
 

บทที่ 4 
การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใช ไดออกแบบระบบและฐานขอมูลใหม
โดยแบงสวนของการออกแบบเปน 2 สวนคือ สวนของการออกแบบระบบ ผูศึกษาใชเครื่องมือใน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ คือ แผนผังระบบ (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูล 
(Dataflow Diagram) และสวนการออกแบบฐานขอมูล ผูศึกษาใชเครื่องมือในการออกแบบ
ฐานขอมูล คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) รายละเอียด
การศึกษาครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
 

4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
1) แผนผังบริบทของระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ เปนแผนผังที่แสดงถึงภาพรวม

ของระบบ และความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ คือ ฝายทะเบียนและวัดผลฯ 
อาจารย และนักศึกษา 

2)  แผนผังกระแสขอมูล  (Dataflow Diagram)  เปนแผนผังที่แสดงถึงการไหลของขอมูลใน
ระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ระหวางกระบวนการตาง ๆ จากแผนผังบริบท   
 
 เพื่อใหเห็นระบบงานทั้งหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณ ตามมาตรฐานที่ใชใน
การออกแบบ Data Flow Diagram Symbol (DFD) แสดงในตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 สัญลักษณทีใ่ชในการทําแผนผังบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 
 

Process – ขั้นตอนการทํางานภานในระบบ 

 
 
 

Data Store – แหลงขอมูลสามารถเปนไดทั้งไฟลขอมูลและ
ฐานขอมูล (File or Database) 

 
 
 

External Agent – ปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ  
ตอระบบ 

 Data Flows  –  เสนทางการไหลของขอมูล แสดงทิศทางของขอมูล
จากขั้นตอนการทํางานหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง    

  
        ทั้งนี้สามารถแสดงการวิเคราะหและออกแบบระบบในรูปของแผนผังบริบท ดังนี้ 
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รูป 4.1  แผนผังบริบทของระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
 

จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ของโรงเรียน
ลําปางพาณิยชการและเทคโนโลยี โดยจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบ
คือ ผูดูแลระบบ (ฝายทะเบียนและวัดผลฯ) อาจารย และนักศึกษา โดยระบบจะทํางานสัมพันธกัน
ดังนี้ 

1) ฝายทะเบียนและวัดผลฯ (ผูดูแลระบบ) ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ กําหนด
ขอมูลพื้นฐานของระบบ ไดแก ขอมูลภาควิชา ขอมูลอาจารย  ขอมูลนักศึกษา ขอมูลรายวิชา การ
กําหนดอาจารยประจําวิชา กําหนดตารางสอบ การวิเคราะหขอสอบ รวมถึงการกําหนดสิทธิ์และ
อนุมัติสิทธิ์ใหผูใชงานระบบ  

2) อาจารย  ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ การลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ  การ
กําหนดจุดประสงครายวิชา การเพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุงขอสอบ 

3) นักศึกษา ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ การลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ เพื่อ
ทําการสอบ 
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จากระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ของโรงเรียนลําปางพาณิยชการและเทคโนโลยี 
สามารถวิเคราะหเพื่อหารายละเอียด ผูที่เกี่ยวของ(Boundaries) ขอมูลที่เกี่ยวของ (Data) และ 
กระบวนการที่เกี่ยวของ (Process) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ผูที่เกี่ยวของกบัระบบ (List of Boundaries) 

• ฝายทะเบียนและวัดผลฯ (ผูดูแลระบบ) 

• อาจารย 

• นักศึกษา  
2)   ขอมูลที่เกี่ยวของ(Data) 

• ขอมูลภาควิชา 

• ขอมูลอาจารย 

• ขอมูลนักศึกษา 

• ขอมูลรายวิชา 

• ขอมูลอาจารยประจําวิชา 

• ขอมูลจุดประสงครายวิชา 

• ขอมูลขอสอบ 

• ขอมูลตารางสอบ 

• ขอมูลผลคะแนนสอบ 

• ขอมูลการวิเคราะห ขอสอบ 
3)   กระบวนการทีเ่กี่ยวของ (List of Process) 

• ลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ 

• จัดการขอมูล 

• กําหนดอาจารยประจําวิชา 

• จัดทําขอสอบ 

• กําหนดตารางสอบ 

• สอบ 

• ตรวจขอสอบ 

• วิเคราะหขอสอบ 

• จัดทํารายงาน 
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และเมื่อแจกแจงรายละเอียดของกระบวนการทํางานดวยแผนผังกระแสขอมูลระดับ 0                            
(Data Flow Diagram Level 0) จะแสดงทิศทางการไหลของขอมูลไดดังนี้  
 

 
 

รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0  ของระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
 
 จากรูป  4.2  อธิบายหลักการทํางานไดวา ในการที่ผูใชทั้ง 3 กลุมจะเขาใชงานระบบนั้น  
จะตองผานกระบวนการเขาใชระบบกอน  เพื่อตรวจสอบวาผูใชมีสิทธิ์ที่เขาใชระบบในสวนใดได
บาง ดังนี้ ผูใชในฐานะที่เปนผูดูแลระบบ(ฝายทะเบียนและวัดผลฯ) เมื่อเขาใชระบบแลว สามารถ
เขาไปจัดการเพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุง และบันทึกขอมูลในสวนของขอมูลภาควิชา ขอมูลรายวิชา 
ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษาได จากนั้นก็ทําการกําหนดอาจารยประจําวิชา วาแตละรายวิชานั้น มี
อาจารยทานใดเปนผูรับผิดชอบสอนบาง  เมื่อทําการกําหนดอาจารยประจําวิชาเสร็จแลว อาจารย
ประจําวิชาเขาใชงานระบบ สามารถกําหนดจุดประสงคของรายวิชาที่สอน จากนั้นจึงจะสามารถ
ออกขอสอบตามชวงวันและเวลาที่ฝายทะเบียนและวัดผลฯ กําหนดได  เมื่อทําการออกขอสอบเสร็จ
เรียบรอยแลวฝายทะเบียนและวัดผลฯ จะกําหนดตารางสอบของแตละรายวิชา วาจะใหนักศึกษา
หองใดสอบ สอบขอสอบชุดไหน  และชวงเวลาใด แลวแจงผานระบบไปยังอาจารยประจําวิชา  เมื่อ
นักศึกษาเขาใชระบบก็สามารถสอบ  แลวสงผลการทําขอสอบใหระบบ ระบบก็จะทําการ
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ตรวจขอสอบและแจงคะแนนผลการสอบทันที ฝายทะเบียนและวัดผลฯ และอาจารยสามารถเรียกดู
ผลคะแนนของนักศึกษาที่เขาสอบ และผลการทําขอสอบของนักศึกษาในแตละขอได จากนั้น               
ฝายทะเบียนและวัดผลฯ สามารถทําการวิเคราะหขอสอบ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบเปนรายขอได 

 
 

รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1  ของกระบวนการยอย 2.0 จัดการขอมูล 
  

 จากรูป 4.3 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดการขอมูล วาในกระบวนการ
จัดการขอมูลนั้น ฝายทะเบียนและวัดผลฯ จะทําหนาที่ในการเพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุง บันทึก ขอมูล
เกี่ยวกับ ขอมูลภาควิชา ขอมูลรายวิชา ขอมูลอาจารย และ ขอมูลนักศึกษาได  
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รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1  ของกระบวนการยอย 4.0 จัดทําขอสอบ 
  
 จากรูป 4.4 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดทําขอสอบ ของอาจารยวาใน
การจัดทําขอสอบไดนั้น จะตองมีการปอนจุดประสงครายวิชากอน จึงจะสามารถออกขอสอบใน   
แตละชุดได  ในการออกขอสอบนั้นสามารถเลือกขอสอบที่มีอยูในคลังขอสอบมาทําการ                     
ออกขอสอบเปนบางสวน หรือทั้งหมดก็ได และสามารถเพิ่มขอสอบใหมในชุดนั้น ๆ แลวบันทึก
ขอสอบใหมเก็บไวในระบบได  
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รูป 4.5  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1  ของกระบวนยอย 8.0 วิเคราะหขอสอบ 
  
 จากรูป 4.5 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการวิเคราะหขอสอบ ของ                        
ฝายทะเบียนและวัดผลฯ  สามารถเลือกรายวิชา คร้ังที่สอบ เมื่อทําการเลือกขอมูลแลว ระบบจะทํา
การเรียงลําดับผลคะแนนสอบของนักศึกษาที่เขาสอบในรายวิชานั้นจริง โดยการเรียงผลคะแนน
สอบนั้นจะเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ฝายทะเบียนและวัดผลฯ เลือกเทคนิคในการวิเคราะห
ขอสอบ ระบบจะทําการนับจํานวนขอถูกของกลุมสูงและกลุมต่ําของเทคนิคที่เลือก เพื่อคํานวณหา
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และตัวลวง จากนั้นจึงจะสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอสอบ 
รายขอออกมา 
 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 

จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางานตาง ๆ 
ภายในระบบอะไรบาง ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบดังรูป 
4.6  
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รูป 4.6 ความสัมพันธระหวางขอมูลของระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
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จากรูป 4.6 คือความสัมพันธของขอมูลที่ประกอบไปดวยเอนทิตี (Entity) ตาง ๆ ดังตอไปนี้  

• teacher  ที่มีความสัมพันธ แบบกลุมตอกลุม(Many-to-Many Relationship) กับ 
exam โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ code_td 

• mrs ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
teacher โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ mr_id 

• test_time  ที่มีความสัมพันธ แบบกลุมตอกลุม(Many-to-Many Relationship) กับ 
teacherโดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ test_id 

• admin ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
teacher โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ ad_id 

• teacher_sub ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ teacher โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ code_td 

• dept  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ major 
โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ d_id 

• major  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
subject โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ m_id 

• subject_obj  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ subject โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ s_code 

• course_level  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) 
กับ subject โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ cl_id 

• test_time  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
subject โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ s_code 

• exam  ที่มีความสัมพันธ แบบกลุมตอกลุม(Many-to-Many Relationship) กับ 
subject  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ  s_code 

• subject_type  ที่มีความสัมพันธ แบบกลุมตอกลุม(Many-to-Many Relationship) 
กับ subject  โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ  st_id 

• room  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
student โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ  rid 

• score  ที่มีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationship) กับ 
student โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ที่เปนคียหลัก (Primary Key) คือ code_std 



  
47 

ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ที่ใชในฐานขอมูลของระบบฯ มีดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 4.2  ชนิดของขอมูล (Data type) 
 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
char(m) จะเอาไวเก็บขอมูลที่เปน String โดยขนาดของการเก็บมี

ขนาดคงที่ไมเกิน 255 ตัวอักษร 
status char(1); 

varchar(m) ขอมูลที่เปน Stringโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกิน 
255 ตัวอักษร 

login varchar(20); 

Int(m) Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีคาตั้งแต  
-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned 
จะมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

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

text เก็บขอมูลตั้งแต 1-65535 ตัวอักษร ex_sub  text; 
date เก็บขอมูลวันที่ในรูปแบบ  "yyyy-mm-dd"  

มีขนาด 3 ไบต 
date_st date; 

time เก็บขอมูลเวลาในรูปแบบ  "hh:mm:ss" มีขนาด 3 ไบต time_in time; 
 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล โดย
แตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวต คียหลัก (Primary Key) และคียนอก (Foreign Key) 
ดังนี้ 

 

ตาราง 4.3  ขอมูลทั้งหมดของการพัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ                
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 

 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
1. admin ad_id Master ตารางเก็บขอมูลผูดูแลระบบ 
2. course_level cl_id Reference ตารางเก็บขอมูลระดับวิชา 
3. dept d_id Reference ตารางเก็บขอมูลคณะวิชา 
4. exam ex_id Master ตารางเก็บขอมูลขอมูลการสอบ 
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ตาราง 4.3  ขอมูลทั้งหมดของการพัฒนาระบบคลังขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ                
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (ตอ) 

 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
5. location id Reference ตารางเก็บขอมูลจังหวัด อําเภอ  
    ตําบล 

6. major m_id Reference ตารางเก็บขอมูลสาขาวิชา 
7. mrs mr_id Master ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาชื่อ 
8. room rid Master ตารางเก็บขอมูลหอง 
9. score s_id Reference ตารางเก็บขอมูลคะแนนสอบ 
10. student code_std Master ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
11. subject s_code Master ตารางเก็บขอมูลรายวิชา 
12. subject_obj obj_id Master ตารางเก็บขอมูลจุดประสงค

รายวิชา 
13. subject_type st_id Reference ตารางเก็บขอมูลประเภทวิชา 
14. teacher code_td Master ตารางเก็บขอมูลอาจารย 
15. teacher_sub id Reference ตารางเก็บขอมูลชวงเวลาการ

ปอนขอสอบของอาจารย 
16. test_time test_id Reference ตารางกําหนดการสอบ 
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ตาราง 4.4  ขอมูลผูดูแลระบบ 
 

ช่ือตาราง admin 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผูดูแลระบบ 
คียหลัก ad_id 
คียนอก code_td 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
ad_id int 4 รหัสผูดูแลระบบ 1 
login varchar 20 ช่ือเรียก admin 
password varchar 10 รหัสผาน เขารหัส mod5 
code_td varchar 20 รหัสอาจาย 47-01-0441 
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ตาราง 4.5  ขอมูลอาจารย 
 

ช่ือตาราง teacher 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลอาจารย 
คียหลัก code_td 
คียนอก mr_id, m_id 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code_td varchar 10 รหัสอาจารย 47-01-0443 
mr_id varchar 6 รหัสคํานําหนาชื่อ 3 
fname varchar 20 ช่ืออาจารย สาวิตรี 
lname varchar 30 สกุลอาจารย ศรีทิพยวงค 
m_id char 2 รหัสสาขา 5 
b_date date 3 วันเดือนปเกดิ 2523-08-27 
hno varchar 7 บานเลขที่ 156 
hmo char 2 หมู 9 
hname varchar 30 ช่ือหมูบาน ทุงเกวีย๋น 
soi varchar 10 ซอย 8 
road varchar 30 ถนน ทุงเกวีย๋น 
tumbol varchar 30 ตําบล เมืองยาว 
ampher varchar 30 อําเภอ หางฉัตร 
province varchar 30 จังหวดั ลําปาง 
zipcode varchar 5 รหัสไปรษณยี 52240 
tel varchar 13 เบอรโทรศัพท 089-9753243 
email varchar 30 ที่อยูอีเมล aew@hotmail.com 
login varchar 15 ช่ือเรียก 47-01-0443 
password varchar 15 รหัสผาน เขารหัส mod5 
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ตาราง 4.6  ขอมูลระดับวิชา 
 

ช่ือตาราง course_level 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลระดับวิชา 
คียหลัก cl_id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
cl_id int 4 รหัสระดับวิชา 1 
cl_name varchar 50 ช่ือระดับวิชา ประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ 
 
 

ตาราง 4.7  ขอมูลคณะวิชา 
 

ช่ือตาราง dept 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคณะวิชา 
คียหลัก d_id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
d_id int 4 รหัสคณะวิชา 1 
d_name varchar 30 ช่ือคณะวิชา คณะวิชา

บริหารธุรกิจ 
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ตาราง 4.8  ขอมูลขอสอบ 
 

ช่ือตาราง exam 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอสอบ 
คียหลัก ex_id 
คียนอก s_code 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
ex_id int 4 รหัสขอสอบ 190 
ex_sub text 65,535 คําถาม โปรแกรมใดใช

สอนในวิชาการใช
ประมวลผลคํา 

ex_ch1 text 65,535 ตัวเลือก ก MS-Word 
ex_ch2 text 65,535 ตัวเลือก ข MS-Exel 
ex_ch3 text 65,535 ตัวเลือก ค Adobe Photoshop 
ex_ch4 text 65,535 ตัวเลือก ง Flash 8 
ex_ans char 1 ตัวเลือกที่ถูก 1 
ex_set char 2 ชุดที่ 1 
ex_p varchar 5 คาความยากงาย 0.50 
ex_r varchar 5 คาอํานาจจําแนก 0.50 
s_code varchar 10 รหัสวิชา 2201-1001 
code_td varchar 10 รหัสอาจารย 47-01-0441 
file varchar 30 ไฟลเสียง record1.wav 
obj_id varchar 4 ลําดับขอสุดประสงค 20 
ex_num int 4 ลําดับขอสอบ 3 
     
     
 
 
 

 
   



  
53 

ตาราง 4.8  ขอมูลขอสอบ (ตอ) 
 

ช่ือตาราง exam 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอสอบ 
คียหลัก ex_id 
คียนอก s_code 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
ch1_num int 4 จํานวนครั้งในการ

เลือกตอบ  ก 
1 

ch2_num int 
4 จํานวนครั้งในการ

เลือกตอบ  ข 
2 

ch3_num int 
4 จํานวนครั้งในการ

เลือกตอบ  ค 
1 

ch4_num int 
4 จํานวนครั้งในการ

เลือกตอบ  ง 
9 

no_num int 4 เวน (ไมตอบ) 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
54 

ตาราง 4.9  ขอมูลจังหวัด อําเภอ ตําบล 
 

ช่ือตาราง location 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลจังหวัด อําเภอ ตําบล 
คียหลัก id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 รหัสจังหวดั อําเภอ 

ตําบล 
16 

loc_code varchar 10 รหัส 100200 
loc_abbr varchar 255 อําเภอ ดุสิต 
loc_name varchar 255 ตําบล เขตดุสิต 
location_name varchar 255 จังหวดั เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
loc_order_name varchar 255 เรียงตามจังหวดั กรุงเทพมหานคร 

เขตดุสิต 
flag_disaster char 1   
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ตาราง 4.10  ขอมูลสาขาวิชา 
 

ช่ือตาราง major 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสาขาวิชา  
คียหลัก m_id 
คียนอก d_id 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
m_id int 4 รหัสสาขาวิชา 2 
m_name varchar 30 ช่ือสาขาวิชา บัญชี 
d_id char 2 รหัสคณะวิชา 1 

 
 

ตาราง 4.11  ขอมูลคํานําหนาชื่อ 
 

ช่ือตาราง mrs 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาชื่อ 
คียหลัก mr_id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
mr_id int 4 รหัสคํานําหนาชื่อ 2 
mr_name varchar 10 คํานําหนาชื่อ น.ส. 
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ตาราง 4.12  ขอมูลคะแนนสอบ 
 

ช่ือตาราง score 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลคะแนนสอบ 
คียหลัก s_id 
คียนอก code_std, test_id 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
s_id int 4 รหัสคะแนนสอบ 158 
code_std varchar 10 รหัสนักศึกษา 49136363 
score decimal 4,2 คะแนน 5.00 

test_date datetime 
3 วันที่เขาสอบ 2551-04-01 

11:37:22 
test_id char 3 ลําดับวิชาสอบ 17 

ans_ch text 
65,535 ขอมูลการตอบแตละ

ขอ 
3:2:4:4:4:1:3:3:1:4 

status char 1 สถานะการสอบ T 
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ตาราง 4.13  ขอมูลนักศึกษา 
 

ช่ือตาราง teacher 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
คียหลัก code_td 
คียนอก mr_id 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
code_td varchar 10 รหัสนักศึกษา 49135737 
mr_id varchar 6 รหัสคํานําหนาชื่อ 2 
fname varchar 20 ช่ือนักศึกษา ปยะวรรณ 
lname varchar 30 สกุลนักศึกษา พุทธวงศ 
room varchar 2 หอง ชค203 
b_date date 3 วันเดือนปเกดิ 2533-05-23 
hno varchar 7 บานเลขที่ 45 
hmo char 2 หมู 2 
hname varchar 30 ช่ือหมูบาน บานสา 
soi varchar 10 ซอย 4 
road varchar 30 ถนน ลําปาง-แจหม 
tumbol varchar 30 ตําบล บานสา 
ampher varchar 30 อําเภอ แจหม 
province varchar 30 จังหวดั ลําปาง 
zipcode varchar 5 รหัสไปรษณยี 52120 
tel varchar 13 เบอรโทรศัพท 054-369278 
email varchar 30 เบอรอีเมลล pim@hotmail.com 
login varchar 15 ช่ือเรียก 49135737 
password varchar 15 รหัสผาน เขารหัส mod5 
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ตาราง 4.14  ขอมูลหอง 
 

ช่ือตาราง room 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหอง 
คียหลัก room 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
rid int 4 รหัสหอง 12 
room varchar 20 หอง ชค203 

 
 

ตาราง 4.15  ขอมูลวิชา 
 

ช่ือตาราง subject 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลวิชา 
คียหลัก s_code 
คียนอก st_id, cl_id, m_id 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
s_code varchar 10 รหัสวิชา 2201-1001 
s_name varchar 100 ช่ือวิชา การใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา 
unit char 2 จํานวนหนวยกิต 2 
st_id char 2 รหัสประเภทวชิา 2 
cl_id char 2 รหัสระดับวิชา 1 
m_id char 2 รหัสสาขาวิชา 5 
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ตาราง 4.16  ขอมูลจุดประสงครายวิชา 
 

ช่ือตาราง subject_obj 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลจุดประสงครายวิชา 
คียหลัก obj_id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
obj_id int 4 รหัสจุดประสงค

รายวิชา 
20 

obj_name text 65,535 ช่ือจุดประสงค นักศึกษาอธิบาย
ประเภทของ
โปรแกรมประมวล
คําได 

ex_set char 2 ชุดขอสอบ 1 
s_code varchar 10 รหัสวิชา 2201-1001 

 
 

ตาราง 4.17  ขอมูลประเภทวชิา 
 

ช่ือตาราง subject_type 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประเภทวิชา 
คียหลัก st_id 
คียนอก - 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
st_id int 4 รหัสประเภทวชิา 2 
st_name varchar 30 ช่ือประเภทวิชา วิชาชีพเฉพาะสาขา 
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ตาราง 4.18  ขอมูลชวงเวลาการปอนขอสอบของอาจารย 
 

ช่ือตาราง teacher_sub 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลชวงเวลาการปอนขอสอบของอาจารย 
คียหลัก id 
คียนอก code_td, s_code 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
id int 4 รหัสชวงเวลาการ

ปอนขอสอบของ
อาจารย 

12 

code_td varchar 15 รหัสอาจารย 47-01-0443 
s_code varchar 10 รหัสวิชา 2201-1001 
date_st date 3 วันเริ่มปอนขอสอบ 2551-03-31 

date_sp date 3 
วันสิ้นสุดปอน
ขอสอบ 

2551-04-30 
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ตาราง 4.19  ขอมูลกําหนดการสอบ 
 

ช่ือตาราง test_time 

คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลกําหนดการสอบ 
คียหลัก id 
คียนอก code_td, test_ex_id, room 
หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
test_id int 4 รหัสกําหนดการ

สอบ 
17 

test_desc varchar 200 คําอธิบาย การสอบเก็บคะแนน
คร้ังที่ 1  เรียนปรับ
เกรดชวงเดือน
เมษายน  ประจําภาค
เรียนที่ 2/2550 

test_date date 3 วันที่สอบ 2551-04-01 
time_in time 3 เวลาเริ่มสอบ 10:00:00 
time_out time 3 ส้ินสุดการสอบ 16:00:00 
s_code varchar 10 รหัสวิชา 2201-1001 
room varchar 10 หอง ชค201,ชค202 
code_td varchar 10 รหัสอาจารย 47-01-0441 
ex_id text 65,535 ลําดับขอสอบ 190:198:199:192:19

1:197:203:207:204:
194 

 


