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จากรูป 4.1 แสดงแผนผงัการทาํงานหลกัของระบบ แบ่งออกเป็นส่วนงานย่อยจาํนวน 
 8 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบจดัการฐานขอ้มูลพื้นฐาน  ระบบจดัการสถานประกอบการ ระบบช่วยเหลือ
นกัศึกษาคดัเลือกสถานประกอบการ  ระบบข่าวสารประชาสัมพนัธ์  ระบบติดตามและบนัทึกผล
การปฏิบติังาน  ระบบประเมินผล   ระบบรักษาความปลอดภยั  ระบบจดัการรายงาน 
 
4.2 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
  4.2.1 การออกแบบแผนผงับริบท (Context  Diagram) 
   แผนผงับริบทเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบและความสัมพนัธ์ของ
ระบบกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ผูป้ระกอบการ  นกัศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยนิ์เทศ  ผูดู้แล
ระบบ ผูบ้ริหาร และผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา และใชส้ัญลกัษณ์ในการอธิบายแผนผงับริบท  
ดงัตาราง 4.1 
 4.2.2 การออกแบบแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล (Data flow Diagram)  

แผนผังแสดง ถึ งการไหลของข้อ มูลในระบบสารสน เทศสําห รับงาน 
สหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ จากแผนผงับริบท 
เพื่อใหเ้ห็นระบบงานทั้งหมด ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลเพื่อแสดงถึงการไหล
ของขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก  ขั้นตอนการทาํงานต่าง ๆของระบบ ซ่ึงสญัลกัษณ์ตามมาตรฐานท่ีใช้
ในการออกแบบกระแสการไหลของขอ้มูล ดงัตาราง 4.1   
 

ตาราง 4.1  แสดงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทาํแผนผงับริบทและแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
 
 

หน่วยประมวลผล (Process)  

 
 

ตวัแปรภายนอก (External Entity)  

 ตัวแปรภายนอก   เ ม่ือมีการแสดงซํ้ าหลาย
ตาํแหน่ง 

 
 



44 

 

ตาราง 4.1  แสดงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการทาํแผนผงับริบทและแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
แหล่งเกบ็ขอ้มูล (Data Store)  

 
แหล่งเก็บขอ้มูล เม่ือมีการแสดงซํ้ าหลาย
ตาํแหน่ง 

 การไหลของขอ้มูล (Data Flow)  

 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

  1) หน่วยประมวลผล (Process)  คือ กิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอ้มูลจาก
แบบหน่ึงไปยงัอีกแบบหน่ึง   โดยแสดงถึงการกระทาํหรือการเปล่ียนแปลงตวัขอ้มูลหรือสถานะ
ของขอ้มูล โดยขอ้มูลจะไหลเขา้สู่หน่วยประมวลผล  จากนั้นหน่วยประมวลผลทาํหน้าท่ี
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่านั้นออกมาเป็นขอ้มูลลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ในการตั้ งช่ือหน่วย
ประมวลผลจะตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีทาํและตอ้งตั้งช่ือในลกัษณะของคาํกริยา 
         2) ตวัแปรภายนอก (External Enitity) คือ การแสดงถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น คน แผนก 
องคก์ร หน่วยงานราชการ เป็นตน้ ท่ีอยูภ่ายนอกระบบ เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบนอกแต่มีความสัมพนัธ์กบั
ระบบในฐานะท่ีเป็นผูส่้งขอ้มูลเขา้สู่ระบบหรือเป็นผูรั้บขอ้มูลจากระบบ   ถา้ตวัแปรภายนอกเป็น
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเรียกว่า Source ถา้ตวัแปรภายนอกเป็นแหล่งท่ีรับขอ้มูลอนัเป็นผลจากการ
ประมวลผลเรียกวา่ Sink   

3) ตวัแปรภายนอก คือตวัแปรภายนอกท่ีมีการแสดงซํ้ากนัหลายตาํแหน่ง 
     4) แหล่งเก็บขอ้มูล (Data Store) คือการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลไว้
สาํหรับใชใ้นการผลิตสารสนเทศต่อไป   ใชส้ญัลกัษณ์แทนการเก็บขอ้มูลในแฟ้มหรือฐานขอ้มูลซ่ึง
ในทางคอมพิวเตอร์อาจเป็นเทปหรือดิสก์ เป็นตน้ ซ่ึงในการตั้งช่ือแหล่งเก็บขอ้มูล    ช่ือแหล่งเก็บ
ขอ้มูลเป็นคาํนาม เช่น บุคลากร บญัชีสมาชิก  

5) แหล่งเกบ็ขอ้มูล คือแหล่งเกบ็ขอ้มูลท่ีมีการแสดงซํ้ากนัหลายตาํแหน่ง 
6) การไหลของขอ้มูล (Data Flow)คือเส้นทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล  

ซ่ึงการเคล่ือนท่ีอาจจะเคล่ือนท่ีจากแหล่งภายนอกไปสู่ส่วนประกอบของระบบ หรือจะเคล่ือนจาก
ส่วนประกอบของระบบไปยงัแหล่งภายนอก หรือระหวา่งส่วนประกอบของระบบดว้ยกนั หรือการ
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ยา้ยตาํแหน่ง ในการตั้งช่ือกระแสขอ้มูล ช่ือกระแสขอ้มูลจะตอ้งตั้งในลกัษณะคาํนาม เช่นใบสั่งซ้ือ 
ใบส่งของ ใบสมคัรสมาชิก 

ทั้งน้ีจากแผนผงัรวมของระบบงาน สามารถแสดงการวิเคราะห์และออกแบบระบบในรูป
ของแผนผงับริบทของระบบเพ่ือแสดงขอบเขตของระบบงานทั้งหมดว่ามีการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบใดบา้งแสดงขอ้มูลหลกัๆ ท่ีไหลเวียนเขา้สู่ระบบและแสดงผลลพัธ์ท่ีสาํคญัของระบบ 
ดงัรูป 4.2  

 
 

รูป 4.2 แผนผงับริบทของระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

  

0

ระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษา

ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ประสานงาน
สหกิจศึกษา

- สิทธ์ิการใช้งานผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลอาจารย์นิเทศ
- รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ
- รายละเอียดข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ

- ช่ือผู้ใช้ /รหัสผ่านผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
- ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา

- ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ข้อมูลอาจารย์นิเทศ

- ข้อมูลสถานประกอบการ
- ข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ
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- สิทธ์ิการใช้งานผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ
- รายละเอียดข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีให้คําปรึกษา
- รายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการ

- ช่ือผู้ใช้ /รหัสผ่านผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
- ข้อมูลประวัติอาจารย์นิเทศ,  ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีให้
คําปรึกษา

- ข้อมูลผลการประเมินฝกสหกิจศึกษาสําหรับอาจารย์

นักศึกษาสหกิจศึกษา

อาจารย์นิเทศ

ผู้ประกอบการ

- ช่ือผู้ใช้ /รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
- ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

- สิทธ์ิการใช้งานผู้ดูแลระบบ
- รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
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- สิทธ์ิการใช้งานนักศึกษาสหกิจศึกษา
- รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ

- รายละเอียดข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ
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 จากรูป  4.2 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  โดยมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ คือ 
ผูป้ระกอบการ  นักศึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยนิ์เทศ ผูบ้ริหาร  ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษาและ 
ผูดู้แลระบบ  โดยระบบทาํงานสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 
  1) ผูป้ระกอบการ  ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ เขา้ระบบของผูใ้ชง้าน
ระดบัผูป้ระกอบการจากนั้นสามารถดูขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษากบัสถานประกอบการ สามารถ 
ดูขอ้มูลการบนัทึกผลการปฏิบติังานของนักศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบการสามารถ
ประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
  2) นักศึกษาสหกิจศึกษา ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ เขา้ระบบของ
ผูใ้ชง้านระดบันกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเปล่ียนรหสัผา่น แกไ้ขขอ้มูลประวติัของ
ตนเอง สามารถคดัเลือกตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการรับสมคัรและสามารถบนัทึกการ
ปฏิบติังานในระหวา่งการฝึกสหกิจศึกษา 
               3) อาจารยนิ์เทศ  ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ เขา้ระบบของผูใ้ชง้านระดบั
อาจารยนิ์เทศ สามารถเปล่ียนรหสัผา่น แกไ้ขขอ้มูลประวติัของอาจารย ์ และดูขอ้มูลนกัศึกษาท่ีให้
คาํปรึกษาโดยเพิ่มรายช่ือนกัศึกษาจากระบบ สามารถดูขอ้มูลการบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา
แลว้สามารถประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาได ้ อาจารยนิ์เทศสามารถเรียกดูรายละเอียด
รายงานตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการได ้

4) ผูบ้ริหาร ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ เขา้ระบบของผูใ้ชง้านระดบั
ผูบ้ริหาร  สามารถเรียกดูรายละเอียดรายงานตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการได ้

5) ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ เขา้ระบบของ
ผูใ้ช้งานระดับผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา จัดการระบบขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ 
สหกิจศึกษา จัดการระบบขอ้มูลสถานประกอบการ จัดการระบบขอ้มูลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
จดัการระบบขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ  เพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลตาํแหน่งงานในสถานประกอบการและ
แจง้การตอบรับนกัศึกษาบนระบบ 

6) ผูดู้แลระบบ ขอบเขตของการทาํงานในระบบ คือ การกาํหนดสิทธ์ิและอนุมติั
สิทธ์ิใหผู้ใ้ชง้านระบบ เพิ่มเติมรายละเอียดของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท  

สามารถแบ่งแยกกระบวนการทํางานต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับผู ้ใช้งานระบบทั้ งหมด 

7 กระบวน โดยนาํมาสร้างแผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล ระดบั 0  เพื่อใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัรูป 4.3  
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รูป 4.3  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล  ระดบั 0   
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จากรูป 4.3 สามารถอธิบายกระบวนการทาํงานต่างๆ ของระบบ ไดด้งัน้ี 
1) กระบวนการท่ี 1.0  เขา้สู่ระบบ  

การทาํงานในการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ ของผูใ้ชแ้ต่ละระดบั 
2) กระบวนการท่ี 2.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ 

การทาํงานในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้งานระบบ ไดแ้ก่ การเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้งาน  
การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน  และการลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

3) กระบวนการท่ี 3.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลพื้นฐานระบบ 
ส่วนการทาํงานในการบนัทึกขอ้มูลและจดัการแกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูลพื้นฐาน

ต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการฝึกสหกิจศึกษา เช่น การจดัการขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
การจดัการขอ้มูลรายช่ืออาจารยนิ์เทศ  การจดัการขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งานสหกิจศึกษา   การจดัการขอ้มูลของสถานประกอบการรวมถึงตาํแหน่งท่ีตอ้งการรับนกัศึกษา
สหกิจศึกษา 

4) กระบวนการท่ี 4.0  ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลประวติัผูใ้ชง้านระบบ 
  ส่วนการทาํงานในการปรับปรุงขอ้มูลแฟ้มประวติัผูใ้ช้งานระบบ เช่น  
การแกไ้ขขอ้มูลประวติัของผูใ้ชง้านระดบัอาจารยนิ์เทศ   การแกไ้ขขอ้มูลประวติัของผูใ้ชง้านระดบั
นกัศึกษาสหกิจศึกษา  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรหสัผา่นสาํหรับเขา้สู่ระบบ  

5) กระบวนการท่ี 5.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลสหกิจศึกษา  
             ส่วนการทาํงานในการจดัการขอ้มูลแฟ้มสหกิจศึกษา เช่นรายละเอียดต่างๆ

เก่ียวกบัสถานประกอบการ ท่ีตั้งตาํแหน่งพิกดัของสถานประกอบการ  รายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา  
การตอบรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการ 

6) กระบวนการท่ี 6.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลประเมินผลการปฏิบติังาน 
            ส่วนการทาํงานในการจดัการขอ้มูลแฟ้มการประเมินผลการปฏิบติังานของ

นกัศึกษาสหกิจศึกษา เช่น การดูขอ้มูลผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติัโดยผูป้ระเมินคือ ผูป้ระกอบการและอาจารยนิ์เทศ   

7) กระบวนการท่ี 7.0  แสดงรายงานผลสรุปสหกิจศึกษา โดยนาํขอ้มูลจากผลการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ขอ้มูลผลการประเมินจากอาจารยนิ์เทศ  ขอ้มูลผลการประเมิน
จากสถานประกอบการ  

จากรูป 4.3 แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูลระดบั 0  ไดแ้สดงถึงกระบวนการทาํงานหลกั
ของระบบและเพ่ือใหเ้ห็นรายละเอียดของแต่ละกระบวนการหลกัดงักล่าว จึงไดแ้ยกเป็นกระบวน 
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การทาํงานยอ่ยของกระบวนการหลกัท่ีมีกระบวนการทาํงานยอ่ย โดยแสดงแผนผงักระแสการไหล
ของขอ้มูลยอ่ย ดงัน้ี 

1) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 1.0  เขา้สู่ระบบ สามารถแสดงผงัการไหล
ของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.4 
 

 
รูป 4.4  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล  ระดบั 1  ของกระบวนการ 1.0  เขา้สู่ระบบ 

  
จากรูป 4.4 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการย่อย ของกระบวนการ 1.0   

เขา้สู่ระบบ ไดด้งัน้ี 
(1)  กระบวนการ 1.1  ตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชง้าน  

           ส่วนการทาํงานในการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานระบบ ของผูใ้ช้แต่ละ
ระดบัเพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหแ้ก่ขอ้มูลภายในระบบ 

(2) กระบวนการ 1.2  ตรวจสอบบญัชีรายช่ือ 
ส่วนการทาํงานสาํหรับตรวจสอบบญัชีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์

นิเทศ 
 
 

1.1

ตรวจสอบสิทธ์ิผู้ใช้งาน

D2 แฟมข้อมูลสิทธ์ิผู้ใช้งาน

รายละเอียดสิทธ์ิผู้ใช้งาน

ช่ือผู้ใช้ /รหัสผ่าน

1.2

ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ

ช่ือผู้ใช้ /รหัสผ่าน

สิทธ์ิการใช้งาน

D1 แฟมข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน

รายละเอียดข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน

D3 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

D4 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ

รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ
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2) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 3.0  จัดการแฟ้มข้อมูลพื้นฐานระบบ
สามารถแสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.5 

 

 
รูป 4.5  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล  ระดบั 1  ของกระบวนการ 3.0  จดัการแฟ้มขอ้มูล

พื้นฐานระบบ 
 

จากรูป 4.5 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 3.0  จดัการ
แฟ้มขอ้มูลพื้นฐานระบบ ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 3.1 จดัการแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
      ส่วนการทาํงานสาํหรับจดัการเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(2) กระบวนการ 3.2 จดัการแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ืออาจารยนิ์เทศ 
      ส่วนการทาํงานสาํหรับจดัการเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ 
 
 

3.3

จัดการแฟมข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับงาน

สหกิจศึกษา

3.4

จัดการแฟมข้อมูลตําแหน่ง
งานในแต่ละสถาน

ประกอบการ

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา

3.5

จัดการแฟมข้อมูล
สถานประกอบการ

ข้อมูลตําแหน่งงาน
ในแต่ละสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลตําแหน่งงาน
ในแต่ละสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา

D5 แฟมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ

D7 แฟมข้อมูลสถานประกอบการ

D6 แฟมข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ

3.1

จัดการแฟมข้อมูล
บัญชีรายช่ือนักศึกษา

สหกิจศึกษา

ข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลบัญชี
รายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

D3 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

D4 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ3.2

จัดการแฟมข้อมูล
รายช่ืออาจารย์นิเทศ

ข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ

รายละเอียดข้อมูล
บัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ
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(3) กระบวนการ 3.3จดัการแฟ้มขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานสหกิจศึกษา 
                                ส่วนการทาํงานสาํหรับจดัการแกไ้ข เพ่ิม ลบขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบังานสหกิจศึกษาพร้อมแนบไฟลเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) กระบวนการ  3 .4  จัดการแฟ้มข้อมูลตําแหน่งงานในแต่ละสถาน

ประกอบการ 
 ส่วนการทาํงานสําหรับจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ตาํแหน่งงานของสถาน

ประกอบการท่ีตอ้งการรับนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
(5) กระบวนการ 3.5 จดัการแฟ้มขอ้มูลสถานประกอบการ  
   ส่วนการทาํงานสําหรับจดัการเพ่ิม ลบ แก้ไข รายละเอียดของสถาน

ประกอบการ ตาํแหน่งท่ีตั้งแสดงเป็นแผนท่ีของสถานประกอบการ 
 

3) กระบวนการยอ่ยของกระบวนการ 4.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลประวติัผูใ้ชง้านระบบ
สามารถแสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.6 
 

 
รูป 4.6  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล ระดบั 1  ของกระบวนการ 4.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลประวติั

ผูใ้ชง้าน 
 

จากรูป 4.6 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการย่อย ของกระบวนการ 4.0  
ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลประวติัผูใ้ชง้าน ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 4.1 ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
    การทํา ง านสํ าห รับป รับป รุ งแก้ไข   ลบข้อ มู ลร าย ช่ื อนัก ศึ กษ า 

สหกิจศึกษา 

4.1

ปรับปรุงแฟมข้อมูล
บัญชีรายช่ือนักศึกษา

สหกิจศึกษา

ข้อมูลประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลประวัตินักศึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

4.2

ปรับปรุงแฟมข้อมูล
บัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ

ข้อมูลประวัติอาจารย์นิเทศ

รายละเอียดข้อมูลประวัติอาจารย์นิเทศ รายละเอียดข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ

D3 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ือนักศึกษาสหกิจศึกษา

D4 แฟมข้อมูลบัญชีรายช่ืออาจารย์นิเทศ
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(2) กระบวนการ 4.2 ปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ืออาจารยนิ์เทศ 
   การทาํงานสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข  ลบขอ้มูลรายช่ืออาจารยนิ์เทศ 
 

4) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 5.0  จดัการแฟ้มขอ้มูลสหกิจศึกษา ระบบ
สามารถแสดงภาพการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.7 
 

 
รูป 4.7  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล ระดบั 1  ของกระบวนการ 5.0   

จดัการแฟ้มขอ้มูลสหกิจศึกษา 
 

จากรูป 4.7 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 5.0  จดัการ
แฟ้มขอ้มูลสหกิจศึกษา ไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 5.1 จดัการแฟ้มขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศึกษา              
                                           ส่วนการทาํงานจดัการ เพิ่ม แกไ้ข  ลบ ขอ้มูลตาํแหน่งงานของสถาน
ประกอบการนกัศึกษาตอ้งการโดยการคดัเลือกสถานประกอบการดว้ยทฤษฎีกระบวนการลาํดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์ 

(2) กระบวนการ 5.2 จดัการแฟ้มขอ้มูลนกัศึกษาท่ีใหค้าํปรึกษา  
       เป็นส่วนการทาํงานจดัการ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาท่ีใหค้าํปรึกษา 
 



53 

 

5) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 6.0  จัดการแฟ้มขอ้มูลประเมินผลการ
ปฏิบติังาน   ระบบสามารถแสดงผงัการไหลของขอ้มูลไดด้งัรูป 4.8 

 

 
รูป 4.8  แผนผงักระแสการไหลของขอ้มูล ระดบั 1  ของกระบวนการ 6.0  จดัการแฟ้มขอ้มูล

ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

จากรูป 4.8 สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการยอ่ย ของกระบวนการ 6.0  จดัการ
แฟ้มขอ้มูลประเมินผลการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

(1) กระบวนการ 6.1  จดัการแฟ้มขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา
สหกิจศึกษา 
                                            ส่วนการทาํงานจดัการ เพิ่ม แกไ้ข ลบ การบนัทึกการปฏิบติังานของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา  ระยะเวลา 16 สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการเรียน 

6.1

จัดการแฟมข้อมูล
บันทึกการปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดข้อมูลตําแหน่งงานท่ีต้องการฝกสหกิจศึกษา

D8 แฟมข้อมูลตําแหน่งงานท่ีต้องการฝกสหกิจศึกษา

6.2

จัดการแฟมข้อมูล
บันทึกการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ

D9 แฟมข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

ข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ รายละเอียดข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

6.3

จัดการแฟมข้อมูล
ผลการประเมิน

การปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

D10 แฟมข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีให้คําปรึกษา

D11 แฟมข้อมูลผลการประเมินการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

รายละเอียดข้อมูลผลการประเมินการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

ข้อมูลผลการประเมินฝกสหกิจศึกษาสําหรับผู้ประกอบการ

ข้อมูลผลการประเมินฝกสหกิจศึกษาสําหรับอาจารย์นิเทศ

รายละเอียดข้อมูลผลการประเมินฝกสหกิจศึกษาของอาจารย์นิเทศ

รายละเอียดข้อมูลผลการประเมินฝกสหกิจศึกษาสําหรับผู้ประกอบการ

รายละเอียดข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีให้คําปรึกษา
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(2) กระบวนการ 6.2 จดัการแฟ้มขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานของนักศึกษา
จากผูป้ระกอบการ 

           ส่วนการทาํงานจัดการ เพิ่ม แก้ไข ลบ การบนัทึกการปฏิบัติงานของ
นกัศึกษาจากผูป้ระกอบการโดยการกรอกขอ้มูลประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาในแต่ละวนั 

(3) กระบวนการ 6.3 จัดการแฟ้มข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา 
                                          ส่วนการทาํงานการบนัทึกแฟ้มขอ้มูลผลการประเมินการปฏิบติังานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยผูป้ระกอบการและอาจารย์นิเทศเป็นผูก้รอกขอ้มูลประเมินผลการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษา 
 

4.2.3  พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
         การ นิยามโครงส ร้ างข้อ มูล ท่ีอยู่ ในแผนผังกระแสการไหลของข้อ มูล 

แต่ละชุดประกอบไปดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง เพื่อลดจาํนวนคาํบรรยายท่ีมีระหว่างขอ้มูลยอ่ยและแสดง
ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างใหเ้ห็นชดัเจน โดยสญัลกัษณ์ท่ีใชมี้ความหมายดงัตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบพจนานุกรมขอ้มูล 

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย 
= ประกอบดว้ย หรือ เท่ากบั 
+ และ 

{  } มีการซํ้าของส่วนยอ่ยขอ้มูล 
[  |  ] เลือกส่วนยอ่ยของขอ้มูลตวัใดตวัหน่ึง 
(  ) ทางเลือก (มีหรือไม่มีกไ็ด)้ 
* หมายเหตุ 

 
1) จดัการแฟ้มขอ้มูลสิทธ์ิผูใ้ชง้าน = [เพิ่ม | แกไ้ข | ลบ] *สิทธ์ิการใชง้าน* 

2) สิทธ์ิการใชง้าน = ช่ือผูใ้ชง้านระบบ + ช่ือ-นามสกลุ + {กลุ่มของผูใ้ช}้ 
3) กลุ่มประเภทผูใ้ชง้าน = รหสักลุ่มประเภทผูใ้ชง้าน + กลุ่มประเภทผูใ้ชง้าน 
4) จดัการแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา = [เพิ่ม | แกไ้ข | ลบ]  

*บญัชีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา* 
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5) จัดการแฟ้มขอ้มูลบญัชีรายช่ืออาจารยนิ์เทศ=[เพิ่ม|แก้ไข|ลบ]*บญัชีรายช่ือ
อาจารยนิ์เทศ* 

6) จดัการแฟ้มขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานสหกิจศึกษา=[เพิ่ม|แกไ้ข|ลบ]*ข่าวสาร
เก่ียวกบังานสหกิจศึกษา* 

7) จดัการแฟ้มขอ้มูลตาํแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ = [เพิ่ม| แกไ้ข |ลบ]  
*ตาํแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ* 

8) จดัการแฟ้มขอ้มูลสถานประกอบการ = [เพิ่ม |แกไ้ข |ลบ] *สถานประกอบการ* 
9) จดัการแฟ้มขอ้มูลนกัศึกษาท่ีใหค้าํปรึกษา = [เพ่ิม | แกไ้ข | ลบ] *นกัศึกษาท่ีให้

คาํปรึกษา* 
10)  จัดการแฟ้มขอ้มูลประเมินผลการปฏิบติังาน = ขอ้มูลผลการประเมิน 

ฝึกสหกิจศึกษาสาํหรับผูป้ระกอบการ+ขอ้มูลผลการประเมินฝึกสหกิจศึกษาสาํหรับอาจารยนิ์เทศ 
11)  จดัการแฟ้มขอ้มูลพื้นฐานระบบ= ข่าวสารเก่ียวกบังานสหกิจศึกษา+สถาน

ประกอบการ+นกัศึกษาสหกิจศึกษา+อาจารยนิ์เทศ+ตาํแหน่งงานในแต่ละสถานประกอบการ 
12)  เรคคอร์ดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนักศึกษาสหกิจศึกษา = ลาํดบัท่ีนักศึกษา+รหัส

นกัศึกษาสหกิจศึกษา +รหัสผูใ้ช ้+ รหัสผ่าน + คาํนาํหน้าช่ือ + ช่ือ + สกุล + วนัเกิด +  หมายเลข
โทรศพัท์ + อีเมล์ + สาขาวิชา + คณะ + บุคคลอา้งอิง + ตาํแหน่งบุคคลอา้งอิง + รหัส
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชพ้ฒันา + ภาคเรียนท่ีตอ้งการ + เอกสารแนบ[ทรานสคริปต ์ | ใบสมคัร 
สหกิจศึกษา | เอกสารอ่ืน]  

13)  เรคคอร์ดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของอาจารยนิ์เทศ = ลาํดบัท่ีอาจารยนิ์เทศ + รหัสผูใ้ช ้
+ รหสัผา่น + คาํนาํหนา้ช่ือ + ช่ือ + สกลุ + หมายเลขโทรศพัท ์+ อีเมล ์ 

14)  เรคคอร์ดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานประกอบการ = ลาํดบัท่ีสถานประกอบการ 
+ รหสัผูใ้ช ้+ รหสัผา่น + ช่ือสถานประกอบการ + ท่ีอยู ่+ หมายเลขโทรศพัท ์+ หมายเลขโทรสาร + 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของสถานประกอบการ + ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการรับสมคัร + บุคคลอา้งอิง  

15)  เรคคอร์ดข้อมูลเบ้ืองต้นของตาํแหน่งงาน = ลาํดับท่ีตาํแหน่งงาน +  ช่ือ
ตําแหน่งงาน  +รหัสสถานประกอบการ+จํานวนตําแหน่งงานท่ีต้องการ+สถานท่ีต้องการ 
ฝึกสหกิจศึกษา+รหสัภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการรับสมคัร 

16)  เรคคอร์ดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแบบประเมินผล = ลาํดบัท่ีแบบประเมินผล + 
รหสัแบบประเมินผล + ช่ือแบบประเมินผล 
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4.2.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
       จากการวิเคราะห์และออกแบบ ทาํให้รู้ว่ามีกระแสขอ้มูลและกระบวนการทาํงาน  

ต่าง ๆ ภายในระบบอะไรบา้ง เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้ผนภาพความ 
สัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ ตามมาตรฐานท่ีใช้ในการแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล ดงัตาราง  4.3 

ตาราง  4.3 แสดงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 

 
 

 
คุณลกัษณะของเอน็ทิตี (Entity) 

คุณลกัษณะของแอททริบิวส์ (Attribute) 

  
 

ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One-to-One Relationship) 

                        
ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

        
ความสมัพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
คาํอธิบายสญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

  1) เอน็ทิตี (Entity) คือ องคป์ระกอบส่วนหน่ึงของแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล ท่ีใชส้าํหรับเกบ็ขอ้มูลแต่ละรายการ ท่ีมีคุณสมบติัร่วมกนัภายใตข้อบเขตของระบบ
หน่ึงท่ีกาํลงัสนใจ เช่น ระบบสหกิจศึกษา ประกอบดว้ย เอน็ทิตี นกัศึกษาสหกิจศึกษา  เอน็ทิตี 
อาจารยนิ์เทศ  เอน็ทิตี ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 

2) คุณลกัษณะของเอน็ทิตี (Attribute) คือ คุณสมบติัของวตัถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ 
โดยอธิบายรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอน็ทิตี (Entity) เช่น ช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่แผนก 
เป็นคุณลกัษณะของเอน็ทิตีพนกังาน 

3) ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ 
สมัพนัธ์ ของขอ้มูลของเอน็ทิตีหน่ึงวา่ มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลอยา่งมากหน่ึงขอ้มูลกบัอีกเอน็ทิตี
หน่ึง ในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง เช่นเอน็ทิตีนกัศึกษาสหกิจศึกษา กบัเอน็ทิตีตาํแหน่งงาน มี
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ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงคือ นกัศึกษาสหกิจศึกษาแต่ละคนทาํงานในตาํแหน่งงานได ้ 
1 ตาํแหน่งเท่านั้น 

4) ความสมัพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดง
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลของเอน็ทิตีหน่ึงวา่มีความสมัพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกบัอีกเอน็ทิตีหน่ึง 
เช่น ความสมัพนัธ์ของอาจารยนิ์เทศและนกัศึกษาสหกิจศึกษาเป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม คือ อาจารย์
นิเทศแต่ละคนสามารถมีนกัศึกษาสหกิจศึกษาในความดูแลไดห้ลายคน โดยนกัศึกษาสหกิจศึกษา
แต่ละคนมีอาจารยนิ์เทศคนเดียวเท่านั้น 

5) ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) คือ การแสดง
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลของสองเอน็ทิตีในลกัษณะกลุ่มต่อกลุ่ม เช่นความสัมพนัธ์ระหว่างคาํสั่งซ้ือ
กบัสินคา้เป็นแบบ กลุ่มต่อกลุ่มคือ แต่ละคาํสั่งซ้ืออาจสั่งซ้ือสินคา้ไดม้ากกว่า 1 ชนิด และในสินคา้
แต่ละชนิด อาจปรากฏอยูใ่นคาํสัง่ซ้ือไดม้ากกวา่ 1 คาํสัง่ซ้ือ 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการต่าง ๆ จึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้า
สร้างฐานขอ้มูล และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เพื่อการนาํไปใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบตามหลกัการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ ดงัรูป 4.9 
 

 
 

          รูป 4.9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูลของระบบ (Table Relationship) 
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ชนิดของขอ้มูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลของระบบ มีดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 4.4 ชนิดของขอ้มูล (Data Type) 

ชนิดของขอ้มูล คาํอธิบาย ตวัอยา่ง 
char(m) เกบ็ขอ้มูลท่ีเป็น String โดยขนาดของการเกบ็มีขนาด

คงท่ีไม่เกิน 255 ตวัอกัษร 
status char(1); 

varchar(m) ขอ้มูลท่ีเป็น Stringโดยขนาดของการเกบ็มีขนาดไม่เกิน 
255 ตวัอกัษร 

login varchar (20); 

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

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

float ขอ้มูลท่ีเป็นเลขทศนิยม  ขนาด 4 ไบต ์ salary  float(5,3); 
 double เป็นตวัเลขท่ีมีตวัเลขหลงัจุดทศนิยมไดถึ้ง 15 ตาํแหน่ง มี

ค่าอยูร่ะหวา่ง  –1.79769313486231x 10308  ถึง  
–4.94065645841247 x 10–324  เม่ือเป็นค่าลบ  และอยู่
ระหวา่ง 4.94065645841247 x 10–324   ถึง 
1.79769313486231 x 10308 เม่ือเป็นค่าบวก ใช้
หน่วยความจาํในการเกบ็ 8 ไบต ์

score double (2); 
 

text เกบ็ขอ้มูลตั้งแต่ 1-65535 ตวัอกัษร ex_sub text; 
date เกบ็ขอ้มูลวนัท่ีในรูปแบบ "yyyy-mm-dd"มีขนาด 3 ไบต ์ date_st date; 
time เกบ็ขอ้มูลเวลาในรูปแบบ "hh:mm:ss" มีขนาด 3 ไบต ์ time_in time; 

 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิตี ทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถสร้างฐานขอ้มูลช่ือว่า 
cpedu จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)โดยใช้โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน
(phpMyAdmin) และเขียนโปรแกรมพฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) รูปแบบ
เฟรมเวิร์ก(Framework)  ภายในฐานขอ้มูลประกอบดว้ยตารางจาํนวนทั้ง 18 ตารางโดยมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลแอททริบิวต ์คียห์ลกั (Primary Key) และคียน์อก (Foreign Key) ดงัตาราง 4.5-4.23 
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ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษาของ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

ลาํดบั ช่ือตาราง คียห์ลกั ประเภท
ตาราง 

รายละเอียด 

1. content content _id Transaction ตารางเกบ็ขอ้มูลข่าว
ประชาสมัพนัธ์ 

2. tbl_company_language company_language 
_id 

Reference ตารางเกบ็รายช่ือ
ภาษาคอมพวิเตอร์สาํหรับ

สถานประกอบการ
ตอ้งการ 

3. tbl_content_attachment content_attachment 
_id 

Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลไฟลแ์นบ
พร้อมข่าวประชาสมัพนัธ์ 

4. tbl_cooperative cooperative _id Master ตารางเกบ็ขอ้มูลสถาน
ประกอบการ 

5. tbl_dailynote dailynote _id Transaction ตารางเกบ็ขอ้มูลบนัทึก
การปฏิบติังานนกัศึกษา

สหกิจศึกษา 
6. tbl_dev_language dev_language_id Reference 

 
 

ตารางเกบ็ขอ้มูล
ภาษาคอมพวิเตอร์ 

ท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษา
ตอ้งการ 

7. tbl_position position _id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลตาํแหน่ง
งานท่ีสถานประกอบการ

ตอ้งการรับ 
8. tbl_province province_id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลจงัหวดั 
9. tbl_request request_id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลความ

ตอ้งการตาํแหน่งงานของ
นกัศึกษา 

10. tbl_research research_id Master ตารางเกบ็ขอ้มูลแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับงานสหกิจศึกษาของ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จาํนวนทั้งหมด  (ต่อ) 

ลาํดบั ช่ือตาราง คียห์ลกั ประเภท
ตาราง 

รายละเอียด 

11. tbl_research_details research_details_id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูล
รายละเอียดการแสดงผล

การประเมิน 
12. tbl_research_ref research_ref _id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลอา้งอิง

รายละเอียดการแสดงผล
การประเมิน 

13. tbl_role role_id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลประเภท
ผูใ้ชง้าน 

14. tbl_status status_id Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลสถานะท่ี
ตอ้งการรับ 

15. tbl_student student_id Master ตารางเกบ็ขอ้มูลนกัศึกษา 
16. tbl_teacher teacher _id Master ตารางเกบ็ขอ้มูลอาจารย์

นิเทศ 
17. tbl_teacher_supervisor teacher_supervisor 

_id 
Reference ตารางเกบ็ขอ้มูลอาจารยท่ี์

มีนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
18. tbl_user user _id Master ตารางเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชง้าน

ระบบ 
 

ตาราง 4.6  ขอ้มูลข่าวประชาสมัพนัธ์ 
ช่ือตาราง content 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลข่าวประชาสมัพนัธ์ 
คียใ์น content_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
content_id int(auto number) 4 รหสัข่าวประกาศ 1 
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ตาราง 4.6  ขอ้มูลข่าวประชาสมัพนัธ์ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
name varchar 50 ช่ือหวัขอ้ข่าว

ประกาศ 
โครงการเตรียมความ
พร้อมฝึกสหกิจศึกษา 

description varchar 50 รายละเอียดของข่าว
ประกาศ 

ขอเชิญนกัศึกษาเขา้ร่วม
โครงการเตรียมความ
พร้อมฝึกสหกิจศึกษา 

document varchar 30 ไฟลเ์อกสารแนบ 101.pdf 
createDate time 3 วนัท่ีสร้างประกาศ 11-07-2011 
updateDate time 3 วนัท่ีแกไ้ขประกาศ 15-07-2011 
createBy varchar 30 ผูส้ร้างประกาศ Coop_comsci 
updateBy varchar 30 ผูป้รับปรุงประกาศ Coop_comsci 

createTime time 3 เวลาสร้างประกาศ 12:00:00 
updateTime time 3 เวลาปรับปรุง

ประกาศ 
18:00:00 

 

ตาราง 4.7  ขอ้มูลรายช่ือภาษาคอมพิวเตอร์สาํหรับสถานประกอบการตอ้งการ 
ช่ือตาราง tbl_company_language 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลรายช่ือภาษาคอมพิวเตอร์สาํหรับสถานประกอบการตอ้งการ 
คียใ์น company_language_id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
company_language 

id 
int(auto 
number) 

4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์ 1 

company_id int 4 รหสัสถานประกอบการ 1 
dev_language_id int 4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์

ท่ีใชพ้ฒันา 
1 
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ตาราง 4.8  ขอ้มูลไฟลแ์นบข่าวประชาสมัพนัธ์ 
ช่ือตาราง tbl_content_attachment 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลไฟลแ์นบข่าวประชาสมัพนัธ์ 
คียใ์น content_attachment _id 
คียน์อก content_id 

 ช่ือฟิลด ์  ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่ง
ขอ้มูล 

content_attachment 
_id 

int(auto number) 4 รหสัไฟลท่ี์แนบ 1 

name varchar 20 ช่ือไฟลท่ี์แนบ Pic.jpg 
content_id int 4 รหสัข่าว

ประชาสมัพนัธ์ 
2 

createDate time 3 วนัท่ีสร้างประกาศ 11-07-2011 
updateDate time 3 วนัท่ีแกไ้ขประกาศ 15-07-2011 
createBy varchar 30 ผูส้ร้างประกาศ Coop_comsci 
updateBy varchar 30 ผูป้รับปรุงประกาศ Coop_comsci 

createTime time 3 เวลาสร้างประกาศ 12:00:00 
updateTime time 3 เวลาปรับปรุงประกาศ 18:00:00 

 
ตาราง 4.9  ขอ้มูลสถานประกอบการ 

ช่ือตาราง tbl_cooperative 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลสถานประกอบการ 
คียใ์น cooperative _id 
คียน์อก province_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
cooperative _id int(auto 

number) 
4 รหสัสถานประกอบการ 1 

company_name varchar 50 ช่ือสถานประกอบการ ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ   

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ตาราง 4.9  ขอ้มูลสถานประกอบการ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
address varchar 50 ท่ีอยู ่ 63 หมู่ 4 

road varchar 50 ถนน เชียงใหม่-พร้าว 
district varchar 50 ตาํบล หนองหาร 
amphur varchar 50 อาํเภอ สนัทราย 

province_id int 4 รหสัจงัหวดั 14 
postcode varchar 50 รหสัไปรษณีย ์ 50290 

phone varchar 10 หมายเลขโทรศพัท ์ 053873603 
fax varchar 10 หมายเลขโทรสาร 053873601 

position_x varchar 20 ตาํแหน่งละติจูด 18.903363 
position_y varchar 20 ตาํแหน่งลองติจูด 99.014454 
description varchar 50 คาํอธิบาย มีความตอ้งการรับ

สมคัรนกัศึกษา 
language_choose_

id 
int 4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์

ท่ีตอ้งการ 
4 

ref_name varchar 50 ผูป้ระกอบการ คุณศรีกลุ นนัทะชมภู 
ref_phone varchar 20 หมายเลขโทรศพัท์

ผูป้ระกอบการ 
053873603 

user_id int 4 รหสัผูใ้ช ้ 5 
create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 11-07-2011 
create_by varchar 30 ผูส้ร้างประกาศ Coop_comsci 

 
ตาราง 4.10  ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ช่ือตาราง tbl_dailynote 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
คียใ์น dailynote _id 
คียน์อก -  
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ตาราง 4.10  ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

dailynote _id int(auto 
number) 

4 รหสับนัทึกการปฏิบติังาน 1 

student_code int 4 รหสันกัศึกษา 4904206321 
your_note varchar 50 ขอ้มูลบนัทึกการปฏิบติังาน เขียนโปรแกรม 

create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 21-07-2011 
 

ตาราง 4.11  ขอ้มูลภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการ 
ช่ือตาราง tbl_dev_language 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการ 
คียใ์น dev_language _id 
คียน์อก -  

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
dev_language 

_id 
int(auto 
number) 

4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์ 1 

name varchar 20 ช่ือภาษาคอมพิวเตอร์ Java 
description varchar 50 คาํอธิบายเพิ่มเติม สามารถเขียน

โปรแกรมภาษา
จาวาได ้

 
อธิบายประเภทรหสัภาษาคอมพิวเตอร์ (dev_language _id) ไดด้งัน้ี 

          1    หมายถึง  ภาษา  Java 
  2  หมายถึง  ภาษา  C#.net 
            3  หมายถึง  ภาษา  VB.net 
    4  หมายถึง  ภาษา  Ruby 
    5  หมายถึง  ภาษา  Grail 
    6  หมายถึง  ภาษา  Groovy 
     7  หมายถึง  ภาษา  PHP 



65 

 

    8 หมายถึง  ภาษา  Javascript 
     9  หมายถึง  ภาษา  SQL 

 
                        ตาราง 4.12  ขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการรับ 
ช่ือตาราง tbl_position 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลตาํแหน่งงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการรับ 
คียใ์น position _id 
คียน์อก -  

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
position _id int(auto 

number) 
4 รหสัตาํแหน่งงาน 1 

position_name varchar 50 ช่ือตาํแหน่งงาน Programmer 
company_id int 4 รหสัสถานประกอบการ 8 
description varchar 50 คาํอธิบายตาํแหน่งงาน สามารถเขียน

โปรแกรมและ
ออกแบบระบบ 

amount varchar 10 จาํนวนตาํแหน่งงานตอ้งการ 4 อตัรา 
requirement varchar 50 รายละเอียดความตอ้งการ run to be future 

- java 
- dot net 

local_work int 4 รหสัจงัหวดัท่ีปฏิบติังาน 1 
language_id int 4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์ 1 
create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 11-07-2011 
create_by varchar 30 ผูส้ร้างประกาศ Coop_comsci 

 
ตาราง 4.13  ขอ้มูลจงัหวดั 

ช่ือตาราง tbl_province 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลจงัหวดั 
คียใ์น province _id 
คียน์อก - 
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ตาราง 4.13  ขอ้มูลจงัหวดั (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

province _id int(auto 
number) 

4 รหสัจงัหวดั 1 

name varchar 50 ช่ือจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 4.14   ขอ้มูลความตอ้งการตาํแหน่งงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ช่ือตาราง tbl_request 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลความตอ้งการตาํแหน่งงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
คียใ์น request _id 

คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
request _id int(auto 

number) 
4 รหสัความตอ้งการตาํแหน่งงาน 1 

student_id int 4 รหสันกัศึกษา 4904206321 
cooperative_id int 4 รหสัสถานประกอบการ 8 

position_id int 4 รหสัตาํแหน่งงาน 6 
status_id int 4 รหสัสถานะ 2 

create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 15-07-2011 
create_by varchar 30 ผูส้ร้าง Coop_comsci 

update_date time 3 วนัท่ีปรับปรุง 11-07-2011 
update_by varchar 30 ผูป้รับปรุง Coop_comsci 

 
ตาราง 4.15   ขอ้มูลแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

ช่ือตาราง tbl_research 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลแบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
คียใ์น research _id 
คียน์อก - 
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ตาราง 4.15   ขอ้มูลแบบประเมินผลการปฏิบติังาน (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

research _id int(auto 
number) 

4 รหสัการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

1 

research_code varchar 20 รหสัประเมินผล 49711 
research_name varchar 50 ช่ือแบบประเมินผล แบบประเมินผล

นกัศึกษา
ปฏิบติังาน 
สหกิจศึกษา 

 
อธิบายประเภทรหสัการประเมินผลการปฏิบติังาน (research _id) ไดด้งัน้ี 

          1    หมายถึง  49711  แบบประเมินผลนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  2  หมายถึง  49709  บนัทึกการนิเทศงาน 
 

ตาราง 4.16   ขอ้มูลการแสดงรายละเอียดการประเมินการปฏิบติังาน 
ช่ือตาราง tbl_research_details 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลการแสดงรายละเอียดการประเมินการปฏิบติังาน 
คียใ์น research_details _id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

research_details _id int(auto 
number) 

4 รหสัรายละเอียดการประเมิน
การปฏิบติังาน 

1 

field_1 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 1 1-5 
field_2 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 2 1-5 
field_3 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 3 1-5 
field_4 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 4 1-5 
field_5 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 5 1-5 
field_6 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 6 1-5 
field_7 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 7 1-5 
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ตาราง 4.16   ขอ้มูลการแสดงรายละเอียดการประเมินการปฏิบติังาน (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
field_8 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 8 1-5 
field_9 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 9 1-5 
field_10 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 10 1-5 
field_11 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 11 1-5 
field_1 2 varchar 10 ค่าคะแนนขอ้ท่ี 12 1-5 

comment_1 varchar 50 คาํแนะนาํขอ้ 1 แบบประเมิน มีความตั้งใจใน
การปฏิบติังาน 

comment_2 varchar 50 คาํแนะนาํขอ้ 2 แบบประเมิน ไม่มีการศึกษา
ระบบงานก่อน 

comment_3 varchar 50 คาํแนะนาํขอ้ 3 แบบประเมิน ควรเรียนรู้งาน
ใหม้ากข้ึน 

studentcode int 4 รหสันกัศึกษา 4904206321 
 

ตาราง 4.17   ขอ้มูลอา้งอิงรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ช่ือตาราง tbl_research_ref 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลอา้งอิงรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คียใ์น research_ref _id 

คียน์อก - 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

research_ref _id int(auto 
number) 

4 รหสัอา้งอิงการประเมินผล
การปฎิบติังาน 

1 

research_id int 4 รหสัการประเมินการ
ปฏิบติังาน 

1 

research_detail_id int 4 รหสัรายละเอียดการประเมิน
การปฏิบติังาน 

9 

company_id int 4 รหสับริษทั 20 
create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 15-07-2011 
create_by varchar 30 ผูส้ร้าง Hitcha 
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ตาราง 4.18   ขอ้มูลประเภทผูใ้ชง้าน 
ช่ือตาราง tbl_role 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลประเภทผูใ้ชง้าน 
คียใ์น role _id 
คียน์อก - 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
role _id int(auto 

number) 
4 รหสัผูใ้ช ้ 3 

name varchar 50 ประเภทผูใ้ช ้ cpmju_teacher 
createDate time 3 วนัท่ีสร้าง 15-07-2011 
updateDate time 3 วนัท่ีปรับปรุง 17-07-2011 
createBy varchar 30 ผูส้ร้าง Coop_comsci 
updateBy varchar 30 ผูป้รับปรุง Coop_comsci 

createTime time 3 เวลาสร้าง 21:00:00 
updateTime time 3 เวลาปรับปรุง 22:00:00 

 
อธิบายประเภทรหสัผูใ้ช ้(role id) ไดด้งัน้ี 

          1    หมายถึง  cpmju_admin     ผูดู้แลระบบ 
  2  หมายถึง  cpmju_company  ผูป้ระกอบการ 
            3  หมายถึง  cpmju_teacher  อาจารยนิ์เทศ 
    4  หมายถึง  cpmju_student  นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
    5  หมายถึง  cpmju_manager  ผูบ้ริหาร 
    6  หมายถึง  cpmju_coordinator ผูป้ระสานงานสหกิจศึกษา 
      

ตาราง 4.19   ขอ้มูลสถานะการรับนกัศึกษา 
ช่ือตาราง tbl_status 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลสถานะการรับนกัศึกษา 
คียใ์น status _id 

คียน์อก - 
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ตาราง 4.19   ขอ้มูลสถานะการรับนกัศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

status _id int(auto 
number) 

4 รหสัสถานะ 2 

name varchar 50 คาํอธิบายสถานะ อนุมติั 
 

อธิบายประเภทรหสัสถานะ (status _id) ไดด้งัน้ี 
         1    หมายถึง  รอตอบรับ 
 2  หมายถึง  อนุมติั 
           3  หมายถึง  ติดต่อผูป้ระสานงาน 
   4  หมายถึง  ยกเลิก 
   5  หมายถึง  ผา่นการฝึกสหกิจศึกษาแลว้ 
   6  หมายถึง  ยงัไม่ไดเ้ลือกสถานประกอบการ 

 
ตาราง 4.20   ขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ช่ือตาราง tbl_student 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
คียใ์น student _id 

คียน์อก - 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 

(ไบต)์ 
ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

student _id int(auto 
number) 

4 รหสัลาํดบันกัศึกษา 
สหกิจศึกษา 

1 

studentcode int 4 รหสันกัศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

4904206321 

password varchar 20 รหสัผา่นนกัศึกษา 
สหกิจศึกษา 

c28a31ffbd3020c5a 
2a92350d78a15cf 

title_name varchar 10 คาํนาํหนา้ 3=นางสาว 
name varchar 20 ช่ือ พิชามณฑ ์

lastname varchar 20 นามสกลุ ดวงบาล 
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ตาราง 4.20   ขอ้มูลนกัศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 

(ไบต)์ 
ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

birthday time 3 วนัเกิด 05-05-2531 
mobilenumber varchar 20 หมายเลข

โทรศพัทมื์อถือ 
0838644222 

email varchar 30 อีเมล ์ peera_ti@hotmail.com 
major varchar 30 สาขาวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
faculty varchar 30 คณะ วิทยาศาสตร์ 

person_ref_name varchar 30 ผูป้ระกอบการ คุณภคัพงค ์ชิงชยั 
person_ref_role varchar 20 ตาํแหน่ง CEO 

language_id int 4 รหสัภาษาคอมพิวเตอร์ 2 
period_request varchar 10 ภาคเรียนท่ีตอ้งการ 1 = ภาคเรียนท่ี 1 

2 = ภาคเรียนท่ี 2 
audit_transcript varchar 10 เอกสารใบแสดงผล 

การเรียน 
              0 = ไม่มี 
              1 = มี 

audit_register_doc varchar 10 เอกสารใบสมคัร               0 = ไม่มี 
              1 = มี 

audit_other varchar 10 เอกสารอ่ืน               0 = ไม่มี 
              1 = มี 

status varchar 10 สถานะ 1 
create_by varchar 30 ผูส้ร้าง admin 

create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 06-06-2011 
update_by varchar 30 ผูป้รับปรุง Coop_comsci 

update_date time 3 วนัท่ีปรับปรุง 16-06-2011 
user_id int 4 ลาํดบัท่ีผูใ้ชร้ะบบ 25 
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ตาราง 4.21   ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ 
ช่ือตาราง tbl_teacher 

คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศ 
คียใ์น teacher _id  
คียน์อก -  

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
teacher _id int(auto 

number) 
4 รหสัอาจารยนิ์เทศ 1 

username varchar 20 ช่ือผูใ้ช ้ jakrapop 
password varchar 20 รหสัผา่นอาจารยนิ์เทศ XXXXXXX 

title varchar 10 คาํนาํหนา้ 1=นาย 
name varchar 50 ช่ือ-สกลุ จกัรภพ วงศล์ะคร 
phone varchar 20 หมายเลขโทรศพัท ์ 053873560 
email varchar 50 อีเมล ์ jakrapop@mju.ac.th 

create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 06-06-2011 
create_by varchar 30 ผูป้รับปรุง Coop_comsci 
user_id int 4 ลาํดบัท่ีผูใ้ชร้ะบบ 19 

 
ตาราง 4.22   ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศท่ีมีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ช่ือตาราง tbl_teacher_supervisor 

คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศท่ีมีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
คียใ์น teacher_supervisor _id 
คียน์อก -  

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
teacher_supervisor 

_id 
int(auto 
number) 

4 รหสัอาจารยนิ์เทศท่ีมีรายช่ือ
นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

1 

teacher_id int 4 รหสัอาจารยนิ์เทศ 1 
student_id int 4 รหสัลาํดบันกัศึกษา 

สหกิจศึกษา 
1 

studentcode int 4 รหสันกัศึกษาสหกิจศึกษา 4904206321 
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ตาราง 4.22   ขอ้มูลอาจารยนิ์เทศท่ีมีรายช่ือนกัศึกษาสหกิจศึกษา (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด (ไบต)์ ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
status varchar 10 สถานะ 1 

create_date time 3 วนัท่ีสร้าง 06-06-2011 
create_by varchar 30 ผูป้รับปรุง Coop_comsci 

 
ตาราง 4.23   ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ช่ือตาราง tbl_user 
คาํอธิบาย ตารางเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
คียใ์น user _id 
คียน์อก role_id 

ช่ือฟิลด ์ ชนิด ขนาด 
(ไบต)์ 

ความหมาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

user _id int(auto 
number) 

4 รหสัลาํดบัผูใ้ชง้าน 1 

firstname varchar 20 ช่ือผูใ้ช ้ chorthip 
lastname varchar 20 นามสกลุ sitti 
username varchar 20 ช่ือผูใ้ช ้ admin 
password varchar 20 20 21232f297a57a5a 

743894a0e4a801fc3 
role_id int 4 รหสัผูใ้ช ้ 1 

createDate time 3 วนัท่ีสร้าง 06-06-2011 
updateDate time 3 วนัท่ีปรับปรุง 07-06-2011 
createBy varchar 30 ผูส้ร้าง admin 
updateBy varchar 30 ผูป้รับปรุง admin 

createTime time 3 เวลาสร้าง 11:30:00 
updateTime time 3 เวลาปรับปรุง 11:40:00 

e-mail 
 

varchar 50 อีเมล ์ chorthip_s@mju.ac.th 
active int 4 สถานะตอบรับ 1 
cardld 

 

varchar 13 หนา้ท่ี ผูดู้แลระบบ 
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อธิบายประเภทรหสัสถานะตอบรับ (active) ไดด้งัน้ี 
  0 หมายถึง  ยงัไม่ไดย้นืยนั           
  1    หมายถึง  ยนืยนัแลว้ 
   
 


