเริ่มตน 20000 
money_end float 4 ชวงเงินเดือนส้ินสุด 30000 
money_add float 4 เงินเพ่ิม 1 ขั้น 450 
 


