
 

บทที่  4 
การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
              ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ 
ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษา
ไดศึกษากระบวนการทํางาน ปญหาและขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน และความตองการของผูใช
ระบบ เพื่อที่จะนําระบบสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการของ
ศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบนี้ ผูศึกษาไดใชเครื่องมือที่ใชในการออกแบบระบบงาน การออกแบบ
ฐานขอมูล การแสดงรายละเอียดของตารางในฐานขอมูลและความสัมพันธของฐานขอมูล 
 
4.1  การออกแบบระบบงาน 
 ในการออกแบบระบบงานโดยใชแผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนผังกระแส
ขอมูล (Dataflow Diagram) เปนเครื่องมือในการออกแบบระบบงาน เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบ
และทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการทํางานทั้งหมดในระบบวาประกอบดวยกระบวนการอะไรบาง 
มีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งใด โดยใชภาพสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายทีใ่ชในการออกแบบระบบ 
 

 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 
 

สัญลักษณแทนการประมวลผล (Process) แสดงถึง
การกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงตัวขอมูล หรือ
สถานะขอมูล 

 

 
 

สัญลักษณแทนสิ่งที่อยูนอกระบบ (External 
Entity) หมายถึงชื่อของสิ่งหนึ่ง บุคคล  องคกร
หรือหนวยงาน แตมีความสมัพันธกับระบบไมวา
จะเปนผูสงหรือผูรับขอมูลจากระบบ 
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ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายทีใ่ชในการออกแบบระบบ (ตอ) 

 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 
 

สัญลักษณแทนการเก็บขอมลู (Data Store) ใน
แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล 

 
 
 

สัญลักษณแทนการไหลของขอมูล (Data Flow) 
แสดงการไหลหรือการยายตาํแหนงของขอมูลจาก
ที่หนึ่งไปอีกทีห่นึ่ง ซ่ึงอาจเปนตัวแปรภายนอก 
หนวยประมวลผล หรือหนวยเก็บขอมูล 
 

 
4.1.1  แผนผังบริบท (Context Diagram) 

แผนผังบริบท เปนการออกแบบในระดับสูงสุดโดยแผนภาพหรือไดอะแกรม เพื่อแสดงให
เห็นภาพรวมของระบบ  ขั้นตอนการทํางาน  ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ในระบบกับ
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ รวมทั้งเหตุการณหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบ ดังแสดงในรูป 4.1  

4.1.2  แผนผังกระแสขอมูล (Dataflow Diagram) 
  แผนผังกระแสขอมูล เปนแผนผังที่ใชแสดงถึงการไหลของขอมูลในระบบระหวางกระบวนการ
ตางๆ จากแผนผังบริบท โดยขอมูลในแผนผังกระแสขอมูลทําใหทราบวาขอมูลมาจากที่ไหน ขอมลู
จะไปที่ไหน ขอมูลถูกจัดเก็บที่ใด เกดิเหตุการณใดกับขอมูลในระหวางทาง แสดงดังรูป 4.2  
 
 
 



             
                    
            รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของศูนยการศกึษานานาชาติ กองวิเทศสัมพนัธ 
                        สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

21 
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 จากรูป 4.1 แสดงถึงความเกี่ยวของระหวางผูใชกับระบบ และสามารถแบงผูใชออกเปน 
3  กลุม โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 1)  เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษานานาชาติ มีสิทธิในการ
ดูแลฐานขอมลู และทําหนาที่บริหารจัดการขอมูล คือ การเพิ่ม การลบ การปรับปรุง การแกไขขอมลู
ที่เขาสูระบบ 
 2)  ผูดูแลระบบ สามารถกําหนดสิทธิใหกับผูใชงาน ทําการแกไขชื่อและรหัสผานใหกับผูใช 
ทําการเพิ่มและลบผูใชออกจากระบบ อนุญาตหรือระงับการใชงานของผูใช รวมถึงแกปญหา
ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ในระบบได 
 3)  บุคคลทัว่ไป สามารถคนหาและเรยีกดูขอมูลสารสนเทศตางๆ ภายในระบบ เรียกดูรายงาน
สรุปขอมูลดานนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัย ดาวนโหลดไฟลเอกสาร
ตั้งคําถามหรือใหขอเสนอแนะติชม และตดิตอเจาหนาทีผ่านทางกระดานถามตอบได  
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1.0

ตรวจสอบ
การเขาสูระบบผูดูแลระบบ

เจาหนาที่

3.0

คนหาและ
เรียกดูขอมูล

D10 rcontact

4.0

บันทึกและจัดการ
ขอมูลอางอิง

5.0

จัดเก็บและ
ปรับปรุงขอมูล

6.0

ออกรายงาน

ผลการตรวจสอบชื่อและรหัสผาน
ของผูดูแลระบบ

ช่ือผูใชและรหัสผานของผูดูแลระบบ

ช่ือผูใชและรหัสผานของเจาหนาท่ี
ผลการตรวจสอบชื่อและรหัสผาน

ของเจาหนาท่ี D4 event_user_login

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

ขอมูลผูใชระบบ

ขอมูลการเขาใชระบบ

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ
ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

D2 foreign_person
D3 foreign_student
D8 register

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

เจาหนาที่

D9 member_status

D11 rcountry
D12 rcourse
D13 redu_level
D14 rmajor
D15 rorganize
D16 rperson_type
D17 rposition
D18 rpos_edu
D19 rprefix

ขอมูลสถานะของผูใชระบบ
ขอมูลประเภทการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลช่ือประเทศ
ขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ

ขอมูลระดับการศึกษา
ขอมูลช่ือสาขาวิชา
ขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน

ขอมูลประเภทบุคลากร
ขอมูลช่ือตําแหนงงาน
ขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ
ขอมูลคํานําหนาชื่อ

ขอมูลสถานะของผูใชระบบ

ขอมูลประเภทการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลช่ือประเทศ

ขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ

ขอมูลระดับการศึกษา

ขอมูลช่ือสาขาวิชา

ขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน

ขอมูลประเภทบุคลากร

ขอมูลช่ือตําแหนง
ขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ
ขอมูลคํานําหนาชื่อ

ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

D3 foreign_student
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

แสดงขอมูลที่คนหาหรือเรียกดู
ขอมูลคนหาหรือเรียกดู

ขอมูลคนหาหรือเรียกดู
แสดงขอมูลท่ีคนหาหรือเรียกดู

เจาหนาที่

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

7.0

ถามตอบและ
ขอเสนอแนะ

ลงทะเบียนสมาชิกกระดานถามตอบ
ช่ือและรหัสผานสมาชิกกระดานถามตอบ

คําตอบหรือขอเสนอแนะกระดานถามตอบ
คําถามหรือขอเสนอแนะกระดานถามตอบ

คําตอบหรือขอเสนอแนะกระดานถามตอบ

D5 webboard_member

D6 webboard_data

รายงานขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

2.0

จัดการผูใชงานระบบ

รายงานขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

รายงานขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ
รายงานขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ
รายงานขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลผูใชระบบที่ลบ
ขอมูลผูใชระบบใหม

ขอมูลผูใชระบบที่อนุญาตหรือไมอนุญาต
ขอมูลผูใชระบบที่ต้ังรหัสใหม

ขอมูลผูใชระบบที่แกไข

D7 webboard_ans

ขอมูลผูใชระบบที่ลบ
ขอมูลผูใชระบบใหม

ขอมูลผูใชระบบที่อนุญาตหรือไมอนุญาต

ขอมูลผูใชระบบที่ต้ังรหัสใหม
ขอมูลผูใชระบบที่แกไข

D2 foreign-person

D1 member

ขอมูลสมาชิกกระดานถามตอบ
ขอมูลคําถามหรือขอเสนอแนะ

กระดานถามตอบ
ขอมูลคําตอบหรือขอเสนอแนะ

กระดานถามตอบ

บุคคลท่ัวไป

บุคคลทั่วไป

 
    

รูป 4.2  แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 

                    ชาวตางประเทศของศูนยการศกึษานานาชาต ิกองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี  
                    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
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 จากรูป 4.2 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 เปนการแสดงองคประกอบจากผงับริบท 
โดยสามารถแบงกระบวนการหลักของขอมูลได 7 กระบวนการ 

 1)  กระบวนการที่ 1 ระบบตรวจสอบการเขาสูระบบ เปนกระบวนการในการตรวจสอบ
ผูใชงานกอนการเขาสูระบบเพื่อยืนยันการมีตัวตนของผูใชคนนั้น รวมถึงตรวจสอบสิทธิของผูใชวา
มีสิทธิการใชงานอะไรบางภายในระบบ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือผูดูแลระบบและเจาหนาที่ 
 

 
 

รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบตรวจสอบการเขาสูระบบ 
 

จากรูป 4.3 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบตรวจสอบ
การเขาสูระบบ สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี ้

 
กระบวนการที่ 1.1 ตรวจสอบการเขาสูระบบ 

เปนกระบวนการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานของผูใชกอนการเขาสูระบบเพื่อยืนยันการ
มีตัวตนจริงในระบบ 
 
กระบวนการที่ 1.2 จําแนกสิทธิการใชงาน 

เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชงานและการจัดการในระบบของผูใช 
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 2)  กระบวนการที่ 2 ระบบการจัดการผูใชงานระบบ เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ
ผูใชงานในระบบของผูดูแลระบบ ไดแก การเพิ่ม ลบ แกไข เปลี่ยนแปลงผูใชในระบบ การอนุญาต
หรือระงับการใชงาน และการกําหนดรหัสผานใหกับผูใช 
 

2.1

เพิ่มผูใชระบบใหม

2.2

ลบผูใชงานในระบบ

ขอมูลผูใชระบบใหม

D1 member

ขอมูลผูใชระบบที่อนุญาตหรือไมอนุญาต

ขอมูลผูใชระบบท่ีตั้งรหัสใหม

ขอมูลผูใชระบบที่แกไข

2.3

แกไขขอมูลผูใชงาน
ในระบบ

2.4

ตั้งรหัสผานใหม

2.5

อนุญาตหรือ
ไมอนุญาตใหใชงาน

ขอมูลผูใชระบบที่ลบ

ขอมูลผูใชระบบใหม

ขอมูลผูใชระบบที่ลบ

ขอมูลผูใชระบบที่แกไข

ขอมูลผูใชระบบที่ตั้งรหัสใหม

ขอมูลผูใชระบบที่อนุญาตหรือไมอนุญาต

 
 

รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบการจัดการผูใชงานระบบ 
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จากรูป 4.4 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบการจัดการ
ผูใชงานระบบ สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดงันี้ 

 
กระบวนการที่ 2.1 เพิ่มผูใชระบบใหม 

เปนกระบวนการเพิ่มผูใชงานใหมเขาสูระบบ และกําหนดรหัสผานในการเขาสูระบบ 
 
กระบวนการที่ 2.2 ลบผูใชงานในระบบ 

เปนกระบวนการลบผูใชงานที่มีอยูในระบบออกจากระบบ โดยจะมีการยืนยันการเลือกรายการ
กอนทําการลบผูใชงานคนนั้น 
 
กระบวนการที่ 2.3 แกไขขอมูลผูใชงานในระบบ 

เปนกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชงานที่มีอยูในระบบ 
 
กระบวนการที่ 2.4 ตั้งรหัสผานใหม 

เปนกระบวนการตั้งรหัสผานใหมใหกับผูใชงานระบบในกรณีที่ผูใชงานลืมรหัสผานของ
ตัวเอง ซ่ึงเมื่อผูใชงานไดรับรหัสผานใหมแลวสามารถเปลี่ยนรหัสผานไดเมื่อล็อกอินเขาสูระบบใน
สวนการทํางานของเจาหนาที่ 
 
กระบวนการที่ 2.5 อนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชงาน 

เปนกระบวนการอนุญาตการเขาใชในระบบหรือระงับการใชงานของผูใช   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

3)  กระบวนการที่ 3 ระบบคนหาและเรียกดูขอมูล เปนกระบวนการในการคนหาและ
เรียกดูขอมูลสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปและชาวตางประเทศที่
ตองการทราบขอมูล 
 

3.1

คนหาหรือ
เรียกดูขอมูล

3.2

แสดงขอมูลที่คนหา
หรือเรียกดู

ขอมูลคนหาหรือเรียกดูของเจาหนาที่

ขอมูลคนหาหรือเรียกดูของบุคคลทั่วไป

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

D3 foreign_student

ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

D2 foreign-personขอมูลคนหาหรือเรียกดู

ขอมูลคนหาหรือเรียกดู

ขอมูลคนหาหรือเรียกดู

ขอมูลคนหาหรือเรียกดูของเจาหนาท่ี ขอมูลคนหาหรือเรียกดูของบุคคลท่ัวไป

 
 

รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบคนหาและเรียกดูขอมูล 
 

จากรูป 4.5 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบคนหาและ
เรียกดูขอมูล สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 3.1 คนหาหรือเรียกดูขอมูล 

เปนกระบวนการคนหาหรือเรียกดูขอมูลในระบบตามเงื่อนไขตางๆ ของเจาหนาที่และ
บุคคลทั่วไป 
 
กระบวนการที่ 3.2 แสดงขอมูลที่คนหาหรือเรียกดู 

เปนกระบวนการแสดงผลขอมูลที่คนหาหรอืเรียกดจูากในระบบตามเงือ่นไขของเจาหนาที ่
และบุคคลทั่วไป 
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 4) กระบวนการที่ 4 ระบบบันทึกและจัดการขอมูลอางอิง เปนกระบวนการในการบันทึก
แกไขและปรับปรุง ขอมูลอางอิงตางๆ ที่ใชเปนขอมูลพื้นฐานในระบบ  
 

 
 

รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบบันทึกและจัดการขอมลูอางอิง 
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จากรูป 4.6 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบบนัทึกและ
จัดการขอมูลอางอิง สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี ้
 
กระบวนการที่ 4.1 บันทึกขอมูลสถานะของผูใชระบบ 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับสถานะของผูใชระบบ 
 

กระบวนการที่ 4.2 บันทึกขอมูลประเภทการมาติดตอขอใชบริการ 
 เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกีย่วกับประเภทการมาติดตอขอใชบริการ 
 
กระบวนการที่ 4.3 บันทึกขอมูลช่ือประเทศ 
 เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกีย่วกับชื่อประเทศ 
 
กระบวนการที่ 4.4 บันทึกขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อหลักสูตร/โครงการ 
 
กระบวนการที่ 4.5 บันทึกขอมูลระดับการศึกษา 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา 
 

กระบวนการที่ 4.6 บันทึกขอมูลช่ือสาขาวิชา 
เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อสาขาวิชา 

 
กระบวนการที่ 4.7 บันทึกขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อคณะ/หนวยงาน 
 
กระบวนการที่ 4.8 บันทึกขอมูลประเภทบุคลากร 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับประเภทบุคลากร 
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กระบวนการที่ 4.9 บันทึกขอมูลช่ือตําแหนงงาน 
เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อตําแหนงงาน 

 
กระบวนการที่ 4.10 บันทึกขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อตําแหนงทางวิชาการ 
 
กระบวนการที่ 4.11 บันทึกขอมูลคํานําหนาชื่อ 

เปนกระบวนการเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลเกี่ยวกับคํานําหนาชื่อ 
 
 5) กระบวนการที่ 5 ระบบจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล เปนกระบวนการที่ทําการบันทึกเพิ่ม 
แกไข และลบขอมูลหลักของระบบ ไดแก ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ ขอมูลนักศึกษาชาว
ตางประเทศ และขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ 
 

5.1

ปรับปรุงขอมูล

5.2

บันทึกและ
จัดเก็บขอมูล

D2 foreign_person
D3 foreign_student
D8 register

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ
ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ
ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

 
 

รูป 4.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบจัดเก็บและปรับปรุงขอมูล 
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จากรูป 4.7 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบจัดเก็บและ
ปรับปรุงขอมูล สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี ้
 
กระบวนการที่ 5.1 ปรับปรุงขอมูล 
 เปนกระบวนการเพิ่ม ลบ และแกไข ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ ขอมูลนักศึกษาชาว
ตางประเทศ และขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ 
 
กระบวนการที่ 5.2 บันทึกและจัดเก็บขอมูล 
 เปนกระบวนการบันทึกขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ 
และขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ ที่ทําการเพิ่ม ลบ และแกไขลงในฐานขอมูล 
 
 6) กระบวนการที่ 6 ระบบออกรายงาน เปนกระบวนการในการออกรายงานสรุปขอมูล
บุคลากรชาวตางประเทศ รายงานสรุปขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ และรายงานสรุปขอมูลการมา
ติดตอขอใชบริการ 
 

6.1

ออกรายงานขอมูล
บุคลากรชาว
ตางประเทศ

6,2

ออกรายงานขอมูล
นักศึกษาชาวตาง

ประเทศ

6.3

ออกรายงานขอมูล
ผูมาติดตอ
ขอใชบริการ

รายงานขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

รายงานขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

รายงานขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

D2 foreign_person

D3 foreign_student

D8 register

ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ

ขอมูลการมาติดตอขอใชบริการ

ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ

 
 

รูป 4.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบออกรายงาน 
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จากรูป 4.8 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบออกรายงาน 
สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 6.1 ออกรายงานขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ 
 เปนกระบวนการเรียกดูและพิมพรายงานตามเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับขอมูลบุคลากรชาว
ตางประเทศที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
กระบวนการที่ 6.2 ออกรายงานขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ 
 เปนกระบวนการเรียกดูและพิมพรายงานตามเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับขอมูลนักศึกษาชาว
ตางประเทศที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
กระบวนการที่ 6.3 ออกรายงานขอมูลผูมาติดตอขอใชบริการ 
 เปนกระบวนการเรียกดูและพิมพรายงานตามเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับขอมูลผูมาติดตอขอใช
บริการ ณ ศูนยการศึกษานานาชาติ   
 
 7) กระบวนการที่ 7 ระบบถามตอบและขอเสนอแนะ (Webboard) เปนกระบวนการในการ
บันทึกและลบขอมูลการถามตอบตางๆ ของผูใช เพื่อใหผูใชไดมีการถามตอบขอสงสัย ปญหาตางๆ 
หรือซักถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการรับขอเสนอแนะจากผูใชที่เขามาใชงานระบบและตองการ
เสนอแนะตางๆ เพื่อใหระบบมีการพัฒนาหรือแกไขใหดีขึ้น หรือปรับปรุงใหตรงกับความตองการ
ของผูใช  
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7.1

ลงทะเบียนสมาชิก
กระดานถามตอบ

7.2

ตั้งคําถามหรือ
ขอเสนอแนะ

ขอมูลลงทะเบียนสมาชิกกระดานถามตอบ

7.3

ตอบคําถามและ
ใหขอมูล

ตอบคําถามสมาชิก

D5 webboard_member

D7 webboard_ans

ขอมูลสมาชิกกระดานถามตอบ

D6 webboard_data

ขอมูลคําถามหรือใหขอเสนอแนะ

ขอมูลคําถามหรือขอเสนอแนะจากสมาชิก

คําตอบจากเจาหนาท่ี ขอมูลคําตอบจากเจาหนาท่ี

ขอมูลคําถามหรือขอเสนอแนะจากสมาชิก

 
 

รูป 4.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของระบบถามตอบและขอเสนอแนะ  
 

จากรูป 4.9 เปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของระบบถามตอบและ
ขอเสนอแนะ สามารถอธิบายการทํางานของแตละกระบวนการได ดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 7.1 ลงทะเบียนสมาชิกกระดานถามตอบ 
 เปนกระบวนการสําหรับบุคคลทั่วไปในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเขาใชงานในสวน
กระดานถามตอบ  
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กระบวนการที่ 7.2 ตั้งคําถามหรือขอเสนอแนะ 
 เปนกระบวนการสําหรับสมาชิกกระดานถามตอบในการตั้งคําถามเพื่อสอบถามขอมูลหรือ
ซักถามขอสงสัย รวมถึงการใหขอเสนอแนะ ติชมที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น  
 
กระบวนการที่ 7.3 ตอบคําถามและใหขอมูล 
 เปนกระบวนการสําหรับเจาหนาที่ในการตอบคําถาม ขอสงสัย และตอบรับขอเสนอแนะ
หรือติชมจากสมาชิกกระดานถามตอบ   
 
4.2  การออกแบบฐานขอมูล 
 ในการออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศ 
ของศูนยการศึกษานานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
จัดเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ช่ือ inter 
โดยแยกจัดเก็บไวในตารางตางๆ ตามความสัมพันธของขอมูลจํานวนทั้งหมด 19 ตาราง ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

ตาราง 4.2 ตารางแสดงรายชือ่ตารางทั้งหมดในฐานขอมลู 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง รายละเอียดการเก็บขอมูล ประเภทตารางขอมูล 
1 member ขอมูลผูใชระบบ Master File 
2 foreign_person ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ Master File 
3 foreign_student ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ Master File 
4 event_user_login ขอมูลการเขาใชระบบ Transaction File 
5 webboard_member ขอมูลสมาชิกของกระดานถาม-ตอบ Master File 
6 webboard_data  ขอมูลคําถามของกระดานถาม-ตอบ Transaction File 
7 webboard_ans ขอมูลคําตอบของกระดานถาม-ตอบ Transaction File 
8 register ขอมูลการติดตอขอใชบริการ Transaction File 
9 member_status ขอมูลสถานะของผูใชระบบ Reference File 
10 rcontact ขอมูลประเภทการติดตอขอใชบริการ Reference File 
11 rcountry ขอมูลช่ือประเทศ Reference File 
12 rcourse ขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ Reference File 
13 redu_level ขอมูลระดับการศึกษา Reference File 
14 rmajor ขอมูลช่ือสาขาวิชา Reference File 
15 rorganize ขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน Reference File 
16 rperson_type ขอมูลประเภทบุคลากร Reference File 
17 rposition ขอมูลช่ือตําแหนง Reference File 
18 rpos_edu ขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ Reference File 
19 rprefix ขอมูลคํานําหนาชื่อ Reference File 
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1)  ตารางขอมูลผูใชระบบ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอยีดขอมูลผูใชระบบ มีโครงสรางดัง
ตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 ตารางขอมูลผูใชระบบ 
 
 

ช่ือตาราง : member 
คําอธิบาย : ขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก : mem_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 mem_id  autoincrement 4 ลําดับที่ผูใช 2 
 mem_fname  varchar 30 ช่ือ พันธินีย 
 mem_lname  varchar 30 นามสกุล เนตรศุภลักษณ 
 mem_username  varchar 20 ช่ือผูใช pantinee 
 mem_password  varchar 35 รหัสผูใชระบบ 48dc8d29308eb256edc76

f25def07251 
 last_login  datetime 8 วันและเวลาที่เขาระบบ

คร้ังลาสุด 
2008-04-24 23:25:25 

 mem_active  tinyint  1 สถานะการใชระบบ 0=อนุญาตใหใชงาน 
1=ไมอนุญาตใหใชงาน 

 mem_sta_id  tinyint  1 ประเภทผูใชระบบ 1=officer 
2=admin 

 
หมายเหตุ  รหสัผูใชระบบ ใชวิธีการเขารหัสดวยหลักการแบบ MD5 ซ่ึงเปนการเขารหัสแบบตัวเลข 32 
ไบต โดยขอความที่ถูกเขารหัสจะมีขนาด 32 ตัวอักษร ทั้งนี้การเขารหัสแบบ MD5 สามารถแปลง
ขอความธรรมดาใหเปนขอความที่ถูกเขารหัส แตไมสามารถแปลงจากขอความที่ถูกเขารหัสแลวมา
เปนขอความธรรมดาได  
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2)  ตารางขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลบุคลากรชาว
ตางประเทศ มีโครงสรางดังตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 ตารางขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ 

 
 

ช่ือตาราง : foreign_person 
คําอธิบาย : ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ 
คียหลัก : fp_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

fp_id  autoincrement 4 ลําดับที่บุคลากร 
ชาวตางประเทศ 

38 

prefix_id  tinyint  1 รหัสคํานําหนาชื่อ 3 
fname  varchar 50 ช่ือ Ma 
lname  varchar 50 นามสกุล Chi 
org  varchar 255 หนวยงานตนสังกัด Yunnan Normal 

University 
cnty_id  tinyint 1 รหัสประเทศ 16 
fac_id  int 4 รหัสคณะ/หนวยงาน 55 
dep_id  int  4 รหัสภาควิชา 67 
pe_id  tinyint  1 รหัสตําแหนงทาง

วิชาการ 
1 

pos_id  tinyint  1 รหัสตําแหนงงาน 13 
course_id  tinyint  1 รหัสหลักสูตร/โครงการ 3 
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ตาราง 4.4 ตารางขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ (ตอ) 
 

ช่ือตาราง : foreign_person 
คําอธิบาย : ขอมูลบุคลากรชาวตางประเทศ 
คียหลัก : fp_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

project_name  varchar 255 ช่ือหลักสูตร/โครงการ Academic Cooperation 
Agreement between 
Chiang Mai University 
and Yunnan Normal 
University 

edu_id  tinyint  1 รหัสระดับการศึกษา 2 
edu_name  varchar 100 วุฒิการศึกษา M.A. (Teaching 

Chinese) 
sdate  date 3 วันเริ่มตนการปฏิบัติงาน 2550-05-01 
edate  date 3 วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 2553-04-30 
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3)  ตารางขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลนักศึกษาชาว
ตางประเทศ มีโครงสรางดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5 ตารางขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ 
 

ช่ือตาราง : foreign_student 
คําอธิบาย : ขอมูลนักศึกษาชาวตางประเทศ 
คียหลัก : fs_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

fs_id  autoincrement 4 ลําดับที่นักศึกษา 
ชาวตางประเทศ 

18 

edu_year  varchar 4 ปการศึกษา 2550 
prefix_id  tinyin  1 รหัสคํานําหนาชื่อ 3 
fname  varchar 50 ช่ือ Barbara 
lname  varchar 50 นามสกุล Howard 
org  varchar 255 หนวยงานตนสังกัด Northwest Universities 

Consortium 
cnty_id  tinyint  1 รหัสประเทศ 25 
stu_code  varchar 10 รหัสนักศึกษา 503859928 
fac_id  int 4 รหัสคณะ/หนวยงาน 10 
dep_id  int 4 รหัสภาควิชา 4 
mj_id  tinyint  1 รหัสสาขาวิชา 18 
edu_id  tinyint  1 รหัสระดับการศึกษา 1 
course_id  tinyint 1 รหัสหลักสูตร/โครงการ 3 
project_name  varchar 255 ช่ือหลักสูตร/โครงการ Advanced Study of 

Thai (AST) 
sdate  date 3 วันเริ่มเขาศกึษา 2550-05-01 
edate  date 3 วันสิ้นสุดการศึกษา 2553-04-30 
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4) ตารางขอมูลการเขาใชระบบ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลการเขาใชระบบ มี
โครงสรางดังตาราง 4.6 
 

ตาราง 4.6 ตารางขอมูลการเขาใชระบบ 
 

ช่ือตาราง : event_user_login 
คําอธิบาย : ขอมูลการเขาใชระบบ 
คียหลัก : mem_id,  login_date  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 mem_id  autoincrement 4 ลําดับที่ผูใช 2 
 login_date  datetime 8 วันและเวลาที่เขาใช

ระบบ 
2008-02-21 12:18:53 

 logout_date  datetime 8 วันและเวลาทีอ่อกจาก
ระบบ 

2008-02-21 12:41:59 

 login_ip  varchar 15 หมายเลข IP 128.128.128.128 
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5)  ตารางขอมูลสมาชิกของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะเปนตารางที่ใชเก็บ
รายละเอียดขอมูลของสมาชิกในกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ มีโครงสรางดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 ตารางขอมูลสมาชิกของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
 

ช่ือตาราง : webboard_member 
คําอธิบาย : ขอมูลสมาชิกของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
คียหลัก : User 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

User char 10 ช่ือผูใช blackapple 
Password  char 10 รหัสผาน 12345 
Email  char 20 อีเมลแอดเดรส tornado@hotmail. 

com 
ICQ  char 15 หมายเลข ICQ 9963215 
WebName  char 80 ช่ือเว็บไซตของสมาชิก 

(ถามี) 
www.cmu.ac.th 

URL  char 80 เว็บไซต http://www.world. 
com 

Date datetime 8 วันที่ เวลาที่สมัคร 25 Apr 2008 02:38 
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6)  ตารางขอมูลคําถามของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ เปนตารางที่ใชเก็บ
รายละเอียดขอมูลคําถามของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ มีโครงสรางดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 ตารางขอมูลคําถามของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
 

ช่ือตาราง : webboard_data 
คําอธิบาย : ขอมูลคําถามของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
คียหลัก : No 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 No  autoincrement 4 ลําดับที่คําถาม 4 
 Category  tinyint  1 ประเภทคําถาม (ถามี) 1 
 Question  varchar 100 หัวขอคําถาม ขอความใดๆ 
 Note  text 65535 รายละเอียดคําถาม ขอความใดๆ 
 Name  varchar 50 ช่ือผูถาม bluestar 
 Member  autoincrement 4 ลําดับที่สมาชิก 1 
 IP  varchar 15 หมายเลข IP เครื่องที่ใช 234.234.234.234 
 Email  varchar 50 อีเมลแอดเดรสของผูถาม yuppy@yahoo.com 
 Date  datetime 8 วันที่ เวลาที่ถาม 3 Apr 2008 09:06 
 Reply  int 4 จํานวนคําตอบ 2 
 ReplyDate  datetime 8 วันที่ตอบคําถาม 2008-04-25 03:08:00 
 Image  blob 65,535 แนบไฟลรูปภาพ รูปภาพใดๆ 
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7)  ตารางขอมูลคําตอบของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ เปนตารางที่ใชเก็บ
รายละเอียดขอมูลคําตอบของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ มีโครงสรางดังตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 ตารางขอมูลคําตอบของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
 

 

ช่ือตาราง : webboard_ans 
คําอธิบาย : ขอมูลคําตอบของกระดานถามตอบและรับขอเสนอแนะ 
คียหลัก :  No  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 No  autoincrement 4 ลําดับที่คําตอบ 43354 
 QuestionNo  int 4 รหัสคําถาม 3 
 Name  varchar 50 ช่ือผูตอบ CMU-ICE Staff 
 Member  autoincrement 4 ลําดับที่สมาชิก 1 
 IP  varchar 15 หมายเลข IP 127.0.0.1 
 Email  varchar 50 อีเมลแอดเดรสของผูตอบ wow@gmail.com 
 Msg  text 65,535 ขอความที่ตอบ ขอความใดๆ 
 Date  datetime 8 วันที่ เวลาที่ตอบ 2008-04-03 09:08 
 Image  blob 65,535 แนบไฟลรูปภาพ รูปภาพใดๆ 
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8)  ตารางขอมูลการมาติดตอขอรับบริการ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลการมาติดตอ
ขอรับบริการ มีโครงสรางดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 ตารางขอมูลการมาติดตอขอรับบริการ 

 
ช่ือตาราง : register 
คําอธิบาย : ขอมูลการมาติดตอขอรับบริการ 
คียหลัก : rid  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 rid  autoincrement 4 ลําดับที่ผูติดตอ 11 
 cont_date  date 3 วันที่มาติดตอ 2551-01-17 
 type_id  tinyint 1 รหัสประเภทบุคลากร 1 
 prefix_id  tinyint 1 คํานําหนาชื่อ 3 
 fname  varchar 50 ช่ือ Gwen 
 lname  varchar 50 นามสกุล Stefanie 
 fac_id  int 4 รหัสคณะ/หนวยงาน 20 
 dep_id  int 4 รหัสภาควิชา 3 
 cont_id  tinyint 1 รหัสประเภทการติดตอ 2 
 sdate  date 3 ขอ/ขอตออายุจากวนัที ่ 2551-02-01 
 edate  date 3 ขอ/ขอตออายุถึงวันที ่ 2552-01-31 
 rcv_date  date 3 วันที่มารับเอกสาร 2551-02-04 
 
 
 
 
 
 
 



 45

9)  ตารางขอมูลสถานะของผูใชงาน เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลสถานะของ
ผูใชงาน มีโครงสรางดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 ตารางขอมูลสถานะของผูใชงาน 
 

ช่ือตาราง :  member_status 
คําอธิบาย : ขอมูลสถานะของผูใชงาน 
คียหลัก : mem_sta_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

mem_sta_id  tinyint 1 รหัสสถานะของ
ผูใชงาน 

1=officer 
2= admin 

mem_sta_name  varchar 30 ช่ือสถานะของผูใชงาน admin 
 

10)  ตารางขอมูลประเภทการติดตอขอรับบริการ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลการ
ประเภทติดตอขอรับบริการ มีโครงสรางดังตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 ตารางขอมูลประเภทการตดิตอขอรับบริการ 
 

ช่ือตาราง : rcontact 
คําอธิบาย : ขอมูลประเภทการติดตอขอรับบริการ 
คียหลัก : cont_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

cont_id  autoincrement 4 ลําดับที่ประเภทการ
ติดตอขอรับบริการ 

1 

cont_name  
varchar 

30 ช่ือประเภทการติดตอ
ขอรับบริการภาษาไทย 

ขอตอใบอนุญาตทํางาน 

cont_name_en  varchar 30 ช่ือประเภทการติดตอ
ขอรับบริการภาษาอังกฤษ 

Work Permit Extension 
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11)  ตารางขอมูลช่ือประเทศ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือประเทศ มีโครงสราง
ดังตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 ตารางขอมูลช่ือประเทศ 
 

ช่ือตาราง : rcountry 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือประเทศ 
คียหลัก : cnty_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

cnty_id  autoincrement 4 ลําดับที่ประเทศ 8 
cnty_name  varchar 50 ช่ือประเทศภาษาไทย ญ่ีปุน 
cnty_name_en  varchar 50 ช่ือประเทศภาษาอังกฤษ Japan 

 
12)  ตารางขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือหลักสูตร/

โครงการ มีโครงสรางดังตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 ตารางขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ 
 

ช่ือตาราง : rcourse 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือหลักสูตร/โครงการ 
คียหลัก : course_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

course_id  autoincrement 4 ลําดับที่หลักสูตร/
โครงการ 

5 

course_name  varchar 150 ช่ือหลักสูตร/โครงการ
ภาษาไทย 

โครงการวิจัยรวม 

course_name_en
  

varchar 150 ช่ือหลักสูตร/โครงการ 
ภาษาอังกฤษ 

Joint Research Project 
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13)  ตารางขอมูลระดับการศึกษา เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลระดับการศึกษา มี
โครงสรางดังตาราง 4.15 
 

ตาราง 4.15 ตารางขอมูลระดับการศึกษา 
 

ช่ือตาราง : redu_level 
คําอธิบาย : ขอมูลระดับการศึกษา 
คียหลัก : edu_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 edu_id  autoincrement 4 ลําดับที่ระดับการศึกษา 2 
 edu_name  varchar 60 ช่ือระดับการศกึษา

ภาษาไทย 
ปริญญาโท 

 edu_name_en  varchar 60 ช่ือระดับการศกึษา
ภาษาอังกฤษ 

Master Degree 

 
14)  ตารางขอมูลช่ือสาขาวิชา เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือสาขาวิชา มี

โครงสรางดังตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16   ตารางขอมูลช่ือสาขาวิชา 
 

ช่ือตาราง : rmajor 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือสาขาวิชา 
คียหลัก : mj_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

mj_id  autoincrement 4 ลําดับที่สาขาวิชา 9 
mj_name  varchar 60 ช่ือสาขาวิชาภาษาไทย ธรณีวิทยา 
mj_name_en  varchar 60 ช่ือสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
Geology 
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15)  ตารางขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือคณะ/
หนวยงาน มีโครงสรางดังตาราง 4.17 
 

ตาราง 4.17 ตารางขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน 
 

ช่ือตาราง : rorganize 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือคณะ/หนวยงาน 
คียหลัก : org_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

org_id  autoincrement 4 ลําดับที่หนวยงาน 103 
parent_id  int  4 รหัสหนวยงานหลัก 98 
org_name  varchar 100 ช่ือหนวยงานภาษาไทย คณะพยาบาลศาสตร 
org_name_en  varchar 100 ช่ือหนวยงาน

ภาษาอังกฤษ 
Faculty of Nursing 

sortIndex  int  4 ลําดับหนวยงาน 70 
 

16)  ตารางขอมูลประเภทบุคลากร เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลประเภทบุคลากร มี
โครงสรางดังตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 ตารางขอมูลประเภทบุคลากร 
 

ช่ือตาราง : rperson_type 
คําอธิบาย : ขอมูลประเภทบุคลากร 
คียหลัก : type_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

type_id  autoincrement 4 ลําดับที่ประเภทบุคลากร 1 
type_name  varchar 50 ช่ือประเภทบุคลากร

ภาษาไทย 
อาจารย 

type_name_en  varchar 50 ช่ือประเภทบุคลากร
ภาษาอังกฤษ 

Lecturer 
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17) ตารางขอมูลช่ือตําแหนงงาน เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือตําแหนงงาน มี
โครงสรางดังตาราง 4.19 

 

ตาราง 4.19 ตารางขอมูลช่ือตําแหนงงาน 
 

ช่ือตาราง : rposition 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือตําแหนงงาน 
คียหลัก : Pos_ID  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 Pos_ID  autoincrement 4 ลําดับที่ช่ือตําแหนงงาน 8 
 Pos_Name  varchar  50 ช่ือตําแหนงงานภาษาไทย ผูเชี่ยวชาญ 
 Pos_Name_en  varchar 50 ช่ือตําแหนงงาน

ภาษาอังกฤษ 
Specialist 

 
18) ตารางขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลช่ือตําแหนง

ทางวิชาการ มีโครงสรางดังตาราง 4.20 
 

ตาราง 4.20 ตารางขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ 
 

ช่ือตาราง : rpos_edu 
คําอธิบาย : ขอมูลช่ือตําแหนงทางวิชาการ 
คียหลัก : pe_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 pe_id  autoincrement 4 ลําดับที่ช่ือตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1 

 pe_name  varchar 30 ช่ือตําแหนงทางวิชาการ
ภาษาไทย 

ผูชวยศาสตราจารย 

 pe_name_en  varchar 30 ช่ือตําแหนงทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

Asst. Prof. 
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19) ตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ เปนตารางที่ใชเก็บรายละเอียดขอมูลคํานําหนาชื่อ มี

โครงสรางดังตาราง 4.21 
 

ตาราง 4.21 ตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ 
 

ช่ือตาราง : rprefix 
คําอธิบาย : ขอมูลคํานําหนาชื่อ 
คียหลัก : prefix_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

 prefix_id  autoincrement 4 ลําดับที่คํานําหนาชื่อ 1 
 prefix_name  varchar 15 คํานําหนาชื่อภาษาไทย นาย 
 prefix_name_en
  

varchar 15 คํานําหนาชื่อภาษาอังกฤษ Mr. 

 
4.3  ความสัมพันธของฐานขอมูล 
 จากตารางฐานขอมูลจํานวนทั้งหมด 19 ตาราง สามารถแสดงความสัมพันธระหวางฐานขอมูล
ตางๆ ทั้งหมดได ดังแสดงรายละเอียดในรูป 4.10 



 
 

รูป 4.10 แสดงความสัมพันธของตารางในระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศของศูนยการศกึษานานาชาต ิ
               กองวเิทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

51 


