
บทที ่4 
การออกแบบระบบ 

จากการศึกษาระบบและวิเคราะห์ระบบงานท่ีมีอยู่ ท  าให้พบปัญหาต่างๆรวมถึงความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ ซ่ึงจะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการออกแบบระบบใหม่เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ โดยใช้เคร่ืองมือทางด้านเทคนิคเพื่อช่วยในการจ าลองและ
ออกแบบระบบเพื่อน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองมือในการสร้าง
แบบจ าลอง ดงัต่อไปน้ี 

4.1 รายการเหตุการณ์ 
4.2 การออกแบบระบบงาน 
4.3 ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
4.4 ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
4.5 การออกแบบส่วนประสานผูใ้ชง้านส่วนของหนา้จอ 
 

4.1 รายการเหตุการณ์ 
 รายการเหตุการณ์  เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงใชใ้นการอธิบายเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหรือ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมาท ากบัระบบ ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา
วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง โดยมีรายการเหตุการณ์ท่ีมีกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งและเหตุการณ์ในระบบดงัน้ี 

1) งานประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดขอ้มูล เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ รายการตวัช้ีวดั
ภายใตแ้ต่ละเกณฑ ์และรายการขอ้มูลอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดัต่างๆ 

2) วทิยาลยัก าหนดผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยขอ้มูลจะ
ไดม้าจากผูรั้บผดิชอบขอ้มูล 

3) งานประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูลซ่ึงไดแ้ก่ คณะ ส านกั สถาบนั 
และกอง ในการรายงานขอ้มูลอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั และจะตอ้งรายงานขอ้มูลตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

4) งานประกนัคุณภาพการศึกษา จดัท ารายงานขอ้มูลการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์ต่าง 
โดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บการรับรองจาก ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั 
  โดยสามารถอธิบายกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนั
คุณภาพการศึกษาวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ดงัน้ี 
 (1) ผูดู้แลระบบ จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ 

 (2) ผูดู้แลระบบ จดัการขอ้มูลพื้นฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา  
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    (3) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ก าหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพประจ าปี โดยสามารถ

ก าหนดไดแ้ก่ 1) ปีการศึกษา   2) ช่วงเวลาในการใหเ้ขา้ใชร้ะบบ 3) ช่วงเวลาการประเมิน 

 (4) ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ก าหนดเกณฑ ์และตวัช้ีวดั ของ สกอ. สมศ. ท่ีจะใชใ้นแต่ละปี 

 (5) ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชร่้วมกนัระหวา่ง สกอ. และ สมศ. 

 (6) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ก าหนดสูตรการค านวณ และเง่ือนไขการให้คะแนนในแต่ละ

ตวัช้ีวดัตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1) เกณฑ์ระดบั

คุณภาพ 2) เกณฑร์ะดบัปริมาณ 

  (7) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ก าหนดผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง ซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละคณะ 

ส านกัฯ   เพื่อท าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงตามตวัช้ีวดัท่ีรับผดิชอบ 

 (8) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ก าหนดช่วงเวลาให้ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง เขา้ท าการบนัทึก

ขอ้มูล 

 (9) ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง ท าการบนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั ตาม

ระยะเวลา ท่ีก าหนดและสามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (10) เม่ือครบระยะเวลาท่ีก าหนดให้บนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานการอา้งอิง ระบบจะปิด 

เพื่อ ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัท าการตรวจสอบขอ้มูลอา้งอิง และบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีขอ้มูล

ไม่ถูกตอ้ง ผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิงสามารถเขา้มาแกไ้ขไดเ้ป็นกรณีไป 

 (11) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ท าการประเมินระดบัคุณภาพ ตรวจสอบยืนยนั ขอ้มูล ตาม

ตวัช้ีวดัและเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. โดยอา้งอิงจากเอกสารแนบ และสั่งให้ระบบค านวณคะแนนใน

แต่ละตวัช้ีวดั 

 (12) ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง ผูดู้แลระบบ ดูและพิมพร์ายงานการ

ประเมินตนเอง 

 (13) ผูต้รวจประเมินประกนัคุณภาพ ดูรายงานการประเมินตนเอง  

 (14) ผูต้รวจประเมินประกันคุณภาพ ให้คะแนนการประเมินโดยการประเมินคุณภาพ 

ภายใน ตามหลกัฐานท่ีแนบ  

 (15) ผูต้รวจประเมินประกนัคุณภาพ ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้ดีขอ้เสียหลงัจากการประเมิน 

 (16) ผูบ้ริหาร ดูผลการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ 
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4.2 การออกแบบระบบงาน 
  การออกแบบผงัระบบงานเป็นการน าความตอ้งการของระบบมาจดัท าในรูปแบบแผนผงั
บริบท  (Context  Diagram)  หรือ  “พิมพเ์ขียว”  เพื่อให้เห็นระบบงานทั้งหมด  รวมถึงแสดง
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของกระบวนการต่าง ๆ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในระบบ  ทั้งน้ีโดยใช้
สัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ  ผงักระแสขอ้มูล (Data  Flow  Diagram) ดงั ตาราง 4.1 ท่ี
แสดงถึงกระบวนการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบ ซ่ึงแผนภาพการไหลขอ้มูลเป็นของระบบงาน 
โดยแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอกสาร และขอ้มูลต่างๆ ตลอดจนแฟ้มขอ้มูลท่ีมีอยู่ในระบบกบั
วิธีการ หรือกิจกรรมท่ีขอ้มูลเหล่านั้นจะใช้ในการประมวลผลท าให้ทราบถึงแหล่งขอ้มูลเขา้มาใน
ระบบและผูรั้บผลลพัธ์จากระบบ รวมทั้งเป็นส่ือท่ีง่ายต่อการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบยอ่ย
กับระบบใหญ่ได้ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผูว้ิเคราะห์ระบบกับนักพฒันา
โปรแกรมหรือผูว้เิคราะห์ระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ เพื่อแสดงใหเ้ห็นกระบวนการในระบบโดยรวม  ดงัน้ี 
 
ตาราง 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ ผงักระแสขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

 
External Entity 

สัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูน่อกขอบเขต
ระบบ ซ่ึงสามารถเป็น บุคคล 
หน่วยงานหรือระบบงาน 

 

 

 
Duplicated External Entity 

สัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ ท่ี
มีการแสดงซ ้ ากนัในหลายแห่งใน 
Diagram 

 

 

 
Process 

 
สัญลกัษณ์ของกระบวนการ การ

ประมวลผล 

 

 

 
Data Store 

 
สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล 

 

 

 
Duplicated Data Store 

สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูลระบบ ท่ีมี
การแสดงซ ้ ากนัหลายแห่งในแผนผงั
การไหลขอ้มูล 
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ตาราง 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ ผงักระแสขอ้มูล (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

 
Data Flow 

 
สัญลกัษณ์เส้นทางการไหลของ
ขอ้มูล 

 
 ทั้งน้ีจากรายการเหตุการณ์ในหวัขอ้ท่ี 4.1 สามารถแสดงการวิเคราะห์และออกแบบระบบใน
รูปของแผนผงับริบท ดงัรูป 4.1 
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รูป 4.1 แสดงแผนผงับริบท 

 
แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลโดยรวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนั

คุณภาพการศึกษา วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง แสดงถึงขั้นตอนการท างานของแต่ละกระบวนการ
ท างานดว้ย DFD Level 0 จ านวน 10 กระบวนการตามล าดบั ดงัรูป 4.2 และ DFD Level 1 ดงัรูป 
4.3-4.13 
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กระบวนการที ่1.0 ระบบตรวจสอบการเขา้ใชง้าน เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้
ใช้งานระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ทั้ งหมด 2 
กระบวนการ 

กระบวนการที่ 2.0 ระบบจดัการผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง เป็นกระบวนการในการก าหนด
สิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบและก าหนดสิทธ์ิผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง ของแต่ละคณะ ส านกั เพื่อท า
หน้าท่ีในการเพิ่มขอ้มูลและอา้งอิงเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบและตวัช้ีวดั โดยสามารถ
แยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 3.0 ระบบจัดการช่วงเวลาประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการก าหนด
ช่วงเวลาในการประเมินคุณภาพ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ย
ไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 4.0 ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการในการจดัการข้อมูล
พื้นฐานองค์กร ไดแ้ก่ ขอ้มูลโครงสร้างองค์กร ขอ้มูลบุคลากร และจดัการขอ้มูลส่วนน าในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ทั้งหมด 3 
กระบวนการ 

กระบวนการที่ 5.0 ระบบจดัการเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดั เป็นกระบวนการในการ
ก าหนด กลุ่มเกณฑม์าตรฐาน ไดแ้ก่ เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
เกณฑ์ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคก์ารมหาชน (สมศ.) โดย
จดัการเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จ านวน 9 องคป์ระกอบ 23 ตวัช้ีวดั และจดัการเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สมศ. จ านวน 7 มาตรฐาน 47 ตวัช้ีวดั โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็น
กระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ 

กระบวนการที ่6.0 ระบบจดัการตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการท่ีก าหนด ตวัช้ีวดัท่ีใชร่้วมกนั
หรือตวัช้ีวดัท่ีเหมือนกนัระหวา่ง เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
เกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชน (สมศ.) 
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 7.0 ระบบจดัการสูตรค านวณ เป็นกระบวนการก าหนดสูตรในการค านวณ
ของแต่ละองค์ประกอบและตวัช้ีวดั ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ปีการศึกษา สามารถแยก
กระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 8.0 ระบบบนัทึกและตรวจสอบหลกัฐานอา้งอิง เป็นกระบวนการในการ
บนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิงในรูปแบบเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละองคป์ระกอบและ
ตวัช้ีวดั โดยตวัแทนคณะและส านกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง กระบวนการในการตรวจสอบ
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และยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลและหลกัฐานเอกสารอา้งอิงโดยผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั สามารถแยก
กระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 5 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 9.0 ระบบประเมินตนเองและออกรายงานการประเมินตนเอง  เป็น
กระบวนการในการสั่งให้ระบบท าการค านวณคะแนนการประเมินตนเอง จากขอ้มูลและหลกัฐาน
เอกสารอา้งอิง ท่ีผา่นการบนัทึกและตรวจสอบ ยืนยนัความถูกตอ้ง และแสดงผลออกมาในรูปแบบ
ของรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย  สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็น
กระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 4 กระบวนการ 

กระบวนการที่ 10.0 ระบบประเมินภายใน เป็นกระบวนการในการท่ีผูป้ระเมินภายใน ซ่ึง
ได้แก่คณะกรรมการการประเมินภายในท่ีแต่งตั้งภายในวิทยาลยั สามารถเขา้ใช้ระบบในการให้
คะแนนการประเมินจากผลการประเมินตนเอง และเสนอข้อเสนอผ่านระบบ กระบวนการท่ี
ผูบ้ริหารสามารถเขา้ดูผลการประเมินในรูปแบบกราฟและตวัเลข สามารถแยกกระบวนการของ
ระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 4 กระบวนการ 
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รูป 4.2 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 
 
 



37 

 

กระบวนการที ่1.0 ระบบตรวจสอบการเขา้ใชง้าน 
 เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช้งานระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของ

ระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ ดงัรูป 4.3 

                    
          

1.1

                     

1.2

                             

                                

               

                   
D1       

 
รูป 4.3 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 1.0 

 กระบวนการ 1.1 เป็นกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ เพื่อความปลอดภยัและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

 กระบวนการ 1.2 เป็นกระบวนการเลือกบทบาทในการท างาน โดยแบ่งสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ
เป็น 4 กลุ่ม คือ ผูดู้แลระบบ ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั   ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอา้งอิง และผูต้รวจประเมิน
ประกนัคุณภาพ 
 
กระบวนการที ่2.0ระบบจดัการผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 

 เป็นกระบวนการในการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใช้งานระบบและก าหนดสิทธ์ิผูรั้บผิดชอบ
ขอ้มูลอา้งอิง ของแต่ละคณะ ส านกั เพื่อท าหนา้ท่ีในการเพิ่มขอ้มูลและอา้งอิงเอกสารต่าง ๆ ในแต่
ละองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยได้
ทั้งหมด 3 กระบวนการ ดงัรูป 4.4 
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รูป 4.4 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 2.0 
 กระบวนการ 2.1 ก าหนดผูรั้บผิดชอบข้อมูลอ้างอิง เป็นกระบวนการในการก าหนดหรือเพิ่ม

ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอ้างอิงซ่ึงเป็นตวัแทนของคณะและส านักเพื่อท าหน้าท่ีในการเพิ่มขอ้มูลและ
อา้งอิงเอกสารต่าง ๆ 

 กระบวนการ 2.2 แก้ไขข้อมูลผูรั้บผิดชอบข้อมูลอ้างอิง เป็นกระบวนการในการแก้ไขข้อมูล
ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลอ้างอิงซ่ึงเป็นตวัแทนของคณะและส านักเพื่อท าหน้าท่ีในการเพิ่มขอ้มูลและ
อา้งอิงเอกสารต่าง ๆ 

 กระบวนการ  2.3 ลบขอ้มูลผูรั้บผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง เป็นกระบวนการในการลบขอ้มูลผูรั้บผิดชอบ
ขอ้มูลอา้งอิงซ่ึงเป็นตวัแทนของคณะและส านกัเพื่อท าหน้าท่ีในการเพิ่มขอ้มูลและอา้งอิงเอกสาร
ต่าง ๆ 

 
กระบวนการที ่3.0 ระบบจดัการช่วงเวลาประเมินคุณภาพ  

เป็นกระบวนการจดัการช่วงเวลาในการประเมินคุณภาพ โดยสามารถแยกกระบวนการของ
ระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ ดงัรูป 4.5 

3.1

                

              
          

3.2

                

D4         

                             

                        

                             

                        

 
รูป 4.5 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 3.0 

 กระบวนการที่ 3.1 ก าหนดปีการศึกษา เป็นกระบวนการในการก าหนดปีการศึกษาเพื่อท่ีจะท าการ
เพิ่มขอ้มูล ต่าง ๆในระบบตามปีการศึกษา 

 กระบวนการที่ 3.2 ก าหนดช่วงเวลาในการใช้งานระบบและก าหนดช่วงเวลาการประเมิน เป็น
กระบวนการในการก าหนดช่วงเวลาในการใชง้านระบบของผูใ้ชร้ะบบแต่ละบทบาท และประเมิน
คุณภาพส าหรับ ผูต้รวจประเมินประกนัคุณภาพ 
 
กระบวนการที ่4.0 ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน  

เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลพื้นฐานองคก์ร ไดแ้ก่ ขอ้มูลโครงสร้าง โดยสามารถ
แยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ ดงัรูป 4.6 
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รูป 4.6 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 4.0 

 กระบวนการที่ 4.1 เพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการในการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลโครงสร้างองคก์ร  

 กระบวนการที่ 4.2 แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการในการปรับปรุงขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลโครงสร้างองคก์ร 

 กระบวนการที่ 4.3 ลบขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการในการลบขอ้มูลพื้นฐานขององค์กร ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลโครงสร้างองคก์ร  

 
กระบวนการที ่5.0 ระบบจัดการเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดั  

เป็นกระบวนการในการก าหนด กลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ เกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) โดยจดัการเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จ านวน 9 
องคป์ระกอบ 23 ตวัช้ีวดั และจดัการเกณฑม์าตรฐานของ สมศ. จ านวน 7 มาตรฐาน 47 ตวัช้ีวดั โดย
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ ดงัรูป 4.7 
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รูป 4.7 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 5.0 

 กระบวนการที่ 5.1 ก าหนดกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน เป็นกระบวนการในการจัดการกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และ เกณฑ์ของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องคก์ารมหาชน(สมศ.) 

 กระบวนการที่ 5.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็นกระบวนการในการจดัการเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
เกณฑม์าตรฐาน สกอ. จ านวน 9 องคป์ระกอบ เกณฑม์าตรฐาน สมศ. จ านวน 7 องคป์ระกอบ  
กระบวนการที่ 5.3 ก าหนดข้อมูลตวัช้ีวดั เป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูลตวัช้ีวดั โดย
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั สกอ. 23 ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดั สมศ.จ านวน 47  ตวัช้ีวดั  
 
กระบวนการที ่6.0 ระบบก าหนดตวัช้ีวดัร่วม  

เป็นกระบวนการท่ีก าหนด ตวัช้ีวดัท่ีใชร่้วมกนัหรือตวัช้ีวดัท่ีเหมือนกนัระหวา่ง เกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ เกณฑ์ของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็น
กระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ ดงัรูป 4.8 

                    
           ,   

6.1

                  
             

6.2
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รูป 4.8 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 6.0 
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กระบวนการที่ 6.1 จดัการตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการในการจดัการตวัช้ีวดัท่ีใช้ร่วมกนัระหวา่ง 
สกอ. และ สมศ.   
กระบวนการที่ 6.2 จดัการการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการในการสร้างการเช่ือมโยง
ตวัช้ีวดัท่ีใช้ร่วมกันระหว่าง สกอ. และ สมศ. สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็น
กระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ ดงัรูป 4.9 

 
รูป 4.9 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 2 ของกระบวนการท่ี 6.2 

กระบวนการที่ 6.2.1 สร้างการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการในการสร้างหรือเพิ่มการ
เช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม 
กระบวนการที่  6.2.2 แกไ้ขการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการในการปรับปรุง แกไ้ข การ
เช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม 
กระบวนการที่ 6.2.3 ลบการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัร่วม เป็นกระบวนการในการลบการเช่ือมโยงตวัช้ีวดั
ร่วม 
 
กระบวนการที่ 7.0 ระบบก าหนดสูตรค านวณ เป็นกระบวนการก าหนดสูตรในการค านวณของแต่
ละองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ปีการศึกษา สามารถแยกกระบวนการ
ของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 กระบวนการ ดงัรูป 4.10 
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รูป 4.10 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 7.0 

กระบวนการที่ 7.1 สร้างข้อมูลสูตรค านวณ เป็นกระบวนการในการสร้างหรือเพิ่มขอ้มูลสูตร
ค านวณ 
กระบวนการที่  7.2 แกไ้ขขอ้มูลสูตรค านวณ เป็นกระบวนการในการปรับปรุง แกไ้ข ขอ้มูลสูตร
ค านวณ 
กระบวนการที ่7.3 ลบขอ้มูลสูตรค านวณ เป็นกระบวนการในการลบขอ้มูลสูตรค านวณ 
 
กระบวนการที ่8.0 ระบบบนัทึกและตรวจสอบหลกัฐานอา้งอิง  

เป็นกระบวนการในการบันทึกข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบเอกสาร ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั โดยตวัแทนคณะและส านกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ข้อมูลอ้างอิง กระบวนการในการตรวจสอบและยืนยนัความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน
เอกสารอา้งอิงโดยผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการ
ยอ่ยไดท้ั้งหมด 5 กระบวนการ ดงัรูป 4.11 
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รูป 4.11  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 8.0 

กระบวนการที่ 8.1 สร้างขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิง เป็นกระบวนการในการสร้างหรือเพิ่มขอ้มูลและ
หลกัฐานอา้งอิง โดยตวัแทนคณะและส านกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 
กระบวนการที ่ 8.2 แกไ้ขขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิง เป็นกระบวนการในการปรับปรุง แกไ้ข ขอ้มูลและ
หลกัฐานอา้งอิง โดยตวัแทนคณะและส านกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 
กระบวนการที่ 8.3 ลบขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิง เป็นกระบวนการในการลบขอ้มูลและหลกัฐานอา้งอิง  
โดยตวัแทนคณะและส านกัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอ้มูลอา้งอิง 
กระบวนการที่ 8.4 บนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานประกอบอา้งอิง เป็นกระบวนการในการยืนยนัความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลและหลกัฐานเอกสารอา้งอิงและบนัทึกขอ้มูลโดยผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั 
กระบวนการที่ 8.5 ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานประกอบอ้างอิง เป็นกระบวนการในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและหลกัฐานเอกสารอา้งอิงโดยผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั 
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กระบวนการที่ 9.0 ระบบประเมินตนเองและออกรายงานการประเมินตนเอง เป็นกระบวนการใน
การสั่งใหร้ะบบท าการค านวณคะแนนการประเมินตนเอง จากขอ้มูลและหลกัฐานเอกสารอา้งอิง ท่ี
ผา่นการบนัทึกและตรวจสอบ ยืนยนัความถูกตอ้ง และแสดงผลออกมาในรูปแบบของรายงานการ
ประเมินตนเองของวิทยาลยั สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้
ทั้งหมด 4 กระบวนการ ดงัรูป 4.12 
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รูป 4.12 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 9.0 

 กระบวนการที ่9.1 ก าหนดระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เป็นกระบวนการในการก าหนด เลือก เกณฑ์ใน
การให้คะแนน โดยในการให้คะแนนจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์ระดบั
ปริมาณ และเกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

 กระบวนการที่  9.2 สั่งให้ระบบค านวณ เป็นกระบวรการให้การสั่งให้ระบบท าการค านวณคะแนน 
ตามสูตรท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละองคป์ระกอบ แต่ละตวัช้ีวดั 

 กระบวนการที่ 9.3 สร้างรายงาน เป็นกระบวนการในการสร้างรายงานการประเมินตนเอง จาก
คะแนนและขอ้มูล 

 กระบวนการที ่9.4 สั่งพิมพร์ายงาน เป็นกระบวนการในการสั่งพิมพร์ายงานการะประเมินตนเองใน
รูปแบบไฟลเ์อกสาร 
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กระบวนการที่ 10.0 ระบบประเมินภายใน เป็นกระบวนการในการท่ีผูป้ระเมินภายใน ซ่ึงไดแ้ก่
คณะกรรมการการประเมินภายในท่ีแต่งตั้งภายในวิทยาลยั สามารถเขา้ใช้ระบบในการให้คะแนน
การประเมินจากผลการประเมินตนเอง และเสนอข้อเสนอผ่านระบบ กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร
สามารถเข้าดูผลการประเมินในรูปแบบกราฟและตวัเลข สามารถแยกกระบวนการของระบบ
ออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 4 กระบวนการ ดงัรูป 4.13 

                  
     

10.1

                  
     

10.2

               

10.3

D9           

                
              
          

10.4

D10           

                     

                      

                        ,      

                    

                              

                          

 
รูป 4.13 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 10.0 

 กระบวนการที่ 10.1 ดูขอ้มูลการประเมินตนเอง เป็นกระบวนการท่ีคณะกรรมการประเมินภายใน 
เขา้ดูผลการประเมินตนเองในระบบ 

 กระบวนการที่ 10.2 ให้คะแนนการประเมินตนเองภายใน เป็นกระบวนการในการท่ีคณะกรรมการ
ประเมินภายในใหค้ะแนนการประเมินภายใน จากขอ้มูลในระบบ 

 กระบวนการที่ 10.3 เพิ่มขอ้เสนอแนะ เป็นกระบวนการในการท่ี คณะกรรมการประเมินภายใน ให้
ขอ้เสนอแนะ ในระบบ 

 กระบวนการที่ 10.4 เปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารดู
ผลการประเมิน ในรูปแบบกราฟ ตวัเลข ในแต่ละปีการศึกษา 
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4.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงฐานความสัมพนัธ์เชิงสัมพนัธ์ เพื่อแสดงการเปล่ียนข้อมูลและ

ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงใหเ้ป็นโครงร่างเชิงแนวคิด (Conceptual Schema)  
  การน าแผนภาพท่ีใชแ้สดงฐานความสัมพนัธ์เชิงสัมพนัธ์ มาช่วยในการออกแบบฐานขอ้มูล

จะท าใหเ้รามองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเก็บ และมองเห็นแอททริบิวตต่์าง ๆ ของ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน จึงท าใหว้เิคราะห์ความส าคญัของขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และครบถว้น 
 
ตาราง 4.2 ภาพสัญลกัษณ์ และความหมายท่ีใชใ้นการออกแบบฐานขอ้มูล 

ภาพสัญลกัษณ์ ความหมาย 

 เอนทิตี (Entity) เป็นช่ือส่ิงท่ีตอ้งการจดัเก็บอาจเป็น

คนหรือส่ิงของหรือส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

 

 

แอททริบิวต ์(Attribute)เป็นรายละเอียดของ เอนทิตี ท่ี

จะจดัเก็บ 

 รีเลชนัชิพ (Relationship) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

เอนทิตี 

1 – 1 ความสัมพนัธ์ หน่ึงเอนทิตี ต่อหน่ึงเอนทิตี 

1 –  M ความสัมพนัธ์ หน่ึงเอนทิตี ต่อหลาย เอนทิตี 

M – N ความสัมพนัธ์ หลายเอนทิตี ต่อหลาย เอนทิตี 

 
4.4 ความสัมพนัธ์ของข้อมูล 

1) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One – to – One Relationship) เป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์เอนทิตีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัเอนทิตีหน่ึงในลกัษณะท่ีเป็นหน่ึงตอ้งหน่ึง  

2) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One – to – Many Relationship) เป็น การแสดง
ความสัมพนัธ์ของเอนทิตีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลของเอนทิตีหน่ึง 
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3) ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many – to – Many Relationship) เป็น การแสดง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสองเอนทิตีในลกัษณะแบบกลุ่มต่อกลุ่ม  
 

ในส่วนของการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแบบแผนภาพ อีอาร์โมเดล เพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรายละเอียดของขอ้มูลในแต่ละความสัมพนัธ์ขอ้มูลของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง จากรูป 
4.14 ไดด้งัน้ี 

Faculty

Major

User

Time

Rule_Group

Rule

Indicator

JoinIndicator

Condition_Score

List_Indicator

Formula

have

have

ManageEvidence

have

select

have

have

have

do

have

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

1

M

N

M

1

M

1

M

1 M

live

Province

1

M

 
 

รูป 4.14 แสดงความสัมพนัธ์ของเอนทิตีเชิงแนวคิด 
 

สามารถอธิบายกฎธุรกิจส าหรับความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดงัน้ี  
 

Faculty Majorhave1 M
 

 
         รูป 4.15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางคณะ และ ตารางสาขาวชิา  

 1. จากรูป 4.15 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ คณะ (Faculty) จะมีสาขาวิชา (Major) อยูห่ลาย
สาขาวชิา แต่ละสาขาวชิาจะสังกดัคณะไดเ้พียงคณะเดียว  
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Major Userhave1 M

 
    รูป 4.16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางสาขาวชิา และ ตารางผูใ้ช ้
2.  จากรูป 4.16 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ สาขาวิชา (Major) มีผูใ้ช ้(User) ท่ีสังกดัหลาย

คน ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะสังกดัไดเ้พียงสาขาวชิาเดียว  

 

UserliveProvince 1 M

 
         รูป 4.17 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางจงัหวดั และ ตารางผูใ้ช ้

 3. จากรูป 4.17 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ จงัหวดั (Province) จะมีผูใ้ช ้(User) อาศยัอยูใ่น
จงัหวดัหลายคน ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมีท่ีอยูใ่นทะเบียนบา้นไดจ้งัหวดัเดียว 
 

Time Rule_Groupselect1 M
 

 

    รูป 4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางช่วงเวลา และ ตารางกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
 4. จากรูป 4.18 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ ในช่วงเวลา (Time) จะก าหนดกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน (Rule_Group) ไดห้ลายกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน แต่ละกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน จะถูกก าหนดใน 
1 ช่วงเวลา  

Rule_Group Rulehave1 M

 
รูป 4.19 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 

และ ตารางเกณฑม์าตรฐาน 
5. จากรูป 4.19 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ กลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน (Rule_Group) จะ

ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน (Rule) หลายเกณฑ์ แต่ละเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ในกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐานเดียว  
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Rule Indicatorhave1 M

 
    รูป 4.20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางเกณฑม์าตรฐานและ ตารางตวัช้ีวดั 
6. จากรูป 4.20 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ เกณฑ์มาตรฐาน (Rule) จะประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 

(Indicator) หลายตวัช้ีวดั แต่ละตวัช้ีวดัจะอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเดียว   

Indicator JoinIndicatorhave M1

 
    รูป 4.21 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางตวัช้ีวดั และ ตารางตวัช้ีวดัร่วม 
7. จากรูป 4.21 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ ตวัช้ีวดั (Indicator) จะประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัร่วม 

(JoinIndicator) หลายตวัช้ีวดัร่วม แต่ละตวัช้ีวดัร่วมจะอยูใ่นตวัช้ีวดัเดียว 

Indicator List_Indicatorhave1 M
 

 

    รูป 4.22 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางตวัช้ีวดั และ ตารางรายการประกอบตวัช้ีวดั 
 8. จากรูป 4.22 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ ตวัช้ีวดั (Indicator) จะประกอบดว้ยรายการ
ประกอบตวัช้ีวดั (List_Indicator) หลายรายการ แต่ละรายการประกอบตวัช้ีวดั จะอยูใ่นตวัช้ีวดัเดียว 

Indicator Condition_Scoredo1 M

 
รูป 4.23 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางตวัช้ีวดั และ ตารางเกณฑค์ะแนน 

 9. จากรูป 4.23 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ ตวัช้ีวดั (Indicator) จะสามารถก าหนดเกณฑ์
คะแนน (Condition_Score) ไดห้ลายเกณฑ ์แต่ละเกณฑค์ะแนน จะอยูใ่นตวัช้ีวดัเดียว 

Condition_ScoreFormula have 1M

 
 

รูป 4.24 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางเกณฑค์ะแนน และ ตารางสูตรค านวณคะแนน 
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10. จากรูป 4.24 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ เกณฑค์ะแนน (Condition_Score) สามารถ
ก าหนดสูตรค านวณคะแนน (Formula) ไดห้ลายสูตร แต่ละสูตรค านวณคะแนนจะถูกก าหนดอยูใ่น
เกณฑค์ะแนนเดียว 

UserList_Indicator ManageEvidence MN

 
รูป 4.25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางผูใ้ช ้และ ตารางรายการประกอบตวัช้ีวดั 
11. จากรูป 4.25 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ ผูใ้ชง้านระบบ (User) แต่ละคนสามารถจดัการ

รายการประกอบตวัช้ีวดั (List_Indicator) ไดม้ากกว่า 1 รายการ ในขณะเดียวกนั รายการประกอบ
ตวัช้ีวดัแต่ละรายการจะถูกจดัการโดยผูใ้ช ้มากกวา่ 1 คน 

 
 

M 1List_Indicator Evidence Userhave makeM1

have

Document

1

M

have

 
รูป 4.26 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตารางรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั และ 

ตาราง เอกสารอา้งอิงหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 
12.จากรูป 4.26 สามารถอธิบายกฎธุรกิจคือ รายการหลักฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 

(Evidence) แต่ละรายการสามารถจดัเก็บในเอกสารอา้งอิงหลกัฐาน (Document) ได้มากกว่า 1 
เอกสาร เอกสารอา้งอิงหลกัฐานแต่ละเอกสารจะถูกจดัเก็บในรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบ
ตวัช้ีวดัเพียงรายการเดียว 
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Time

Rule_Group

Rule

Indicator

JoinIndicator

Condition_Score

List_Indicator

Formulahave

select

have

have

have

do

have

1

M

1

M

1

M

1 M

1

M

1

M

1 M

Evidence

User

have

make

1

M

M

1

have DocumentMhave

live Province1MFaculty Majorhave have1 M 1 M

1

 
 

รูป 4.27 แสดงความสัมพนัธ์ของเอนทิตีเชิงตรรกะ 
13.จากรูป 4.26 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของเอนทิตีเชิงแนวคิด เม่ือน ามาใช้งานสามารถ

ออกแบบไดด้งัรูป 4.27 ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ของเอนทิตีเชิงตรรกะ สามารถน ามาวิเคราะห์ระบบ
จากท่ีไดท้  าการวเิคราะห์ระบบ ท าให้ไดฟิ้ลด์เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลของแต่ละตารางตามความตอ้งการใช้
งาน เพื่อใหไ้ดต้ารางท่ีง่ายต่อการใชง้าน และขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน แสดงดงัตาราง 4.3 
 

1. รายการตารางต่าง ๆ ในระบบ  
ตาราง 4.3 แสดงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา  
 

เลขที่แฟ้มข้อมูล 
ช่ือตาราง 

ภาษาองักฤษ 
ช่ือตารางภาษาไทย 

ประเภท 

D1 User ตารางผูใ้ช ้ Master 
D2 Major ตารางสาขาวชิา Reference 
D3 Faculty ตารางคณะ Reference 
D4 Time ตารางช่วงเวลา Master 
D5 Rule_Group ตารางกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน Master 
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ตาราง 4.3 แสดงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

เลขที่แฟ้มข้อมูล 
ช่ือตาราง 

ภาษาองักฤษ 
ช่ือตารางภาษาไทย 

ประเภท 

D6 Rule ตารางเกณฑม์าตรฐาน Master 
D7 Indicator ตารางตวัช้ีวดั Master 
D8 JoinIndicator ตารางตวัช้ีวดัร่วม Transaction 
D9 Formular ตารางสูตรค านวณ Reference 
D10 Cordition_Score ตารางเกณฑค์ะแนน Transaction 

D11 List_Indicator 
ตารางรายการประกอบ
ตวัช้ีวดั 

Transaction 

D12 Evidence 
ตารางรายการหลกัฐานอา้งอิง
ประกอบตวัช้ีวดั 

Transaction 

D13 Document 
ตารางเอกสารอา้งอิง
หลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 

Transaction 

D14 Province ตารางจงัหวดั Reference 
 
รายละเอียดโครงสร้างตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล โครงสร้างตารางในฐานขอ้มูลแต่ละ

ตารางมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
2. รายละเอยีดตารางข้อมูลผู้ใช้   

ตาราง 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ช ้
ตารางข้อมูล : User 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 
Primary Key : Num_code 
Foreign Key : Major_id , Pro_id  
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
User_name Varchar  50 ช่ือผูใ้ช ้ เจนจิรา 
User_Sur Varchar  50 นามสกุลผูใ้ช ้ ปัญญามี 
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ตาราง 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ช ้(ต่อ) 
ตารางข้อมูล : User 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 
Primary Key : Num_code 
Foreign Key : Major_id , Pro_id  
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
Num_code Char 13 หมายเลขบตัรประชาชน 1509945813233 
B_day Date 3 วนัเกิด 12/05/2525 
Tel Char  10 เบอร์โทรศพัท ์ 0897754146 
Email Varchar  50 Email Waree_m 

@hotmail.com 
Subdistrict Varchar  20 ต าบล บ่อแฮว้ 
Post Char  5 รหสัไปรษณีย ์ 52100 
Education Varchar 50 วฒิุการศึกษา ปริญญาโท 
User_type Char 1 ประเภทผูใ้ช ้(1:ผูดู้แล

ระบบ 
2:ผูรั้บผิดชอบขอ้มูล
อา้งอิง 
3:ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดั 
4:ผูต้รวจประเมินประกนั
คุณภาพ) 

2 

Loginname Varchar  8 ช่ือผูใ้ชร้ะบบ WAREE 
LoginPass Varchar  8 รหสัผา่นผูใ้ชร้ะบบ 5131355 
Major _id Char 2 รหสัสาขา 22 
Pro_id Char 2 รหสัจงัหวดั 17 
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     3. รายละเอยีดตารางข้อมูลจังหวดั  
ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางขอ้มูลจงัหวดั 
ตารางข้อมูล : Province 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของจงัหวดั 
Primary Key : Pro_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Pro_id Char 2 รหสัจงัหวดั 17 
Pro_name Varchar  50 ช่ือจงัหวดั ล าปาง 

 
4. รายละเอยีดตารางข้อมูลคณะ 

ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอ้มูลคณะ 
ตารางข้อมูล : Faculty 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของคณะ 
Primary Key : Faculty_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Faculty_id Char 2 รหสัคณะ 12 
Faculty _name Varchar  50 ช่ือคณะ คณะบริหารธุรกิจ 

 
5. รายละเอยีดตารางข้อมูลสาขาวชิา  

ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอ้มูลสาขาวชิา 
ตารางข้อมูล : Major 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของสาขา 
Primary Key : Major _id 
Foreign Key : Faculty_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Major _id Char 2 รหสัสาขา 11 
Major _name Varchar  50 ช่ือสาขา สาขาการตลาด 
Faculty_id Char 2 รหสัคณะ 35 
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6. รายละเอยีดตารางข้อมูลช่วงเวลา 

ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางขอ้มูลช่วงเวลา 
ตารางข้อมูล : Time  
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลของช่วงเวลาเขา้ใชง้านระบบ 
Primary Key : Time_id 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด 
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Time_id Char 2 เลขท่ีช่วงเวลา 3 
Begin_date Date 3 วนัท่ีเร่ิมตน้ 1 มกราคม 2555 
End_date Date 3 วนัท่ีส้ินสุด 31 มีนาคม 2555 

 
7. รายละเอยีดตารางข้อมูลตัวช้ีวดัร่วม 

ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 
ตารางข้อมูล : Join_Indicator 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัร่วม 
Primary Key : JoinIndicator_id 
Foreign Key : Indicator_id 

ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด 
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

JoinIndicator_id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดัร่วม 102 
JoinIndicator_name Varchar  255 ช่ือตวัช้ีวดัร่วม ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 

กระบวนการพฒันา  

Indicator_id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดั 23 
Indicator_name Varchar  255 ช่ือตวัช้ีวดั ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบ

การพฒันา........ 
Operation Text 500 ขอ้มูลผลการ

ด าเนินงาน 
รอผลการด าเนินงาน 

Goal Text 500 ขอ้มูลเกณฑ์ ใหค้่าเฉล่ียประเมิน
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เป้าหมาย บณัฑิต(เตม็ 5 คะแนน) 
 

 
8. รายละเอยีดตารางข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน 

ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางขอ้มูลเกณฑม์าตรฐาน 
ตารางข้อมูล : Rule 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน 
Primary Key : Rule_id 
Foreign Key : Rulegroup_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Rule_id Int 4 เลขท่ีเกณฑ์
มาตรฐาน 

1006 

Rule_name Varchar  255 ช่ือเกณฑม์าตรฐาน องคป์ระกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน .... 

Rule_detail Text 1000 รายละเอียดเกณฑ์
มาตรฐาน 

สถาบนัอุดมศึกษา....... 

Rulegroup_id Int 4 เลขท่ีกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน 

3004 

 
9. รายละเอยีดตารางข้อมูลกลุ่มเกณฑ์มาตรฐาน 

ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
ตารางข้อมูล : RuleGroup 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลกลุ่มเกณฑม์าตรฐาน 
Primary Key : Rulegroup_id 
Foreign Key : Time_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Rulegroup_id Int 4 เลขท่ีกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน 

1002 
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Rulegroup_name Varchar  255 ช่ือกลุ่มเกณฑ์
มาตรฐาน 

สกอ. 

Time_id Char 2 เลขท่ีช่วงเวลา 3 
 
 

10. รายละเอยีดตารางข้อมูลตัวช้ีวดั 
ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางขอ้มูลตวัช้ีวดั 
ตารางข้อมูล : Indicator 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลตวัช้ีวดั 
Primary Key : Indicator _id 
Foreign Key : Rule_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Indicator _id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดั 4002 
Indicator _name Varchar  255 ช่ือตวัช้ีวดั ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบ

กลไกการ..... 
Indicator_rule Char 1 ประเภทเกณฑ์ 

1:ระดบัคุณภาพ 
2:ระดบัปริมาณ 

1 
 

Indicator_type Char 1 ประเภทตวับ่งช้ี 
1:ปัจจยัน าเขา้ 
2:กระบวนการ 
3:ผลผลิต 

3 

Indicator_value Char 1 ค่าระดบัคะแนน 5 
Indicator_detail Text 65,535 รายละเอียด

ตวัช้ีวดั 
กระบวนการพฒันา

แผน.. 
Rule_id Int 4 เลขท่ีเกณฑ์

มาตรฐาน 
5001 
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11. รายละเอยีดตารางข้อมูลสูตรค านวณ 

ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางขอ้มูลสูตรค านวณ 
ตารางข้อมูล : Formular 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลสูตรค านวณ 
Primary Key : Formula_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Formula_id Int 4 เลขท่ีสูตรค านวณ
คะแนน 

12 

Formula _detail Text 1,000 รายละเอียดสูตร
ค านวณคะแนน 

ค านวณร้อยละของ
อาจารย.์.... 

 
12. รายละเอยีดตารางข้อมูลเกณฑ์คะแนน 

ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางขอ้มูลเกณฑค์ะแนน 
ตารางข้อมูล : Condition_Score 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลเกณฑ์คะแนน 
Primary Key : con_id 
Foreign Key : Indicator_id,Formular_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

con_id Int 4 เลขท่ีเกณฑก์ารให้
คะแนน 

6001 

con_detail Text 1,000 รายละเอียดเกณฑ์
การใหค้ะแนน 

มีการด าเนินการ 1 
ขอ้ 

Indicator_id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดั 3004 
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con_val Char 1 ระดบัคะแนน 5  

Formula_id Int 4 เลขท่ีสูตรค านวณ
คะแนน 

5002 

 
 
 

13. รายละเอยีดตารางข้อมูลรายการประกอบตัวช้ีวดั 
ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางขอ้มูลรายการประกอบตวัช้ีวดั 
ตารางข้อมูล : List_Indicator 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลรายการประกอบตวัช้ีวดั 
Primary Key : List_id 
Foreign Key : Indicator_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

List_id Int 4 เลขท่ีรายการประกอบ
ตวัช้ีวดั 

7001 

List_detail Text 200 รายละเอียดรายการ
ประกอบตวัช้ีวดั 

เอกสารแนบท่ี1 

Indicator_id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดั 4004 

JoinIndicator_id Int 4 เลขท่ีตวัช้ีวดัร่วม 5005 

 
14. รายละเอยีดตารางข้อมูลรายการหลกัฐานอ้างองิประกอบตัวช้ีวดั 

ตาราง 4.16 รายละเอียดตารางขอ้มูลรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 
ตารางข้อมูล : Evidence 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 
Primary Key : Evidence_id 
Foreign Key :  Num_code, List_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
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(ไบต)์ 
Evidence_id Int 4 เลขท่ีรายการ

หลกัฐานอา้งอิง
ประกอบตวัช้ีวดั 

8003 

evidence _name Varchar  255 รายการหลกัฐาน
อา้งอิงประกอบ
ตวัช้ีวดั 

หลกัฐานอา้งอิงท่ี.. 

 
 
ตาราง 4.16 รายละเอียดตารางขอ้มูลรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั (ต่อ) 
ตารางข้อมูล : Evidence 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลรายการหลกัฐานอา้งอิงประกอบตวัช้ีวดั 
Primary Key : Evidence_id 
Foreign Key :  Num_code, List_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด 

(ไบต)์ 
ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

detail Text 1,000 รายละเอียดขอ้มูล
ประกอบหลกัฐาน
ประกอบตวัช้ีวดั 

บทความตีพิมพ.์...... 

Evidence_date Date 3 วนัท่ีรายงาน 12 มกราคม 2554 

Evidence_st Char 1 สถานะของหลกัฐาน 
1:รอการตรวจสอบ 
2:ตรวจสอบแลว้
ถูกตอ้ง 
3:ตรวจสอบแลว้ไม่
ถูกตอ้ง 

1 

Evidence_comme
nt 

Text 1,000 ขอ้คิดเห็น ควรมีการท าแผน
ยทุธศาสตร์..... 

Num_code Char 13 หมายเลขบตัร 1509945813233 
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ประชาชน 

List_id Int 4 เลขท่ีรายการ
ประกอบตวัช้ีวดั 

6001 

 
 
 
 
 
 
 

15. รายละเอยีดตารางข้อมูลเอกสารอ้างองิหลกัฐานประกอบตัวช้ีวดั 
ตาราง 4.17 รายละเอียดตารางขอ้มูลเอกสารอา้งอิงหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ตารางข้อมูล : Document 
ค าอธิบาย : เก็บขอ้มูลเอกสารอา้งอิงหลกัฐานประกอบตวัช้ีวดั 
Primary Key : Doc _id 
Foreign Key : Evidence_id 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล  ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

Doc _id Int 4 เลขท่ีเอกสารอา้งอิง
หลกัฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

9002 

Doc_detail Varchar  255 ช่ือไฟล์
เอกสารอา้งอิง
หลกัฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

เอกสารแนบท่ี 1….. 

Evidence_id Int 4 เลขท่ีรายการ
หลกัฐานอา้งอิง
ประกอบตวัช้ีวดั 

8003 

 


