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Assignment#3-2

กําหนดส่ง: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ก่อน 16.30น. ทีห่ อ้ งพักอาจารย์ของแต่ละ Section
หมายเหตุ: - ให้เขียนด้วยลายมือบนกระดาษ A4
หากลอกกัน คนทีเ่ ป็ นต้นฉบับติ ดลบเท่ากับจํานวนคะแนน (-40 * จํานวนคนทีล่ อก) คนทีล่ อก ได้ 0 คะแนน
1. (10 คะแนน) ให้อธิบายแผนภาพทีแ่ สดงด้านล่าง ว่าประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร และ
ข้อมูลแต่ละคู่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างไร

2. (5 คะแนน) กําหนดให้ขอ้ มูล Section ประกอบด้วย Section_number (Section_number ของแต่ละรายวิขาที่
เปิ ดในแต่ละปี การศึกษา และภาคการศึกษา มีค่าไม่ซ้าํ กัน ), Semester, Year, Course_number, Instructor,
Room_no (ห้องทีใ่ ช้สอน), Building (ตึกทีใ่ ช้สอน), Weekdays (วันทีส่ อน เช่น ‘MWF’,‘MW’, ‘TT’ คือตัวย่อ
ของวัน M หมายถึง Monday), และ Hours (ช่วงเวลาทีส่ อน เช่น ‘9–9:50 A.M.’, ‘10–10:50 A.M.’, ..., ‘3:30–
4:50 P.M.’, ‘5:30–6:20 P.M.’) ให้ออกแบบ Section Entity โดยกําหนด Attribute ทีเ่ กีย่ วข้อง Primary Key และ
นําเสนอประเภทของ Attribute ให้ถูกต้องตามข้อมูลทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้น
3. (4 คะแนน) ให้ออกแบบ ER Diagram ทีป่ ระกอบด้วย Entity (Regular และ/หรือ Weak) และความสัมพันธ์ (ตัง้
ชื่อความสัมพันธ์ให้เหมาะสม) พร้อมทัง้ กําหนดค่า Cardinality Ratio สําหรับรายละเอียดของข้อมูลทีก่ าํ หนดให้
ในแต่ละข้อ
a) ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิ ดสอนหลายชัน้ เรียน แต่ละชัน้ เรียนมีครูสอนหลายคน และครูแต่ละคนอาจจะ
สอนหลายชัน้ เรียน แต่ละชัน้ เรียนใช้หอ้ งเรียนเดิมตลอดทัง้ ปี การศึกษา
b) บริษทั ด้านวิศวกรรมแห่งหนึ่ง พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความชํานาญอย่างน้อยหนึ่งทักษะ อาจจะมี
พนักงานทีเ่ ชีย่ วชาญในแต่ละทักษะหลายคน ในแต่ละทักษะต้องสามารถทํางานกับเครื่องจักรประเภท
ต่างๆได้ เช่น เครื่องกลึง หรือเครื่องโม่ เป็ นต้น ถ้าพนักงานมีความชํานาญหลายด้านก็สามารถดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรได้หลายประเภท
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4. (6 คะแนน) ให้ออกแบบ ER Diagram ทีป่ ระกอบด้วย Entity (Regular และ/หรือ Weak) และความสัมพันธ์ (ตัง้
ชื่อความสัมพันธ์ให้เหมาะสม) พร้อมทัง้ กําหนดค่า Cardinality Ratio สําหรับรายละเอียดของข้อมูลทีก่ าํ หนดให้
ในแต่ละข้อ
a) ในบริษทั แห่งหนึ่ง มีพนักงานหลายคน พนักงานแต่ละคนอาจจะถูกกําหนดให้ทาํ งานในโครงการต่างๆ
หรืออาจจะไม่ถูกกําหนดให้ทาํ งานในโครงการใดเลยก็ได้ ในแต่ละโครงการต้องมีพนักงานอย่างน้อย
หนึ่งคน
b) ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เปิ ดสอนหลายรายวิชา แต่ละรายวิชาอาจจะมีรายวิชาทีต่ อ้ งผ่านก่อนหนึ่งหรือ
หลายรายวิชา หรืออาจจะไม่ตอ้ งผ่านรายวิชาใดมาก่อนก็ได้ ในแต่ละรายวิชาอาจจะเปิ ดสอนหลายตอน
ก็ได้ แต่ละตอนอาจจะเรียนในวัน-เวลาเดียวกันหรือเรียนคนละวัน-เวลาก็ได้
c) ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีผปู้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษามากมาย ผูป้ ว่ ยแต่ละคนอาจจะมีประวัตกิ ารรักษา
หนึ่งหรือหลายครัง้ ก็ได้ ผูป้ ว่ ยอาจจะเคยมารับการรักษาในหลายแผนก เช่นแผนกอายุรกรรม แผนก
ออร์โธปิ ดกิ ส์ แผนกหู -ตา-คอ-จมูก เป็ นต้น แต่ละครัง้ ทีม่ ารับการรักษาอาจจะรักษากับหมอคนละคนก็
ได้ ในการรักษาแต่ละครัง้ ก็อาจจะได้รบั ยาหลายชนิดก็ได้
5. (15 คะแนน) ให้ออกแบบ ER Diagram สําหรับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
กําหนดให้ดา้ นล่าง โดยทีร่ ะบุ Attribute ของแต่ละ Entity, ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity, Cardinality Ratio, และ
Primary Key
− ธุรกิจร้านอาหาร มีสาขา 200-300 สาขา แต่ละสาขามีพนักงานประจําสาขา 5-10 คน
− เมนูอาหารมีหลากหลายประเภท สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มเมนูหลักๆดังนี้คอื อาหารหลักอาหารเรียก
นํ้าย่อย (หรืออาหารทานเล่น) ของหวาน เครื่องดื่ม เป็ นต้น อาหารแต่ละกลุ่มมีหลากหลายสัญชาติ เช่น
อิตาเลียน ไทย ฮังกาเรียน เวียดนาม จีน เป็ นต้น
− รายการเมนูอาหารจะถูกเปลีย่ นทุกๆ 2 เดือน และมีการจัดเก็บข้อมูลรายการเมนูอาหารทีเ่ คยขายไว้ใน
ระบบด้วย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลว่ารายการอาหารเมนูไหนทีข่ ายดี
− แต่ละเมนูใช้วตั ถุดบิ ในการปรุงอาหารหลากหลาย เช่น ไข่ เบคอน ผักต่างๆ เป็ นต้น พร้อมทัง้ ปริมาณ
วัตถุดบิ แต่ละชนิดทีใ่ ช้ในแต่ละเมนู
− วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการปรุงอาหารสังมาจากผู
่
จ้ ดั จําหน่ายหลายราย ผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายอาจจะขาย
วัตถุดบิ ชนิดเดียวกันก็ได้ ร้านค้าจะใช้ราคา คุณภาพของวัตถุดบิ (นําเสนอในรูปแบบของเกรด A, B,
หรือ C) และส่วนลด ในการตัดสินใจว่าจะเลือกซือ้ วัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จําหน่ายรายใด ประวัตใิ นการสังซื
่ อ้
สินค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ายจะถูกจัดเก็บในระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้ วัตถุดบิ ในอนาคต

