
บทที ่4 
การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้งาน   ผูศึ้กษาได้ออกแบบระบบและ

ฐานขอ้มูลใหม่ โดยในขั้นตอนการออกแบบและพฒันาระบบจะเป็นการน าเอาผลวิเคราะห์ท่ีไดจ้าก
การศึกษาระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัหรือระบบงานเดิมและความเป็นไปไดข้องระบบใหม่  มา
ประยุกต์กบัหลกัทฤษฎีให้เกิดผลลพัธ์ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านในระบบใหม่   ซ่ึงผูศึ้กษาได้
แบ่งส่วนของการวเิคราะห์และออกแบบระบบเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

 การออกแบบแผนผงัการท างานหลกัของระบบ 
 การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 
4.1 การออกแบบแผนผังการท างานหลกัของระบบ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าห รับงานสหกิจ ศึกษาของคณะมนุษยศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ไดว้เิคราะห์และออกแบบแผนผงัการท างานหลกัของระบบ ดงัรูป 4.1 
 

 
รูป 4.1 แสดงแผนผงัการท างานหลกัของระบบ 

ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1. ส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
2. ส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

3. ส่วนตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา  
4. ส่วนจดัการขอ้มูลข่าวสาร 
5. ส่วนรับรองคุณภาพสถานประกอบการ 

6. ส่วนการท าจดหมายอตัโนมติั 
7. ส่วนติดตามดูแลนกัศึกษาและบนัทึกผลการปฏิบติังาน 

8. ส่วนการประเมินผล 
9. ส่วนแสดงรายงาน 
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  จากรูป 4.1 แสดงแผนผงัการท างานหลักของระบบ แบ่งออกเป็นส่วนงานย่อยจ านวน 
 9 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ส่วนตรวจสอบคุณสมบติันกัศึกษา 
ส่วนจดัการขอ้มูลข่าวสาร ส่วนรับรองคุณภาพสถานประกอบการ ส่วนการท าจดหมายอตัโนมติั 
ส่วนติดตามดูแลนกัศึกษาและบนัทึกผลการปฏิบติังาน ส่วนการประเมินผล ส่วนแสดงรายงาน 
 
  4.1.1 การออกแบบแผนผงับริบท (Context Diagram) 
   แผนผงับริบทเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบและความสัมพนัธ์ของ
ระบบกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง คือนักศึกษา  อาจารยนิ์เทศก์  สถานประกอบการ ผูดู้แลระบบ 
ผู ้บริหาร และเจ้าหน้า ท่ีสหกิจศึกษา  และใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายแผนผังบริบท  
ดงัตาราง 4.1 
 4.1.2 การออกแบบแผนผังกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)  

แผนผัง แสดง ถึ งการไหลของข้อมู ล ในระบบสารสนเทศส าห รับงาน 
สหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ จากแผนผงั
บริบทเพื่อใหเ้ห็นระบบงานทั้งหมด ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลเพื่อแสดงถึงการ
ไหลของขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก  ขั้นตอนการท างานต่าง ๆของระบบ ซ่ึงสัญลกัษณ์ตามมาตรฐาน
ท่ีใชใ้นการออกแบบกระแสการไหลของขอ้มูล ดงัตาราง 4.1   
 

ตาราง 4.1  แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการท าแผนผงับริบทและแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
 
 

สัญลักษณ์ของกระบวนการ การประมวลผล
(Process)  

 
 

สัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยู่นอกขอบเขตระบบ ซ่ึง
สามารถเป็น บุคคล หน่วยงานหรือระบบงาน 
(External Entity) 

 
สัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ ท่ีมีการแสดง
ซ ้ ากนัในหลายแห่งในไดอะแกรม (Duplicated 
External Entity) 
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ตาราง 4.1  แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการท าแผนผงับริบทและแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
แหล่งเก็บขอ้มูล (Data Store)  

 
แหล่งเก็บข้อมูล เม่ือมีการแสดงซ ้ าหลาย
ต าแหน่ง 

 การไหลของขอ้มูล (Data Flow)  

 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

  1) หน่วยประมวลผล (Process) คือ กิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลจาก
แบบหน่ึงไปยงัอีกแบบหน่ึง   โดยแสดงถึงการกระท าหรือการเปล่ียนแปลงตวัขอ้มูลหรือสถานะ
ของข้อมูล โดยข้อมูลจะไหลเข้า สู่หน่วยประมวลผล จากนั้ นหน่วยประมวลผลท าหน้า ท่ี
เปล่ียนแปลงข้อมูลเหล่านั้นออกมาเป็นข้อมูลลักษณะใดลักษณะหน่ึง ในการตั้ งช่ือหน่วย
ประมวลผลจะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีท าและตอ้งตั้งช่ือในลกัษณะของค ากริยา 
         2) เอนทิตีภายนอก (External Entity) คือ การแสดงถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น คน แผนก 
องคก์ร หน่วยงานราชการ เป็นตน้ ท่ีอยูภ่ายนอกระบบ เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบนอกแต่มีความสัมพนัธ์กบั
ระบบในฐานะท่ีเป็นผูส่้งขอ้มูลเขา้สู่ระบบหรือเป็นผูรั้บขอ้มูลจากระบบ   ถา้ตวัแปรภายนอกเป็น
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเรียกว่า Source ถ้าตวัแปรภายนอกเป็นแหล่งท่ีรับขอ้มูลอนัเป็นผลจากการ
ประมวลผลเรียกวา่ Sink   

3) เอนทิตีภายนอกท่ีซ ้ ากนั (Duplicated External Entity) คือตวัแปรภายนอกท่ีมี 
การแสดงซ ้ ากนัหลายต าแหน่ง 
     4) แหล่งเก็บขอ้มูล (Data Store) คือการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลไว้
ส าหรับใชใ้นการผลิตสารสนเทศต่อไป   ใชส้ัญลกัษณ์แทนการเก็บขอ้มูลในแฟ้มหรือฐานขอ้มูลซ่ึง
ในทางคอมพิวเตอร์อาจเป็นเทปหรือดิสก์ เป็นตน้ ซ่ึงในการตั้งช่ือแหล่งเก็บขอ้มูล    ช่ือแหล่งเก็บ
ขอ้มูลเป็นค านาม เช่น แฟ้มขอ้มูลนกัศึกษา แฟ้มข่าวประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  

5) แหล่งเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ ากนั (Duplicated Data Store) คือ แหล่งเก็บขอ้มูลท่ีมีการ 
แสดงซ ้ ากนัหลายต าแหน่ง 

6) การไหลของขอ้มูล (Data Flow) คือเส้นทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล  
ซ่ึงการเคล่ือนท่ีอาจจะเคล่ือนท่ีจากแหล่งภายนอกไปสู่ส่วนประกอบของระบบ หรือจะเคล่ือนจาก
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ส่วนประกอบของระบบไปยงัแหล่งภายนอก หรือระหวา่งส่วนประกอบของระบบดว้ยกนั หรือการ
ยา้ยต าแหน่ง ในการตั้ งช่ือกระแสข้อมูล ช่ือกระแสข้อมูลจะต้องตั้ งในลักษณะค านาม เช่น 
รายละเอียดขอ้มูลนกัศึกษา เป็นตน้ 

ทั้งน้ีจากแผนผงัรวมของระบบงาน สามารถแสดงการวิเคราะห์และออกแบบระบบในรูป
ของแผนผงับริบทของระบบเพื่อแสดงขอบเขตของระบบงานทั้งหมดวา่มีการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบใดบา้งแสดงขอ้มูลหลกัๆ ท่ีไหลเวียนเขา้สู่ระบบและแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญัของระบบ 
ดงัรูป 4.2  
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รูป 4.2 แผนผงับริบทของระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 จากรูป  4.2 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ 
คือ นกัศึกษา  อาจารยนิ์เทศก์ สถานประกอบการ ผูบ้ริหาร  เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาและผูดู้แลระบบ  
โดยระบบท างานสัมพนัธ์กนัดงัน้ี  
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  1) นกัศึกษา ขอบเขตของการท างานในระบบ คือ เขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้านระดบั
นกัศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเปล่ียนรหสัผา่น เรียกดูขอ้มูลประวติัของตนเอง สามารถบนัทึกการ
ปฏิบติังานในระหว่างการปฏิบติังานสหกิจศึกษา สามารถประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสถาน
ประกอบการ และสามารถเรียกดูรายละเอียดรายงานตามเง่ือนไข 

2) อาจารยนิ์เทศก์ ขอบเขตของการท างานในระบบ คือ เขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้าน                                     
ระดบัอาจารยนิ์เทศก์ โดยสามารถเปล่ียนรหสัผา่น เรียกดูขอ้มูลนกัศึกษาท่ีให้ค  าปรึกษา และขอ้มูล
การบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา สามารถประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
และสามารถเรียกดูรายละเอียดรายงานตามเง่ือนไข 

3) สถานประกอบการ ขอบเขตของการท างานในระบบ  คือ เขา้สู่ระบบของ
ผูใ้ชง้านระดบัสถานประกอบการ โดยสามารถเรียกดูขอ้มูลนกัศึกษา สามารถดูขอ้มูลการบนัทึกผล
การปฏิบติังานของนกัศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับสถานประกอบการส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษา และสามารถแจง้บนัทึกรายงานพฤติกรรมของนกัศึกษาแก่อาจารยนิ์เทศก ์            
   4) เจา้หน้าท่ีสหกิจศึกษา ขอบเขตของการท างานในระบบ คือ เขา้สู่ระบบของ
ผูใ้ชง้านระดบัเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา จดัการขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์
เป็นต้น จัดการระบบข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถท าจดหมายอัตโนมัติ และสามารถเรียกดู
รายละเอียดรายงานตามเง่ือนไข 

5) ผูบ้ริหาร ขอบเขตของการท างานในระบบ คือ เขา้สู่ระบบของผูใ้ช้งานระดบั
ผูบ้ริหาร โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดรายงานตามเง่ือนไข 

6) ผูดู้แลระบบ ขอบเขตของการท างานในระบบ คือ การก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช้งาน
ระบบ เพิ่มเติมรายละเอียดของผูใ้ชง้านระบบแต่ละประเภท  

โดยสามารถแบ่งแยกกระบวนการท างานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับผูใ้ช้งานระบบทั้ งหมด 
7 กระบวนการ โดยน ามาสร้างแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล ระดบั 0  ดงัรูป 4.3  
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รูป 4.3  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล  ระดบั 0   
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จากรูป 4.3 สามารถอธิบายกระบวนการท างานต่างๆ ของระบบ ไดด้งัน้ี 
1) กระบวนการท่ี 1.0  ตรวจสอบสิทธ์ิ  

การท างานในการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ ของผูใ้ชง้านแต่ละระดบั 
2) กระบวนการท่ี 2.0  จดัการแฟ้มสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 

การท างานในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ ได้แก่ การเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้งาน  
การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน  และการลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

3) กระบวนการท่ี 3.0  จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบ 
    การท างานในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการฝึกสหกิจศึกษา เช่น การจดัการขอ้มูลนักศึกษา การจดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์  การ
จดัการขอ้มูลของสถานประกอบการ การจดัการขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 

4) กระบวนการท่ี 4.0 จดัการขอ้มูลติดต่อประสานงาน 
    ส่วนการท างานในการเรียกดูขอ้มูลสถานประกอบการ การท าจดหมายขอความ

อนุเคราะห์ฝึกสหกิจศึกษา การท าจดหมายส่งตัวนักศึกษา การท าจดหมายขอบคุณสถาน
ประกอบการ 

5) กระบวนการท่ี 5.0  จดัการขอ้มูลติดตามดูแลนกัศึกษา 
ส่วนการท างานในการบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานของนกัศึกษา การขอค า 

ปรึกษาจากอาจารยนิ์เทศก ์การเรียกดูรายละเอียดขอ้มูลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
6) กระบวนการท่ี 6.0  จดัการขอ้มูลการประเมิน 

ส่วนการท างานในการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละสาขาวชิา  
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ การประเมินความพึงพอใจสถาน
ประกอบการโดยอาจารยนิ์เทศก ์การประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการโดยนกัศึกษา 

7) กระบวนการท่ี 7.0  ออกรายงาน 
 แสดงรายงานผลสรุปสหกิจศึกษา โดยน าข้อมูลจากผลการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา ขอ้มูลผลการประเมินการปฏิบติังานจากสถานประกอบการมาวิเคราะห์และประมวลผล 
หลงัเสร็จส้ินการฝึกสหกิจศึกษา 

จากรูป 4.3 แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 0 แสดงถึงกระบวนการท างานหลกั
ของระบบ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของแต่ละกระบวนการหลักดังกล่าว จึงได้แยกเป็นกระบวน 
การท างานยอ่ยของกระบวนการหลกัท่ีมีกระบวนการท างานยอ่ย โดยแสดงแผนผงักระแสการไหล
ของขอ้มูลยอ่ย ดงัน้ี 
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1) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 3.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบ สามารถ
แสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.4  

 3.1

            
        

D3                   

                        

                                      

 3.2

            
              

D4                         

                              

                                                  

 3.3

            
             

D5                        

                             

                                                

 3.4

            
                 

D6                      

                                 

                                                        

 
รูป 4.4  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการ 3.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบ 
 จากรูป 4.4 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 3.0 จดัการ
ขอ้มูลพื้นฐานระบบ ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 3.1  จดัการขอ้มูลนกัศึกษา  
ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลนกัศึกษา 

(2) กระบวนการ 3.2  จดัการขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์
ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์
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(3) กระบวนการ 3.3  จดัการขอ้มูลสถานประกอบการ 
ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสถานประกอบการ 

(4) กระบวนการ 3.4  จดัการขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 

2) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 4.0  จัดการข้อมูลติดต่อประสานงาน
สามารถแสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.5 

 4.1

            
             

D5                        

                             

                                                                  

 4.2

                  
                 

D5                        

                             

                                                                                  

 4.3

                  
              

D5                        

                             

                                                    

 4.4

            
            

                                                              

D3                   

                        

D3                   

                        

D5                        

                             

D3                   

                        

 
รูป 4.5  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูลติดต่อ

ประสานงาน 
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 จากรูป 4.5 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 4.0 จดัการ 
ขอ้มูลติดต่อประสานงาน ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 4.1  รายงานขอ้มูลสถานประกอบการ  
ส่วนการท างานท่ีใชเ้รียกดูขอ้มูลสถานประกอบการ 

(2) กระบวนการ 4.2  จดัการขอ้มูลจดหมายขอความอนุเคราะห์ 
ส่วนการท างานท่ีใชส้ร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลจดหมายขอความอนุเคราะห์ 

ฝึกสหกิจศึกษา 
(3) กระบวนการ 4.3  จดัการขอ้มูลจดหมายส่งตวันกัศึกษา 

ส่วนการท างานท่ีใชส้ร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลจดหมายส่งตวันกัศึกษา 
(4) กระบวนการ 4.4  จดัการขอ้มูลจดหมายขอบคุณ 

ส่วนการท างานท่ีใชส้ร้าง ลบ แกไ้ข ขอ้มูลจดหมายขอบคุณสถาน 
ประกอบการ 

3) กระบวนการยอ่ยของกระบวนการ 5.0 จดัการขอ้มูลติดตามดูแลนกัศึกษา  
สามารถแสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.6 

 5.1

            
             

D5                        

D8                        

                                                     

                                                                                

 5.2

                     
           Facebook

                                                                    

D3                   

                                                         

                             

                                              

                                                                                                       

                                                                            

 5.3

            
             

D4                         

D5                        
                              

                             

                                                          

D13                        

D3                   
                        

                           

 5.4

            
              

D5                        

                             

                                                                                                  

D14                           

D3                   
                        

                                

D8                       

                                

 
รูป 4.6 แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 1  ของกระบวนการ 5.0 จดัการขอ้มูลติดตามดูแล

นกัศึกษา  
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 จากรูป 4.6 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 5.0  จดัการ 
ขอ้มูลติดตามดูแลนกัศึกษา ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 5.1  จดัการขอ้มูลการปฏิบติังาน 
             ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลแผนการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

ขอ้มูลรายละเอียดการปฏิบติังานของนกัศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และการเรียกดูขอ้มูลการบนัทึกการ 

ปฏิบติังานของนกัศึกษา 

(2) กระบวนการ 5.2  จดัการขอ้มูลการใหค้  าปรึกษาผา่น Facebook 
    ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการใหค้  าปรึกษาของอาจารย ์

นิเทศกไ์ปยงันกัศึกษา และการเรียกดูขอ้มูลการบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
(3) กระบวนการ 5.3  จดัการขอ้มูลการนิเทศกง์าน 
 ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลตารางการนิเทศกง์าน 
(4) กระบวนการ 5.4  จดัการขอ้มูลรายงานพฤติกรรม 
 ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลรายงานพฤติกรรมนกัศึกษาโดย 

สถานประกอบการ 
4) กระบวนการยอ่ยของกระบวนการ 6.0  จดัการขอ้มูลการประเมิน สามารถ 

แสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.7 
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 6.1

            
          

D12                   

D9                                  
                        

                          

                                                                                                

 6.2

            
                       

D3                   

D7                                                

                             

                                                                                                  

D9                                  

                                       

 6.3

            
                     

D4                         

D5                        

                        

                             
D10                                

                                     

D3                   

                              

                                                        

                                                  

                                                                  
                                                            

                                                                                                      
                                                                                              

                                                                                                    

                      D8
                                

 
รูป 4.7  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 1  ของกระบวนการ 6.0  จดัการขอ้มูลการประเมิน 

จากรูป 4.7  สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 6.0  จดัการ 
ขอ้มูลการประเมิน ไดด้งัน้ี 

(1)  กระบวนการ 6.1 จดัการขอ้มูลแบบประเมิน 
  ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของแต่ละสาขาวชิา 
(2) กระบวนการ 6.2 จดัการขอ้มูลการประเมินการปฏิบติังาน 
  ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลการประเมินการปฏิบติังาน 

นกัศึกษาและการเรียกดูขอ้มูลการบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
(3) กระบวนการ 6.3 จดัการขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ 
 ส่วนการท างานท่ีใชเ้พิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลความพึงพอใจสถานประกอบการ 

โดยอาจารยนิ์เทศก ์และความพึงพอใจสถานประกอบการโดยนกัศึกษา 
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5) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 7.0  ออกรายงาน ระบบสามารถแสดงภาพ
การไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.8 

 7.1

            
        

D12                   
                        

                        

                                                   

D3                   

 7.2

            
             

D4                        
                        

                             

                                                   

D3                   

 7.3

            
                

D10                                

                        

                             

                                                   

D9                                  

D4                        

D3                   

                                       

                                     

 
รูป 4.8  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 1  ของกระบวนการ 7.0   

ออกรายงาน 
จากรูป 4.8 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการย่อย ของกระบวนการ 7.0  ออก

รายงาน ไดด้งัน้ี 
(1) กระบวนการ 7.1 รายงานขอ้มูลนกัศึกษา        

แสดงรายละเอียดการเรียกดูรายงานตามเง่ือนไข     
(2) กระบวนการ 7.2 รายงานขอ้มูลสถานประกอบการ 

แสดงรายละเอียดการเรียกดูรายงานตามเง่ือนไข 
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(3) กระบวนการ 7.3 รายงานขอ้มูลการฝึกสหกิจศึกษา 
แสดงรายละเอียดการเรียกดูรายงานตามเง่ือนไข 

4.1.3  พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
         ก าร นิย ามโครงส ร้ างข้อมู ล ท่ีอยู่ ในแผนผังกระแสการไหลของข้อมู ล 

แต่ละชุดประกอบไปดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง เพื่อลดจ านวนค าบรรยายท่ีมีระหวา่งขอ้มูลยอ่ยและแสดง
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างใหเ้ห็นชดัเจน โดยสัญลกัษณ์ท่ีใชมี้ความหมายดงัตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบพจนานุกรมขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ค าอธิบาย 
= ประกอบดว้ย หรือ เท่ากบั 
+ และ 

{  } มีการซ ้ าของส่วนยอ่ยขอ้มูล 
[  |  ] เลือกส่วนยอ่ยของขอ้มูลตวัใดตวัหน่ึง 
(  ) ทางเลือก (มีหรือไม่มีก็ได)้ 
* หมายเหตุ 

 
1) จดัการแฟ้มสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ = [เพิ่ม | แกไ้ข | ลบ] *สิทธ์ิผูใ้ชง้าน* 
2) จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบ = ขอ้มูลนกัศึกษา+ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก์+ขอ้มูล

สถานประกอบการ+ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์+ขอ้มูลการเตรียมความพร้อม 
3) จดัการข้อมูลติดต่อประสานงาน = ข้อมูลจดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึก      

สหกิจศึกษา+ขอ้มูลจดหมายส่งตวันกัศึกษา+ขอ้มูลจดหมายขอบคุณสถานประกอบการ 
4) จัดการข้อมูลติดตามดูแลนักศึกษา = ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา+

ขอ้มูล+การใหค้  าปรึกษา+ขอ้มูลตารางการนิเทศก์งาน+ขอ้มูลรายงานพฤติกรรมนกัศึกษาโดยสถาน
ประกอบการ 

5) จัดการข้อมูลการประเมิน = ข้อมูลแบบประเมิน+ข้อมูลการประเมินการ
ปฏิบติังาน+ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ 

6) จดัการขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *ข่าวประชาสัมพนัธ์* 
7) จดัการขอ้มูลการเตรียมความพร้อม = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *การเตรียมความพร้อม

เก่ียวกบัการฝึกสหกิจศึกษา* 
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8) จดัการขอ้มูลการปฏิบติังาน = [เพิ่ม |แก้ไข |ลบ] *แผนการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา+การบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา* 

9) จดัการขอ้มูลการใหค้  าปรึกษา = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *การใหค้  าปรึกษานกัศึกษา* 
10)  จดัการขอ้มูลการนิเทศกง์าน = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *ตารางการนิเทศกง์าน* 
11)  จดัการข้อมูลรายงานพฤติกรรม = [เพิ่ม |แก้ไข |ลบ] *รายงานพฤติกรรม

นกัศึกษาโดยสถานประกอบการ* 
12)  จัดการข้อมูลแบบประเมิน = [เพิ่ม |แก้ไข |ลบ] *แบบประเมินผลการ

ปฏิบติังานของแต่ละสาขาวชิา* 
13)  จดัการขอ้มูลการประเมินการปฏิบติังาน = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *การประเมินผล

การปฏิบติังานโดยสถานประกอบการ+การประเมินผลการปฏิบติังานโดยอาจารยนิ์เทศก*์ 
14)  จดัการขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจ = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] * การประเมิน

ความพึงพอใจสถานประกอบการโดยอาจารย์นิ เทศก์+การประเมินความพึงพอใจสถาน
ประกอบการโดยนกัศึกษา* 
 
4.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

       จากการวิเคราะห์และออกแบบ ท าให้รู้ว่ามีกระแสขอ้มูลและกระบวนการท างาน  
ต่าง ๆ ภายในระบบอะไรบา้ง เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนภาพความ 
สัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ ตามมาตรฐานท่ีใช้ในการแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล ดงัตาราง  4.3 

ตาราง  4.3 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
 
 

เอนทิตี (Entity) 

 

Entity Name

Attribute

 
 

คุณลกัษณะของเอนทิตี (Attribute) 

 
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One-to-One Relationship) 
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ตาราง  4.3 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

                            
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

 
ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
ค าอธิบายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

  1) เอนทิตี (Entity) คือ องค์ประกอบส่วนหน่ึงของแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล ท่ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลแต่ละรายการ ท่ีมีคุณสมบติัร่วมกนัภายใตข้อบเขตของระบบ
หน่ึงท่ีก าลงัสนใจ เช่น ระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย เอนทิตีนกัศึกษา  
เอนทิตีอาจารยนิ์เทศก ์ เอนทิตีผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

2) คุณลกัษณะของเอนทิตี (Attribute) คือ คุณสมบติัของวตัถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ 
โดยอธิบายรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอนทิตี (Entity) เช่น ช่ือ สกุล รหสันกัศึกษา 
เป็นคุณลกัษณะของเอนทิตีนกัศึกษา เป็นตน้ 

3) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพนัธ์ ของขอ้มูลของเอนทิตีหน่ึงว่า มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอยา่งมากหน่ึงขอ้มูลกบัอีกเอ็นทิตี
หน่ึง ในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง เช่น เอนทิตีนกัศึกษา กบัเอนทิตีโครงงานวิจยั มีความสัมพนัธ์แบบ
หน่ึงต่อหน่ึงคือ นกัศึกษาแต่ละคนท าโครงงานวจิยัได ้1 โครงการเท่านั้น 

4) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดง 
ความสัมพนัธ์ ของขอ้มูลของเอนทิตีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกบัอีกเอนทิตีหน่ึง 
เช่น ความสัมพนัธ์ของลูกคา้และค าสั่งซ้ือเป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม คือ ลูกคา้แต่ละคนสามารถสั่งซ้ือได้
หลายค าสั่งซ้ือ โดยแต่ละค าสั่งซ้ือมาจากลูกคา้เพียงคนเดียว 

5) ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) การแสดงความ 
สัมพนัธ์ของขอ้มูลของสองเอนทิตีในลกัษณะกลุ่มต่อกลุ่ม เช่นความสัมพนัธ์ระหวา่งค าสั่งซ้ือกบั
สินคา้เป็นแบบ กลุ่มต่อกลุ่มคือ แต่ละค าสั่งซ้ืออาจสั่งซ้ือสินคา้ไดม้ากกวา่ 1 ชนิด และในสินคา้แต่
ละชนิด อาจปรากฏอยูใ่นค าสั่งซ้ือไดม้ากกวา่ 1 ค าสั่งซ้ือ 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการต่าง ๆ จึงสามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าสร้างฐานขอ้มูล และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เพื่อการน าไปใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบตามหลกัการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ดงัรูป 4.9 
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admin

PK user_id

 firstname

 lasttname

announcement 

PK announcement_id

 title

 detail

 date_create

 date_exp

 status

 type_id

behaviour 

PK behaviour_id

 student_id

 behaviour_title

 behaviour_detail

 behaviour_reply

 date_send

 date_reply

 status_id

 user_id

coedu 

PK user_id

 firstname

 lastname

 mobilephone

 email

 prefix_id

 major_id

company 

PK user_id

 companyname

 address

 zipcode

 telephone

 fax

 email

 duty_name

 province_id

major 

PK major_id

 major_name

 telephone

 fax

 chair_name

 position_name

plan 

PK plan_id

 plan_detail

 doc_name

 random_name

 user_id

 type_id

 date_send

prefix 

PK prefix_id

 prefix_name

province 

PK province_id

 province_name

questionnaire 

PK questionnaire_id

 date_submit

 c1

 c2

 c3

 c4

 c5

 c6

 c7

 c8

 c9

 c10

 c11

 c12

 c13

 c14

 c15

 c16

 c17

 c18

 comment

 user_id

 company_id

questionnaire_student 

PK questionnaire_id

 date_submit

 c1

 c2

 c3

 c4

 c5

 c6

 c7

 c8

 c9

 c10

 c11

 c12

 c13

 c14

 c15

 c16

 c17

 c18

 strength

 improvement

 comment

 user_id

 student_id

sex 

PK sex_id

 sex_name

skill 

PK skill_id

 skill_name

 user_id

student 

PK user_id

 student_id

 firstname

 lastname

 birthday

 address

 zipcode

 mobilephone

 email

 prefix_id

 sex_id

 province_id

 major_id

 common_teacher

 gpa

teacher 

PK user_id

 firstname

 lastname

 mobilephone

 email

 prefix_id

 major_id

user 

PK user_id

 username

 password

 status

 usertype_id

usertype

PK usertype_id

 usertype_name

work 

PK work_id

 startdate

 enddate

 work_detail

 etc

 user_id

company_job 

PK job_id

 major

 number

 position

 describ

 period

 company_id

welfare 

PK welfare_id

 welfare_name

executive 

PK user_id

 firstname

 lastname

 position

 mobilephone

 email

 prefix_id

skill_detail 

PK skill_id

 skill_name

student_company 

PK student_company_id

 company_id

 student_id

company_welfare 

PK company_id

PK welfare_id
visit_plan 

PK visit_plan_id

 visit_date

 start_time

 end_time

 company_id

teacher_company 

PK teacher_company_id

 company_id

 teacher_id

picture 

PK picture_id

 annoucement_id

 file_name

 random_name

 
          รูป 4.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูลของระบบ  

 
จากรูป 4.9   สามารถอธิบายกฎธุรกิจส าหรับสัมพนัธ์ของขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ผูใ้ช้งาน (user) 1 คน เป็นประเภทผูใ้ช้งาน (usertype) ไดค้นละ 1 ประเภท   
และแต่ละประเภทผูใ้ชง้านสามารถมีผูใ้ชง้านไดห้ลายคน  

2) สาขาวิชา (major) 1 สาขาวิชา มีนกัศึกษา (student) ไดห้ลายคน และนกัศึกษา
แต่ละคนสามารถสังกดัไดเ้พียงสาขาวชิา 
  3) จงัหวดั (province) 1 จงัหวดั มีนกัศึกษา (student) อาศยัอยูใ่นจงัหวดัไดห้ลาย
คน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีท่ีอยูใ่นทะเบียนบา้นไดจ้งัหวดัเดียว 
  4) ค าน าหน้าช่ือ (prefix) 1 ค  าน าหน้าช่ือ มีนกัศึกษา (student) ไดห้ลายคน และ
นกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีค าน าหนา้ช่ือไดเ้พียงอนัเดียว 
  5) นกัศึกษา (student) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว และแต่ละ
ผูใ้ชง้านสามารถเป็นของนกัศึกษาไดเ้พียงหน่ึงคน 
  6) อาจารยนิ์เทศก ์(teacher) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว และแต่
ละผูใ้ชง้านสามารถเป็นของอาจารยนิ์เทศกไ์ดเ้พียงหน่ึงคน 
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  7) สถานประกอบการ (company) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว 
และแต่ละผูใ้ชง้านสามารถเป็นของสถานประกอบการไดเ้พียงหน่ึงสถานประกอบการ 
  8) ผูบ้ริหาร (executive) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว และแต่ละ
ผูใ้ชง้านสามารถเป็นของผูบ้ริหารไดเ้พียงหน่ึงคน 
  9) เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา (coedu) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว 
และแต่ละผูใ้ชง้านสามารถเป็นของเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาไดเ้พียงหน่ึงคน 
  10) ผูดู้แลระบบ (admin) สามารถมีผูใ้ชง้าน (user) ไดเ้พียงผูใ้ชง้านเดียว และแต่
ละผูใ้ชง้านสามารถเป็นของผูดู้แลระบบไดเ้พียงหน่ึงคน 
  11) สถานประกอบการ (company) สามารถรับนักศึกษา (student) เข้าฝึก
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้หลายคน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้
เพียงสถานประกอบการเดียว 
  12) อาจารยนิ์เทศก์ (teacher) สามารถนิเทศงานนกัศึกษา (student) ไดห้ลายคน 
และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถสามารถถูกนิเทศงานโดยอาจารยห์ลายคนได ้
  13) สาขาวิชา (major) 1 สาขาวิชา มีอาจารยนิ์เทศก์ (teacher) ไดห้ลายคน และ
อาจารยนิ์เทศกแ์ต่ละคนสามารถสังกดัไดเ้พียงสาขาวชิาเดียว 
  14) ค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 1 ค  าน าหนา้ช่ือ มีอาจารยนิ์เทศก์ (teacher) ไดห้ลายคน 
และอาจารยนิ์เทศกแ์ต่ละคนสามารถมีค าน าหนา้ช่ือไดเ้พียงอนัเดียว 
  15) ค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 1 ค  าน าหนา้ช่ือ มีผูบ้ริหาร (executive) ไดห้ลายคน และ
ผูบ้ริหารแต่ละคนสามารถมีค าน าหนา้ช่ือไดเ้พียงอนัเดียว 

 16) จงัหวดั (province) 1 จงัหวดั มีสถานประกอบการ (company) อาศยัอยู่ใน
จงัหวดัไดห้ลายสถานประกอบการ และแต่ละสถานประกอบการ สามารถมีท่ีอยูใ่นทะเบียนบา้นได้
จงัหวดัเดียว 

 17) เพศ (sex) 1 เพศ มีนกัศึกษา (student) ไดห้ลายคน และนกัศึกษาแต่ละคน
สามารถมีเพียงเพศเดียวเท่านั้น 
  18) แผนการท างาน (plan) 1 แผนการท างาน เป็นของนกัศึกษา (student) แต่ละคน 
และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีแผนการท างานไดห้ลายแผนการท างาน 
  19) ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังาน (work) 1 ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังาน เป็นของ
นกัศึกษา (student) แต่ละคน ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละคนสามารถบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานไดห้ลายคร้ัง 
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  20) ความสามารถพิเศษนกัศึกษา (skill) 1 ความสามารถพิเศษนกัศึกษาเป็นของ
นกัศึกษา (student) แต่ละคน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีความสามารถพิเศษนกัศึกษาไดห้ลาย
อนั 
  21) ความสามารถพิเศษนกัศึกษา (skill) จะประกอบดว้ย รายละเอียดความสามารถ
พิเศษนกัศึกษา (skill_detail) หลายอนั และแต่ละรายละเอียดความสามารถพิเศษนกัศึกษาเป็นขอ้มูล
ความสามารถพิเศษของนกัศึกษาแต่ละคน 
  22) แบบประเมินสถานประกอบการ (questionnaire) 1 แบบประเมินสถาน
ประกอบการจะมีนกัศึกษา (student) สามารถประเมินไดห้ลายคน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถ
ประเมินสถานประกอบการไดเ้พียงแห่งเดียว 

   23) แบบประเมินสถานประกอบการ (questionnaire) 1 แบบประเมินสถาน
ประกอบการจะมีอาจารยนิ์เทศก์ (teacher) สามารถประเมินไดห้ลายคน และอาจารยนิ์เทศก์แต่ละ    
คนสามารถประเมินสถานประกอบการไดห้ลายสถานประกอบการ          

 24) แบบประเมินนกัศึกษา (questionnaire_student) 1 แบบประเมินนกัศึกษาจะมี
อาจารยนิ์เทศก ์(teacher) สามารถประเมินไดห้ลายคน และอาจารยนิ์เทศกแ์ต่ละคนสามารถประเมิน
นกัศึกษาไดห้ลายคน 

 25) แบบประเมินนกัศึกษา (questionnaire_student) 1 แบบประเมินนกัศึกษาจะมี
สถานประกอบการ (compamy) สามารถประเมินไดเ้พียงหน่ึงสถานประกอบการ และแต่ละสถาน
ประกอบการสามารถประเมินนกัศึกษาไดห้ลายคน 

 26) ขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษา (behaviour) 1 ขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษา เป็นของ
นกัศึกษา (student) แต่ละคน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถมีขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษาไดห้ลายอนั 

 27) เจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา (coedu) สามารถสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 
(announcement) ไดห้ลายข่าว และแต่ละข่าวประชาสัมพนัธ์ถูกสร้างโดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษาเพียง
คนเดียว 

 28) เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา (coedu) สามารถสร้างตารางการนิเทศก์งาน (visit_plan) 
ไดห้ลายตารางการนิเทศก์งาน และแต่ละตารางการนิเทศก์งาน ถูกสร้างโดยเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา
เพียงคนเดียว 
  29) ข่าวประชาสัมพนัธ์ (announcement) 1 ข่าวประชาสัมพนัธ์ สามารถ
ประกอบดว้ยหลายรูปภาพ (picture) และแต่ละรูปภาพเป็นขอ้มูลของข่าวประชาสัมพนัธ์เพียงข่าว
ประชาสัมพนัธ์เดียว 
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  30) สถานประกอบการ (company) 1 สถานประกอบการ มีความตอ้งการของ
สถานประกอบการ (company_job) ได้หลายความต้องการ และแต่ละความต้องการของสถาน
ประกอบการเป็นของสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว 
  31) สถานประกอบการ (Company) 1 สถานประกอบการ มีสวสัดิการของสถาน
ประกอบการ (company_welfare) ไดห้ลายสวสัดิการ และแต่ละสวสัดิการของสถานประกอบการ
เป็นของสถานประกอบการเพียงแห่งเดียว 
  32) สวสัดิการของสถานประกอบการ (company_welfare) ประกอบด้วย
รายละเอียดสวสัดิการของสถานประกอบการ (welfare) หลายอยา่ง และแต่ละรายละเอียดสวสัดิการ
ของสถานประกอบการเป็นขอ้มูลสวสัดิการของแต่ละสถานประกอบการ 
  33) สถานประกอบการ (company) 1 สถานประกอบการ มีแบบประเมินสถาน
ประกอบการ (questionnaire) เพียงหน่ึงแบบ และแต่ละแบบประเมินสถานประกอบการเป็นของ
สถานประกอบการนั้นเพียงแห่งเดียว 
  34) นกัศึกษา (student) 1 คน มีแบบประเมินนกัศึกษา (questionnaire_student) 
เพี ย งห น่ึ งแบบ  และแ ต่ละแบบประ เ มินนัก ศึกษา เ ป็นของนัก ศึกษาคนนั้ น เพี ย งคน 
   35) สถานประกอบการ (company) มีความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาและสถาน
ประกอบการ (student_company) เป็นแบบความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many 
Relationship) เน่ืองจากสถานประกอบการสามารถรับนักศึกษาเขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้
หลายคน และนกัศึกษาแต่ละคนสามารถฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดเ้พียงสถานประกอบการเดียว 
  36) อาจารยนิ์เทศก์ (teacher) และ สถานประกอบการ (company) มีความสัมพนัธ์
ระหว่างอาจารยนิ์เทศก์และสถานประกอบการ (teacher_company) เป็นแบบความสัมพนัธ์แบบ
กลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) เน่ืองจากอาจารยนิ์เทศก์สามารถนิเทศงาน ณ สถาน
ประกอบการไดห้ลายแห่ง และสถานประกอบการแต่ละแห่งสามารถสามารถถูกนิเทศงานโดย
อาจารยนิ์เทศกไ์ดห้ลายคน 
 

ชนิดของขอ้มูล  (Data Type) มายเอสคิวแอล ท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลของระบบ มีดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 4.4 ชนิดของขอ้มูล 

ชนิดของขอ้มูล ค าอธิบาย 
char(M) เก็บขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความโดยขนาดของการเก็บมีขนาดคงท่ีไม่เกิน 255 

ตวัอกัษร 
varchar(M) ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไม่เกิน 255 ตวัอกัษร 
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ตาราง 4.4 ชนิดของขอ้มูล (Data Type) (ต่อ) 
ชนิดของขอ้มูล ค าอธิบาย 

int(M) Unsigned INT เก็บค่าจ านวนเตม็ มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 
+2,147,483,647 แต่ถา้ใส่ Unsigned จะมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 
มีขนาด 4 ไบต ์

tinyint(M) ถา้ไม่ก าหนดเคร่ืองหมาย (unsigned) จะเก็บค่าตั้งแต่ 0-255 แต่ถา้ก าหนด
เคร่ืองหมายจะเก็บค่าได ้ตั้งแต่ -128 ถึง127 มีขนาด 1 ไบต ์

date เก็บขอ้มูลเป็นวนัท่ี โดยขนาดของการเก็บมีขนาด 3 ไบต ์
datetime เก็บขอ้มูลวนัท่ีและเวลา โดยขนาดของการเก็บมีขนาด 8  ไบต ์

 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี ท าให้ผูศึ้กษาสามารถสร้างฐานขอ้มูลและ
จดัการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล(MySQL)โดยใช้โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน(phpMyAdmin) 
และเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี  (PHP) ภายในฐานข้อมูล
ประกอบดว้ยตารางจ านวนทั้ง 27  ตาราง ดงัตาราง 4.5-4.32 

 
ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ล าดบั ช่ือตาราง

ภาษาองักฤษ 
ช่ือตารางภาษาไทย ประเภท

ตาราง 
รายละเอียด 

1. admin ตารางขอ้มูลผูดู้แลระบบ Master ตารางเก็บขอ้มูลผูดู้แล
ระบบ 

2. announcement ตารางขอ้มูลข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูลข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

3. behaviour ตารางขอ้มูลพฤติกรรม
นกัศึกษา 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูล
พฤติกรรมนกัศึกษา 

4. coedu ตารางขอ้มูลเจา้หนา้ท่ี     
สหกิจศึกษา 

Master ตารางเก็บขอ้มูลเจา้หนา้ท่ี
สหกิจศึกษา 

5. company ตารางขอ้มูลสถาน
ประกอบการ 

Master ตารางเก็บขอ้มูลสถาน
ประกอบการ 
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ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือตาราง
ภาษาองักฤษ 

ช่ือตารางภาษาไทย ประเภท
ตาราง 

รายละเอียด 

6. company_job ตารางขอ้มูลความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูลความ
ตอ้งการของสถาน
ประกอบการ 

7. company_welfare ตารางขอ้มูลสวสัดิการ
ของสถานประกอบการ 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูลสวสัดิการ
ของสถานประกอบการ 

8. executive ตารางขอ้มูลผูบ้ริหาร Master ตารางเก็บขอ้มูลผูบ้ริหาร 
9. major ตารางขอ้มูลสาขาวชิา Reference ตารางเก็บขอ้มูลสาขาวชิา 

10. picture ตารางขอ้มูลรูปภาพ Transaction ตารางเก็บขอ้มูลรูปภาพ 
11. plan ตารางขอ้มูลแผนการ

ท างาน 
Transaction ตารางเก็บขอ้มูลแผนการ

ท างาน 
12. prefix ตารางขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ Reference ตารางเก็บขอ้มูลค าน าหนา้

ช่ือ 
13. province ตารางช่ือจงัหวดั Reference ตารางเก็บช่ือจงัหวดั 
14. questionnaire ตารางขอ้มูลการประเมิน

สถานประกอบการ 
Transaction ตารางเก็บขอ้มูลการ

ประเมินสถาน
ประกอบการ 

15. questionnaire_ 
student 

ตารางขอ้มูลการประเมิน
นกัศึกษา 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูลการ
ประเมินนกัศึกษา 

16. sex ตารางขอ้มูลเพศ Reference ตารางเก็บขอ้มูลเพศ 
17. skill ตารางขอ้มูลความสามารถ

พิเศษนกัศึกษา 
Transaction ตารางเก็บขอ้มูลความ 

สามารถพิเศษนกัศึกษา 
18. skill_detail ตารางขอ้มูลรายละเอียด

ความสามารถพิเศษ
นกัศึกษา 

Reference ตารางเก็บขอ้มูล
รายละเอียดความสามารถ
พิเศษนกัศึกษา 
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ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานสหกิจศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือตาราง
ภาษาองักฤษ 

ช่ือตารางภาษาไทย ประเภท
ตาราง 

รายละเอียด 

19. student ตารางขอ้มูลนกัศึกษา Master ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษา 
20. student_company ตารางขอ้มูลความสัมพนัธ์

ระหวา่งนกัศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นกัศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

21. teacher ตารางขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์ Master ตารางเก็บขอ้มูล 
อาจารยนิ์เทศก์ 

22. teacher_company ตารางขอ้มูลความสัมพนัธ์
ระหวา่งอาจารยนิ์เทศกแ์ละ
สถานประกอบการ 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาจารยนิ์เทศกแ์ละสถาน
ประกอบการ 

23. user ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ Master ตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน
ระบบ 

24. usertype ตารางขอ้มูลประเภท
ผูใ้ชง้านระบบ 

Reference ตารางเก็บขอ้มูลประเภท
ผูใ้ชง้านระบบ 

25. visit_plan ตารางขอ้มูลการนิเทศกง์าน Transaction ตารางเก็บขอ้มูลการ
นิเทศกง์าน 

26. welfare ตารางขอ้มูลรายละเอียด
สวสัดิการของสถาน
ประกอบการ 

Reference ตารางเก็บขอ้มูล
รายละเอียดสวสัดิการ
ของสถานประกอบการ 

27. work ตารางขอ้มูลบนัทึกการ
ปฏิบติังานนกัศึกษา 

Transaction ตารางเก็บขอ้มูลบนัทึก
การปฏิบติังานนกัศึกษา 
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ตาราง 4.6 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
ช่ือตาราง admin 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
user_id int 4 รหสัผูดู้แลระบบ 1 
firstname varchar 30 ช่ือผูดู้แลระบบ สุริยา 
lastname varchar 30 นามสกุลผูดู้แลระบบ ปู่ ค  าปัน 

 

ตาราง 4.7 ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ช่ือตาราง announcement 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ 
คียห์ลกั announcement_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
announcement_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัข่าว

ประชาสัมพนัธ์ 
1 

title varchar 100 หวัขอ้ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

ประกาศแจง้
ก าหนดการอบรม 
การพฒันา
บุคลิกภาพ 

detail varchar 200 รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 

อบรมการพฒันา
บุคลิกภาพในวนัท่ี 
15 ส.ค. 55 เวลา 
9.00 - 16.00 น. 

date_exp date 3 วนัท่ีข่าว
ประชาสัมพนัธ์
หมดอายุ 

2012-06-30 
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ตาราง 4.7 ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

type_id tinyint 1 ประเภทข่าว 1 
status tinyint 1 สถานะของข่าว

ประชาสัมพนัธ์ 
1 
 

 
รหสัประเภทข่าว อธิบายไดด้ั้งน้ี 

1  คือ ข่าวทัว่ไป 
2  คือ ข่าวสหกิจศึกษา 

รหสัสถานะของข่าวประชาสัมพนัธ์ อธิบายไดด้ั้งน้ี 
0  คือ ซ่อนข่าว 
1  คือ แสดงข่าว 

 
ตาราง 4.8 ขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษา 

ช่ือตาราง behaviour 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษา 
คียห์ลกั behaviour_id 
คียน์อก student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student)  
 ช่ือฟิลด ์  ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
behaviour_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัขอ้มูลพฤติกรรม

นกัศึกษา 
1 

user_id int 4 รหสัผูแ้จง้ขอ้มูล 3 
student_id char 9 รหสัประจ าตวั

นกัศึกษา 
539932038 

behaviour_title varchar 100 ช่ือหวัขอ้พฤติกรรม นกัศึกษาไม่มี
ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน 

behaviour_detail varchar 200 รายละเอียดขอ้มูล
พฤติกรรม 

นกัศึกษาไม่มี
ความตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน  
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ตาราง 4.8 ขอ้มูลพฤติกรรมนกัศึกษา (ต่อ) 
 ช่ือฟิลด ์  ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
behaviour_reply varchar 200 รายละเอียดการตอบ

กลบัขอ้มูลพฤติกรรม 
จะท าการตกัเตือน
และก าชบั
นกัศึกษาใหป้ฏิบติั
ตามกฎระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด 

date_send datetime 8 วนั เวลาท่ีส่งขอ้มูล
พฤติกรรม 

2012-07-25 
14:56:00 

date_reply datetime 8 วนัเวลาท่ีตอบกลบั
ขอ้มูลพฤติกรรม 

2012-07-30 
11:31:23 

status_id tinyint 1 สถานะของขอ้มูล
พฤติกรรม 

1 
 

 
รหสัสถานะของขอ้มูลพฤติกรรม อธิบายไดด้ั้งน้ี 

1  คือ รายงาน 
2  คือ รับทราบ 
3  คือ ตอบกลบั 
 

ตาราง 4.9 ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 
ช่ือตาราง coedu 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก prefix_id จากตารางขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 

major_id จากตารางขอ้มูลสาขาวชิา (major) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

user_id int 4 รหสัเจา้หนา้ท่ี 
สหกิจศึกษา 

4 

prefix_id tinyint 1 รหสัค าน าหนา้ช่ือ 1 
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ตาราง 4.9 ขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

firstname varchar 30 ช่ือเจา้หนา้ท่ีสหกิจ
ศึกษา 

ชลธาร 

lastname varchar 30 นามสกุลเจา้หนา้ท่ี 
สหกิจศึกษา 

พลเจียก 

major_id tinyint 1 รหสัสาขาวชิา 1 
mobilephone varchar 10 เบอร์โทรศพัท ์ 0894301754 
email varchar 50 อีเมล chonlatarn@ 

gmail.com 
 

ตาราง 4.10 ขอ้มูลสถานประกอบการ 
ช่ือตาราง company 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสถานประกอบการ 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก province_id จากตารางช่ือจงัหวดั (province) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
user_id int 4 รหสัสถาน

ประกอบการ 
3 

companyname varchar 50 ช่ือสถานประกอบการ บริษทัอุดมพร
ทวัร์ จ  ากดั 

duty_name varchar 100 ผูรั้บผดิชอบงาน 
สหกิจศึกษา 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

address varchar 200 ท่ีอยูส่ถาน
ประกอบการ 

330/12 ถ. ชา้ง
คลาน ต.ชา้ง
คลาน อ.เมือง 

province_id tinyint 1 รหสัช่ือจงัหวดั 14 
zipcode varchar 5 รหสัไปรษณีย ์ 50100 
telephone varchar 10 เบอร์โทรศพัท ์ 053291617 
fax varchar 10 เบอร์โทรสาร 053291619 
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ตาราง 4.10 ขอ้มูลสถานประกอบการ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

email varchar 50 อีเมล udomporn_tour
@gmail.com 

 
ตาราง 4.11 ขอ้มูลความตอ้งการของสถานประกอบการ 

ช่ือตาราง company_job 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลความตอ้งการของสถานประกอบการ 
คียห์ลกั job_id 
คียน์อก company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
job_id int 4 รหสัความตอ้งการของ

สถานประกอบการ 
1 

company_id int 4 รหสัสถาน
ประกอบการ 

3 

major varchar 100 สาขาวชิาท่ีตอ้งการรับ การท่องเท่ียว 
number varchar 20 จ านวนนกัศึกษาท่ี

ตอ้งการ (คน) 
2 

position varchar 100 ต าแหน่งงานท่ีเสนอให้
ปฏิบติังาน 

Assistant Tour 
guide, Operation 
Tour 

describ varchar 100 ลกัษณะงาน ดูแลลูกคา้, ท า
โปรแกรมทวัร์ 

period varchar 100 ช่วงเวลาท่ีรับเขา้
ปฏิบติังาน 

วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 
ถึงวนัท่ี 28
กุมภาพนัธ์ 2556 
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ตาราง 4.12 ขอ้มูลสวสัดิการของสถานประกอบการ 
ช่ือตาราง company_welfare 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสวสัดิการของสถานประกอบการ 
คียห์ลกั company_id, welfare_id 
คียน์อก company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 

welfare_id จากตารางขอ้มูลรายละเอียดสวสัดิการของสถานประกอบการ 
(welfare) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
company_id int 4 รหสัสถาน

ประกอบการ 
3 

welfare_id int 4 รหสัสวสัดิการ 1 
 
รหสัสวสัดิการ อธิบายไดด้งัน้ี 

1  คือ อาหาร 1 ม้ือ 
2  คือ ชุดพนกังาน 

 
ตาราง 4.13 ขอ้มูลผูบ้ริหาร 

ช่ือตาราง executive 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลผูบ้ริหาร 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก prefix_id จากตารางขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
user_id int 4 รหสัผูบ้ริหาร 20 
prefix_id tinyint 1 รหสัค าน าหนา้ช่ือ 6 
firstname varchar 30 ช่ือผูบ้ริหาร ธีรวรรณ 
lastname varchar 30 นามสกุลผูบ้ริหาร ธีระพงษ ์
position varchar 100 ต าแหน่งทางงาน

บริหาร 
ผูช่้วยคณบดีฝ่าย
วชิาการ 

mobilephone varchar 10 เบอร์โทรศพัท ์ 0861579855 
email varchar 50 อีเมล tera@gmail.com 
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ตาราง 4.14 ขอ้มูลสาขาวชิา 
ช่ือตาราง major 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลสาขาวชิา 
คียห์ลกั major_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
major_id tinyint 

(auto_increment) 
1 รหสัสาขาวชิา 1 

major_name varchar 30 ช่ือสาขาวชิา สาขาวชิาการ 
ท่องเท่ียว 

telephone varchar 20 เบอร์โทรศพัท ์ 053943297 
fax varchar 20 เบอร์โทรสาร 053943299 
chairman_name varchar 100 ช่ือประธานสาชาวชิา อาจารยม์านิศา  

ผวิจนัทร์ 
position_name varchar 100 ช่ือต าแหน่งประธาน

สาชาวชิา 
ประธาน
สาขาวชิาการ
ท่องเท่ียว 

 
ตาราง 4.15 ขอ้มูลรูปภาพ 

ช่ือตาราง picture 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลรูปภาพ 
คียห์ลกั picture_id 
คียน์อก annoucement_id จากตารางขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ (announcement) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
picture_id int 4 รหสัรูปภาพ 1 
annoucement_id int 4 รหสัข่าว

ประชาสัมพนัธ์ 
4 

file_name varchar 25 ช่ือไฟลรู์ปภาพ images.jpg 
random_name varchar 25 ช่ือไฟลรู์ปภาพแบบ

สุ่ม 
rY3cL04092012
vmruH.jpg 
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ตาราง 4.16 ขอ้มูลแผนการท างาน 
ช่ือตาราง plan 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลแผนการท างาน 
คียห์ลกั plan_id 
คียน์อก student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student_id) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
plan_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัขอ้มูลแผนการ

ท างาน 
1 

student_id char 9 รหสัประจ าตวั
นกัศึกษา 

539932038 

plan_detail varchar 200 รายละเอียดแผนการ
ท างาน 

ขอส่งแผนการ
ท างานตาม
รายละเอียดไฟล์
แนบ 

doc_name varchar 25 ช่ือไฟลแ์นบ plansend.pdf 
random_name varchar 25 ช่ือไฟลแ์นบแบบสร้าง

ข้ึนใหม่ 
539932038plan 
.pdf 

type_id tinyint 1 ประเภทของแผนการ
ท างาน 

2 

date_send datetime 8 วนั เวลาท่ีส่งแผนการ
ท างาน 

2012-08-05 
14:45:18 

 
รหสัประเภทของแผนการท างาน อธิบายไดด้งัน้ี 

1  คือ แผนการท างานหลกั 
2  คือ แผนปรับปรุง 
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ตาราง 4.17 ขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ 
ช่ือตาราง prefix 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ 
คียห์ลกั prefix_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
prefix_id tinyint 

(auto_increment) 
1 รหสัค าน าหนา้ช่ือ 2 

prefix_name varchar 20 ช่ือค าน าหนา้ช่ือ นางสาว 
 

ตาราง 4.18 ช่ือจงัหวดั 
ช่ือตาราง province 
ค าอธิบาย ตารางเก็บช่ือจงัหวดั 
คียห์ลกั province_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
province_id tinyint 

(auto_increment) 
1 รหสัช่ือจงัหวดั 14 

province_name varchar 30 ช่ือจงัหวดั เชียงใหม่ 
 

ตาราง 4.19 ขอ้มูลการประเมินสถานประกอบการ 
ช่ือตาราง questionnaire 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลการประเมินสถานประกอบการ 
คียห์ลกั questionnaire_id 
คียน์อก user_id จากตารางขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์(teacher),ตารางขอ้มูลนกัศึกษา 

(student) 
company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
questionnaire_id int 4 รหสัการประเมิน 1 
user_id int 4 รหสัผูป้ระเมิน 5 
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ตาราง 4.19 ขอ้มูลการประเมินสถานประกอบการ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

company_id int 4 
รหสัสถาน
ประกอบการ 

3 

date_submit datetime 8 
วนั เวลาท่ีท าการ
ประเมินสถาน
ประกอบการ 

2012-08-30 
16:46:07 

c1 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 1 4 
c2 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 2 4 
c3 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 3 4 
c4 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 4 4 
c5 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 5 4 
c6 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 6 4 
c7 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 7 4 
c8 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 8 5 
c9 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 9 5 
c10 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 10 5 
c11 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 11 5 
c12 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 12 5 
c13 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 13 5 
c14 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 14 5 
c15 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 15 5 
c16 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 16 5 
c17 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 17 4 
c18 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 18 4 
comment varchar 200 ความคิดเห็นเพิ่มเติม มีคุณลกัษณะ

เหมาะสมต่อการ
ฝึกสหกิจศึกษา 
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ตาราง 4.20 ขอ้มูลการประเมินนกัศึกษา 
ช่ือตาราง questionnaire_student 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลการประเมินนกัศึกษา 
คียห์ลกั questionnaire_id 
คียน์อก user_id จากตารางขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์(teacher),ตารางขอ้มูลสถาน

ประกอบการ (company) 
student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
questionnaire_id int 4 รหสัการประเมิน 1 
user_id int 4 รหสัผูป้ระเมิน 3 
student_id char 9 รหสัประจ าตวั

นกัศึกษา 
539932038 

date_submit datetime 8 วนั เวลาท่ีท าการ
ประเมินนกัศึกษา 

2012-08-30 
16:46:07 

c1 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 1 4 
c2 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 2 4 
c3 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 3 4 
c4 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 4 4 
c5 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 5 4 
c6 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 6 4 
c7 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 7 4 
c8 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 8 4 
c9 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 9 3 
c10 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 10 3 
c11 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 11 3 
c12 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 12 3 
c13 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 13 3 
c14 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 14 3 
c15 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 15 5 
c16 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 16 5 
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ตาราง 4.20 ขอ้มูลการประเมินนกัศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

c17 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 17 5 
c18 int 4 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 18 5 

strength varchar 200 จุดเด่นของนกัศึกษา 
มีความกลา้
แสดงออก 

improvement varchar 200 ขอ้ควรปรับปรุง 
ไม่มีการศึกษา
ระบบงานก่อน 

comment varchar 200 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ศึกษาหาความรู้
และเรียนรู้งานให้
มากข้ึน 

 
ตาราง 4.21 ขอ้มูลเพศ 

ช่ือตาราง sex 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลเพศ 
คียห์ลกั sex_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
sex_id tinyint 

(auto_increment) 
1 รหสัเพศ 2 

sex_name varchar 5 ช่ือเพศ หญิง 
 

ตาราง 4.22 ขอ้มูลความสามารถพิเศษนกัศึกษา 
ช่ือตาราง skill 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลความสามารถพิเศษนกัศึกษา 
คียห์ลกั skill_id 
คียน์อก student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
skill_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัความสามารถ

พิเศษนกัศึกษา 
1 
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ตาราง 4.22 ขอ้มูลความสามารถพิเศษนกัศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

student_id char 9 รหสัประจ าตวั
นกัศึกษา 

539932038 

skill_detail_id int 4 รหสัรายละเอียด
ความสามารถพิเศษ
นกัศึกษา 

1 

 
ตาราง 4.23 ขอ้มูลรายละเอียดความสามารถพิเศษนกัศึกษา 

ช่ือตาราง skill_detail 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลความสามารถพิเศษ 
คียห์ลกั skill_detail_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
skill_detail_id int 

 
4 รหสัรายละเอียด

ความสามารถพิเศษ
นกัศึกษา 

1 

skill_detail_name varchar 100 ช่ือรายละเอียด
ความสามารถพิเศษ
นกัศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

 
ตาราง 4.24 ขอ้มูลนกัศึกษา 

ช่ือตาราง student 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลนกัศึกษา 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก prefix_id จากตารางขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 

sex_id จากตารางขอ้มูลเพศ (sex) 
province_id จากตารางช่ือจงัหวดั (province) 
major_id จากตารางขอ้มูลสาขาวชิา (major) 
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ตาราง 4.24 ขอ้มูลนกัศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

user_id int 4 รหสันกัศึกษา 6 
student_id char 9 รหสัประจ าตวั

นกัศึกษา 
539932038 

prefix_id varchar 2 รหสัค าน าหนา้ช่ือ 2 
firstname varchar 30 ช่ือนกัศึกษา ญาณินี 
lastname varchar 30 นามสกุลนกัศึกษา สมสิงห์ 
sex_id tinyint 1 รหสัเพศ 2 
birthday date 3 วนัเกิด 1991-04-28 
address varchar 200 ท่ีอยู ่ 92 หมู่ 2 
province_id tinyint 1 รหสัช่ือจงัหวดั 14 
zipcode varchar 5 รหสัไปรษณีย ์ 50220 
mobilephone varchar 10 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0861796511 
email varchar 50 อีเมล lalar_croft@ 

hotmail.com 
major_id tinyint 1 รหสัสาขาวชิา 1 
common_teacher varchar 100 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยเ์ฉลิมศรี 

เก้ิงบุรี 
gpa char 4 เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 

 
 

ตาราง 4.25 ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาและสถานประกอบการ 
ช่ือตาราง student_company 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาและสถานประกอบการ 
คียห์ลกั student_company_id 
คียน์อก student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student) 

company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 
 

 



59 
 

ตาราง 4.25 ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาและสถานประกอบการ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

student_company_id int 
(auto_increment) 

4 รหสัขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นกัศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

1 

student_id char 9 รหสัประจ าตวันกัศึกษา 539932038 
company_id int 4 รหสัสถานประกอบการ 3 

 
 

ตาราง 4.26 ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์
ช่ือตาราง teacher 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก prefix_id จากตารางขอ้มูลค าน าหนา้ช่ือ (prefix) 

major_id จากตารางขอ้มูลสาขาวชิา (major) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด(ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

user_id int 
(auto_increment) 

4 รหสัอาจารยนิ์เทศก์ 5 

prefix_id tinyint 1 รหสัค าน าหนา้ช่ือ 4 
firstname varchar 30 ช่ืออาจารยนิ์เทศก ์ อนญัญา 
lastname varchar 30 นามสกุลอาจารยนิ์เทศก์ รัตนประเสริฐ 
major_id tinyint 1 รหสัสาขาวชิา 1 
mobilephone varchar 10 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0832019774 
email varchar 50 อีเมล anunya@gmail

.com 
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ตาราง 4.27 ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยนิ์เทศกแ์ละสถานประกอบการ 
ช่ือตาราง teacher_company 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยนิ์เทศกแ์ละสถานประกอบการ 
คียห์ลกั teacher_company_id 
คียน์อก teacher_id จากตารางขอ้มูลอาจารยนิ์เทศก ์(teacher) 

company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

teacher_company_
id 

int 
(auto_increment) 

4 รหสัขอ้มูล
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาจารยนิ์เทศกแ์ละ
สถานประกอบการ 

1 

teacher_id int 4 รหสัอาจารยนิ์เทศก์ 5 
company_id int 4 รหสัสถาน

ประกอบการ 
3 

 
ตาราง 4.28 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ช่ือตาราง user 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คียห์ลกั user_id 
คียน์อก usertype_id จากตารางขอ้มูลประเภทผูใ้ชง้าน (usertype) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
user_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัผูใ้ชง้าน 5 

username varchar 20 ช่ือผูใ้ชง้านระบบ anunya 
password varchar 32 รหสัผา่นผูใ้ชง้าน

ระบบ 
296506902c693b
458707ad6f7e24
a544 

usertype_id int 4 รหสัประเภทผูใ้ชง้าน
ระบบ 

5 

status int 1 สถานะผูใ้ชง้านระบบ 1 
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ตาราง 4.29 ขอ้มูลประเภทผูใ้ชง้านระบบ 
ช่ือตาราง usertype 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลประเภทผูใ้ชง้านระบบ 
คียห์ลกั usertype_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
usertype_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัประเภทผูใ้ชง้าน

ระบบ 
5 

usertype_name varchar 30 ช่ือประเภทผูใ้ชง้าน
ระบบ 

อาจารยนิ์เทศก์ 

 
รหสัประเภทผูใ้ชง้านระบบ อธิบายไดด้งัน้ี 

1  คือ ผูดู้แลระบบ 
2  คือ ผูบ้ริหาร 
3  คือ สถานประกอบการ 
4  คือ เจา้หนา้ท่ีสหกิจศึกษา 
5  คือ อาจารยนิ์เทศก์ 
6  คือ นกัศึกษา 

 
ตาราง 4.30 ขอ้มูลการนิเทศกง์าน 

ช่ือตาราง visit_plan 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลการนิเทศกง์าน 
คียห์ลกั visit_plan_id 
คียน์อก company_id จากตารางขอ้มูลสถานประกอบการ (company) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
visit_plan_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัการนิเทศกง์าน 1 

visit_date date 3 วนัท่ีการนิเทศกง์าน 2012-08-31 
start_time varchar 5 เวลาท่ีเร่ิมการนิเทศก์

งาน 
10:00 
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ตาราง 4.30 ขอ้มูลการนิเทศงาน (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

end_time varchar 5 เวลาท่ีส้ินสุดการ
นิเทศกง์าน 

12:00 

company_id int 4 รหสัสถาน
ประกอบการ 

3 

 
ตาราง 4.31 ขอ้มูลรายละเอียดสวสัดิการของสถานประกอบการ 

ช่ือตาราง welfare 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดสวสัดิการของสถานประกอบการ 
คียห์ลกั welfare_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
welfare_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัรายละเอียด

สวสัดิการ 
1 

welfare_name varchar 100 ช่ือรายละเอียด
สวสัดิการ 

อาหาร 1 ม้ือ 

 
ตาราง 4.32 ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษา 

ช่ือตาราง work 
ค าอธิบาย ตารางเก็บขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษา 
คียห์ลกั work_id 
คียน์อก student_id จากตารางขอ้มูลนกัศึกษา (student) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
work_id int 

(auto_increment) 
4 รหสัขอ้มูลบนัทึกการ

ปฏิบติังาน 
1 

student_id char 9 รหสัประจ าตวั
นกัศึกษา 

539932038 

startdate date 3 วนัท่ีเร่ิมการปฏิบติังาน 2012-07-23 
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ตาราง 4.32 ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

enddate date 3 วนัท่ีส้ินสุดการ
ปฏิบติังาน 

2012-07-27 

work_detail varchar 200 รายละเอียดการ
ปฏิบติังาน 

วนัท่ี 23-24 ก.ค. 
55 เรียนการจดั
ดอกไม ้
วนัท่ี 25-27 ก.ค.
เรียนการจดัโตะ๊
อาหาร 

etc varchar 200 รายละเอียดเพิ่มเติม ใชเ้วลาในการ
ปฏิบติังานตั้งแต่
เวลา 8.00-17.00 
น. 

 
 


