
กรณีศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพอี-อาร์ และการแปลงแผนภาพอี-อาร์ให้เป็น
รีเลชั่น  

 จากท่ีได้กล่าวมาทั้งหมด และที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 เพ่ือให้มีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับขั้นตอน
การสร้างแผนภาพอี-อาร์ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล จึงได้นําตัวอย่างกรณีศึกษา
จากงานวิจัยของ รณชัย ช่ืนธวัช ช่ืองานวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” มาสังเคราะห์ดังน้ี 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงาน หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
กระทําร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยส่งนักศึกษาออกทําการฝึกงานยังสถาน
ประกอบการท่ีตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน จากน้ันจะมีการมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านทําการออกนิเทศ 
(สัมภาษณ์) นักศึกษายังสถานประกอบการที่นักศึกษาออกฝึกงาน ซึ่งจากเอกสารรายงานวิจัย เมื่อนํามา
สังเคราะห์แล้ว สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีข้อกําหนดดังน้ี 

- คําว่านักศึกษา หมายถึงนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่าน้ัน 

- ในแต่ละปีการศึกษา จะมีการจัดให้นักศึกษาที่ศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรทําการ
ออกฝึกงาน โดยที่การฝึกงานแต่ละคร้ังเป็นการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคน 

- นักศึกษาที่ออกฝึกงานแล้วได้เกรดตํ่ากว่า C ถือว่าไม่ผ่านการฝึกงาน และจะต้องทําการออก
ฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

- การฝึกงานแต่ละคร้ังจะต้องทําการฝึกงานยังสถานประกอบการ 1 แห่ง และสถานประกอบการ
แต่ละแห่งสามารถรองรับการฝึกงานได้หลายคร้ัง  

- นักศึกษาที่ออกฝึกงานในแต่ละปีการศึกษา จะต้องมีการกําหนดคู่สายนิเทศ ซึ่งคู่สายนิเทศ 1 
สายคือการจับคู่กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โดยอาจารย์แต่ละท่านจะทําการออกนิเทศนักศึกษาแต่ละคน 
ยังสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานอยู่ 

- ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์แต่ละท่านจะมีคู่สายนิเทศหลายสาย หรือกล่าวได้ว่าแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์แต่ละท่านออกนิเทศนักศึกษาหลายคน 

จากรายละเอียดของข้อกําหนดที่ได้กล่าวมา ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนําเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพอี-อาร์ ดังน้ี 

 

1. การกําหนดเอ็นติต้ี 
 จากข้อมูลที่ให้มา พิจารณาคํานามแต่ละคําว่ามีคําใดบ้างที่สามารถเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูลได้ 

โดยที่คํานามทั้งหมดได้แก่ นักศึกษา หลักสูตร คณะ ปีการศึกษา การฝึกงาน สถานประกอบการ อาจารย์ และ
คู่สายนิเทศ จากน้ันจึงมาวิเคราะห์คํานามแต่ละคําว่าเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูลหรือไม่ ดังน้ี 

1.1 “นักศึกษา” เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนที่ออกฝึกงานในแต่ละปี
การศึกษา ซึ่งมีแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละคน เช่น รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ 



หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อนักศึกษาสามารถกําหนดแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของนักศึกษาได้อย่าง
น้อย 1 แอททริบ้ิวต์ ดังน้ัน “นักศึกษา” จึงเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.2 “หลักสูตร” เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลของหลักสูตรที่นักศึกษาแต่ละคนได้ศึกษาอยู่ ซึ่ง
หลักสูตรมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร เป็นต้น และหลักสูตรสามารถเป็นเอ็นติต้ีได้ แต่
เน่ืองจากขอบเขตของข้อมูลน้ัน พิจารณาเฉพาะหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เพียงหลักสูตรเดียวเท่าน้ัน 
หมายความว่าสมาชิกของหลักสูตรมีเพียง 1 สมาชิกเท่าน้ัน จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดให้หลักสูตรเป็นเอ็นติต้ีของ
ฐานข้อมูล ดังน้ัน “หลักสูตร” จึงไม่ใช่เอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.3 “คณะ” เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลของคณะวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนสังกัดอยู่ และด้วย
เหตุผลเดียวกับหลักสูตร คือขอบเขตของข้อมูลพิจารณาเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 1 คณะ
เท่าน้ัน ดังน้ัน “คณะ” จึงไม่ใช่เอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.4 “ปีการศึกษา” เป็นคํานามที่ใช้เก็บค่าปีการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝึกงาน ดังน้ันจึงไม่ใช่เอ็น
ติต้ี แต่เป็นแอททริบ้ิวต์ของเอ็นติต้ี ดังน้ัน “ปีการศึกษา” จึงไม่ใช่เอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.5 “การฝึกงาน”  เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคนที่ออกฝึกงานใน
แต่ละคร้ัง ซึ่งมีแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของการฝึกงาน เช่น รหัสการฝึกงาน วันที่เริ่มฝึกงาน วันที่สิ้นสุด
การฝึกงาน แผนกที่ทําการฝึกงาน ช่ือหัวหน้าแผนก ตําแหน่งหัวหน้าแผนก หมายเลขโทรศัพท์ของแผนก เป็น
ต้น ดังน้ัน “การฝึกงาน” จึงเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.6 “สถานประกอบการ” เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลของสถานที่ฝึกงานแต่ละแห่งที่นักศึกษาได้
ทําการออกฝึกงาน ซึ่งมีแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของสถานประกอบการแต่ละแห่ง เช่น รหัสสถาน
ประกอบการ ช่ือสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานประกอบการ เป็น
ต้น ดังน้ัน “สถานประกอบการ” จึงเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.7 “อาจารย์” เป็นคํานามที่ใช้เก็บข้อมูลของแต่ละท่านที่ทําการออกนิเทศนักศึกษาที่ออก
ฝึกงานในแต่ละครั้ง ซึ่งมีแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น รหัสอาจารย์ ช่ือ-สกุล ที่
อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ดังน้ัน “อาจารย์” จึงเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

1.8 “คู่สายนิเทศ” เป็นคํานามท่ีใช้เก็บข้อมูลการจับคู่การออกนิเทศระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ ซึ่งมีแอททริบ้ิวต์ที่บ่งบอกคุณสมบัติของคู่สายนิเทศแต่ละสาย เช่น รหัสสายนิเทศ ปีการศึกษาที่จัด
คู่สายนิเทศ วันที่ออกนิเทศ เป็นต้น ดังน้ัน “คู่สายนิเทศ” จึงเป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 

จากการวิเคราะห์คํานามเพ่ือหาเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล สรุปได้ว่าเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล ได้แก่ 
นักศึกษา การฝึกงาน สถานประกอบการ อาจารย์ คู่สายนิเทศ และขั้นตอนต่อไปเป็นการกําหนดแอททริบ้ิวต์
ให้กับเอ็นติต้ีเหล่าน้ี 

 

2. กําหนดแอททริบิ้วต์ให้กับเอ็นติต้ี 
 การกําหนดแอททริบ้ิวต์ให้กับเอ็นติต้ีน้ัน ให้พิจารณาว่าคุณสมบัติของแต่ละเอ็นติต้ี มีคุณสมบัติ

ใดบ้างที่นําค่าของคุณสมบัติไปใช้ในการประมวลผลในระบบ เช่น ถ้าต้องการให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถเข้า
ไปดูข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในสายนิเทศของตัวเองได้ ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์แสดงว่าระบบต้องมีการเก็บค่ารหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้วยจึงจะ



สามารถนํามาแสดงผลได้ ดังน้ัน รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จึงเป็นแอททริบ้ิวท์ของเอ็น
ติต้ี “นักศึกษา” เป็นต้น และจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยที่นํามาใช้เป็นกรณีศึกษา สามารถสรุปได้ว่า
แต่ละเอ็นติต้ีประกอบด้วยกลุ่มของแอททริบ้ิวต์ดังต่อไปน้ี 

2.1 เอ็นติต้ี “นักศึกษา” ประกอบด้วยแอททริบ้ิวต์ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ประเภทของนักศึกษา ช่ือเข้าใช้ระบบ รหัสผ่านเข้าใช้ระบบ 

2.2 เอ็นติต้ี “การฝึกงาน” ประกอบด้วยแอททริบ้ิวต์ รหัสการฝึกงาน วันที่เริ่มฝึกงาน วันที่
สิ้นสุดการฝึกงาน แผนกที่ทําการฝึกงาน ช่ือ-สกุลหัวหน้าแผนก ตําแหน่งหัวหน้าแผนก หมายเลขโทรศัพท์ของ
แผนก 

2.3  เอ็นติต้ี “สถานประกอบการ” ประกอบด้วยแอททริบ้ิวต์ รหัสสถานประกอบการ ช่ือสถาน
ประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์สถานประกอบการ 

2.4 เอ็นติต้ี “อาจารย์” ประกอบด้วยแอททริบ้ิวต์ รหัสอาจารย์ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ช่ือเข้าใช้ระบบ รหัสผ่านเข้าใช้ระบบ 

2.5 เอ็นติต้ี “คู่สายนิเทศ” ประกอบด้วยแอททริบ้ิวต์ รหัสสายนิเทศ ปีการศึกษาที่จัดสายนิเทศ 
วันที่ออกนิเทศ 

 

3. กําหนดคีย์หลักของเอ็นติต้ี   
 การกําหนดคีย์หลักของเอ็นติต้ีน้ัน ถ้าในกรณีที่เอ็นติต้ีน้ันมีแอททริบ้ิวต์ที่ใช้เก็บรหัสที่ใช้เป็น

ตัวแทนแต่ละสมาชิกของเอ็นติต้ีแล้ว จะกําหนดแอททริบ้ิวต์ดังกล่าวให้เป็นคีย์หลักของเอ็นติต้ี เน่ืองจากค่า
ของรหัสเหล่าน้ันจะไม่มีโอกาสซ้ํากัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคีย์หลัก ดังน้ันคีย์หลักของแต่ละเอ็นติต้ี จึงเป็นดังน้ี 
คีย์หลักของเอ็นติต้ี “นักศึกษา” คือ รหัสนักศึกษา คีย์หลักของเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” คือ รหัสการฝึกงาน คีย์
หลักของเอ็นติต้ี “สถานประกอบการ” คือ รหัสสถานประกอบการ คีย์หลักของเอ็นติต้ี “อาจารย์” คือ รหัส
อาจารย์ และคีย์หลักของเอ็นติต้ี “คู่สายนิเทศ” คือ รหัสสายนิเทศ 

 

4. กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี  
 การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ีสามารถกําหนดจากข้อกําหนดที่ได้จากการสังเคราะห์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ซึ่งความสัมพันธ์เป็นคํากริยาที่เช่ือมระหว่างคํานาม 2 คําที่เป็นเอ็นติต้ีของฐานข้อมูล 
และสามารถสรุปความสัมพันธ์ที่มีได้ดังน้ี 

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี “นักศึกษา” กับเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” โดยมีช่ือของ
ความสัมพันธ์คือ “ทํา” 

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” กับเอ็นติต้ี “สถานประกอบการ” โดยมีช่ือของ
ความสัมพันธ์คือ “ฝึกงานใน” 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี “นักศึกษา” กับเอ็นติต้ี “คู่สายนิเทศ” โดยมีช่ือของ
ความสัมพันธ์คือ “อยู่ใน” 

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี “คู่สายนิเทศ” กับเอ็นติต้ี “อาจารย์” โดยมีช่ือของ
ความสัมพันธ์คือ “มี” 

 



5. กําหนดประเภทของความสัมพันธ์  
 จากความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ีที่ได้กล่าวมาข้างต้น ให้นํามากําหนดประเภทของความสัมพันธ์

แต่ละเส้น ดังน้ี 
5.1 ความสัมพันธ์ “ทํา” ระหว่างเอ็นติต้ี “นักศึกษา” กับเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” มีประเภทของ

ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงต่อกลุ่ม ซึ่งฝั่งที่เป็นหน่ึงคือเอ็นติต้ี “นักศึกษา” ส่วนฝั่งที่เป็นกลุ่มคือเอ็นติต้ี “การ
ฝึกงาน” เพราะการฝึกงาน 1 ครั้ง เป็นของนักศึกษา 1 คน และนักศึกษา 1 คน สามารถทําการฝึกงานได้
หลายคร้ัง ถ้าการฝึกงานน้ันได้เกรดตํ่ากว่า C  

5.2 ความสัมพันธ์ “ฝึกงานใน” ระหว่างเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” กับเอ็นติต้ี “สถานประกอบการ” 
มีประเภทของความสัมพันธ์เป็นหน่ึงต่อกลุ่ม ซึ่งฝั่งที่เป็นหน่ึงคือเอ็นติต้ี “สถานประกอบการ” ส่วนฝั่งที่เป็น
กลุ่มคือเอ็นติต้ี “การฝึกงาน” เพราะการฝึกงาน 1 ครั้ง จะทําการฝึกงานในสถานประกอบการ 1 แห่ง และ
สถานประกอบการ 1 แห่ง รองรับการฝึกงานได้หลายครั้ง 

5.3 ความสัมพันธ์ “อยู่ใน” ระหว่างเอ็นติต้ี “นักศึกษา” กับเอ็นติต้ี “สายนิเทศ” มีประเภทของ
ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงต่อกลุ่ม ซึ่งฝั่งที่เป็นหน่ึงคือเอ็นติต้ี “นักศึกษา” ส่วนฝั่งที่เป็นกลุ่มคือเอ็นติต้ี “คู่สาย
นิเทศ” เพราะคู่สายนิเทศ 1 สาย มีนักศึกษา 1 คน แต่นักศึกษา 1 คน อาจอยู่ในคู่สายนิเทศได้หลายสาย ถ้า
นักศึกษาไม่ผ่านการฝึกงาน ทําให้ต้องออกฝึกงานอีกครั้งในปีการศึกษาต่อไป และเมื่อออกฝึกงานก็ต้องมีการ
จับคู่สายนิเทศใหม่อีกคร้ัง 

5.4 ความสัมพันธ์ “มี” ระหว่างเอ็นติต้ี “คู่สายนิเทศ” กับเอ็นติต้ี “อาจารย์” มีประเภทของ
ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงต่อกลุ่ม ซึ่งฝั่งที่เป็นหน่ึงคือเอ็นติต้ี “อาจารย์” ส่วนฝั่งที่เป็นกลุ่มคือเอ็นติต้ี “คู่สาย
นิเทศ” เพราะคู่สายนิเทศ 1 สาย มีอาจารย์ 1 ท่าน และอาจารย์ 1 ท่าน มีคู่สายนิเทศได้หลายสาย 

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถนํามาเขียนเขียนเป็นแผนภาพอี-อาร์ ได้ดังภาพที่ 5.13 
แต่การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพอี-อาร์ของระบบเดียวกัน ไม่จําเป็นที่ผู้ออกแบบฐานข้อมูลแต่ละคน
จะต้องออกแบบฐานข้อมูลแล้วได้แผนภาพอี-อาร์ที่เหมือนกัน เช่น จากกรณีศึกษาที่ยกมาเป็นตัวอย่าง 
ผู้ออกแบบอาจมองได้ว่า “คู่สายนิเทศ” ไม่ใช่เอ็นติต้ี แต่เป็นความสัมพันธ์ช่ือ “ออกนิเทศ” ระหว่างเอ็นติต้ี 
“อาจารย์” กับเอ็นติต้ี “การฝึกงาน”  โดยมีประเภทของความสัมพันธ์เป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม เพราะ การฝึกงาน 
1 ครั้ง มีอาจารย์ออกนิเทศ 1 ท่าน และอาจารย์ 1 ท่านออกนิเทศการฝึกงานได้หลายครั้ง เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อได้แผนภาพอี-อาร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการแปลงแผนภาพอี-อาร์ให้เป็นรีเลช่ัน ดังน้ี 
1. แปลงเอ็นติต้ีให้เป็นรีเลช่ัน ได้รีเลช่ันดังต่อไปน้ี 
 1.1 สถานประกอบการ(รหัสสถานประกอบการ,ช่ือสถานประกอบการ,หมายเลขโทรศัพท์,ที่อยู่)
 1.2 นักศึกษา(รหัสนักศึกษา,ช่ือ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ประเภทของนักศึกษา,ช่ือเข้าใช้ 
  ระบบ,รหัสผ่าน) 

1.3 การฝึกงาน(รหัสการฝึกงาน,แผนก,ช่ือหัวหน้าแผนก,ต.น.หัวหน้า,หมายเลขโทรศัพท์) 
1.4 คู่สายนิเทศ(รหัสสายนิเทศ,วันที่ออกนิเทศ,ปีการศึกษาที่จัดสาย) 
1.5 อาจารย์(รหัสอาจารย์,ช่ือ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ช่ือเข้าใช้ระบบ,รหัสผ่าน) 

2. แปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ี ได้ดังน้ี 
 2.1 แปลงความสัมพันธ์ “ฝึกงานใน” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไบนารี่หน่ึงต่อกลุ่ม จึงนําคีย์หลัก

ของเอ็นติต้ีสถานประกอบการมาเพ่ิมเป็นคีย์นอกในเอ็นติต้ีการฝึกงาน 
  การฝึกงาน(รหัสการฝึกงาน,แผนก,ช่ือหัวหน้าแผนก,ต.น.หัวหน้า,หมายเลขโทรศัพท์, 

ภาพที่ 5.13 แผนภาพอี-อาร์ระบบฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
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  รหัสสถานประกอบการ) 
 2.2 แปลงความสัมพันธ์ “ทํา” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไบนาร่ีหน่ึงต่อกลุ่ม จึงนําคีย์หลักของ
เอ็นติต้ีนักศึกษามาเพ่ิมเป็นคีย์นอกในเอ็นติต้ีการฝึกงาน 

  การฝึกงาน(รหัสการฝึกงาน,แผนก,ช่ือหัวหน้าแผนก,ต.น.หัวหน้า,หมายเลขโทรศัพท์, 
  รหัสสถานประกอบการ,รหัสนักศึกษา) 

2.3 แปลงความสัมพันธ์ “อยู่ใน” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไบนาร่ีหน่ึงต่อกลุ่ม จึงนําคีย์หลัก
ของเอ็นติต้ีนักศึกษามาเพ่ิมเป็นคีย์นอกในเอ็นติต้ีคู่สายนิเทศ 

คู่สายนิเทศ(รหัสสายนิเทศ,วันที่ออกนิเทศ,ปีการศึกษาที่จัดสาย,รหัสนักศึกษา) 
 2.4 แปลงความสัมพันธ์ “ดูแล” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบไบนารี่หน่ึงต่อกลุ่ม จึงนําคีย์หลักของ
เอ็นติต้ีอาจารย์มาเพ่ิมเป็นคีย์นอกในเอ็นติต้ีคู่สายนิเทศ 

  คู่สายนิเทศ(รหัสสายนิเทศ,วันที่ออกนิเทศ,ปีการศึกษาที่จัดสาย,รหัสนักศึกษา,รหัสอาจารย์) 
 

สรุปเมื่อผ่านขั้นตอนการแปลงแผนภาพอี-อาร์ให้เป็นรีเลช่ันแล้ว ได้รีเลช่ันที่มีโครงสร้างรีเลช่ัน 
ดังน้ีคือ 

1. สถานประกอบการ(รหัสสถานประกอบการ,ช่ือสถานประกอบการ,หมายเลขโทรศัพท์,ที่อยู่) 
2. นักศึกษา(รหัสนักศึกษา,ช่ือ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ประเภทของนักศึกษา,ช่ือเข้าใช้ระบบ 
 ,รหัสผ่าน) 
3. การฝึกงาน(รหัสการฝึกงาน,แผนก,ช่ือหัวหน้าแผนก,ต.น.หัวหน้า,หมายเลขโทรศัพท์, 
 รหัสสถานประกอบการ,รหัสนักศึกษา) 
4. คู่สายนิเทศ(รหัสสายนิเทศ,วันที่ออกนิเทศ,ปีการศึกษาที่จัดสาย,รหัสนักศึกษา,รหัสอาจารย์) 
5. อาจารย์(รหัสอาจารย์,ช่ือ-สกุล,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ช่ือเข้าใช้ระบบ,รหัสผ่าน) 


