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บทท่ี 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

การพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม เปนการพัฒนาระบบเพื่อชวยในการ จัดการเรียนการสอนและการจัดสรรการใชทรัพยากรการ
เรียนการสอน อาทิเชน อุปกรณทางดานคอมพิวเตอรและเครือขาย อุปกรณที่ใชสนับสนุนการเรียน
ทางดานเครื่องยนต ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงการไดผลลัพธตามท่ีผูใชตองการ ซ่ึงจากการวิเคราะหระบบจากลักษณะองคกร ข้ันตอนการ
ทํางานในระบบเดิมสามารถแบงขบวนการทํางานซ่ึงประกอบไปดวยงานหลัก 6 สวน คือ ดูแลการใช
งานระบบ จัดการขอมูลหลักเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การกําหนดสวนของอาจารยผูสอนกับรายวิชาที่
ทําการสอน การจัดสรรและเลือกใชทรัพยากรหองเรียน อุปกรณที่ใชสําหรับการเรียนใหเหมาะสมกับ
รายวิชาเรียน รายวิชากับระดับการศึกษาของนักเรียน และการออกรายงาน 
 

3.1  การออกแบบระบบระดับแนวคิด 
การออกแบบระดับแนวคิดและการออกแบบฐานขอมูล  มีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบ   

ท้ังขอมูลและขั้นตอนการทํางานตาง ๆ รวมถึงการเขาใจถึงความตองการของ ผูใชระบบ  โดยใชเคร่ืองมือท่ีใช
ในการออกแบบระบบงานคือ DFD (Data Flow Diagram)  แลวจึงออกแบบในระดับแนวคิด (Conceptual 
Schema Design) และการออกแบบฐานขอมูล (Database Design)  โดยใช  ER Model  (Entity Relationship 
Model) เปนเคร่ืองมือในการแสดงรายละเอียดตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับขอมูลในฐานขอมูลท่ีไดออกแบบ  

ฝายวิชาการโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม  เปนหนวยงาน   ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม ซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุนและประสานงานดานวิชาการของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม 

-   การจัดการศึกษากับแผนก และสาขาวิชา  
-   วางแผนการเรียนการสอนและการใชหลักสูตร  
-   สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน และส่ือ 
-   สนับสนุนการพัฒนาคณาจารยและการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
-   สนับสนนุการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะ ทางวิชาชีพใหแก

นักศึกษา 
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จากหนาที่ขางตน  เห็นไดวาฝายวิชาการโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม มีหนาที่หลาย
หนาที่ดวยกัน แตมีเจาหนาท่ีเพียงไมกี่คน รวมถึงในสวนงานจัดตารางเรียน ตารางสอน มีผูทํางานใน
สวนนี้หลายฝายและตองประสานงานรวมกันแตขาดเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานรวมถึงวิธีการจัดตารางเรียน ตารางสอนที่มีความยุงอยากและซํ้าซอนกัน ดังนั้นผูจัดทําได
จึงไดมีแนวคิดในการนําการทํางานบางสวนของฝายวิชาการ  มาพัฒนาเพื่อนําไปใชในระบบ
อินเทอรเน็ต กอนการศึกษาและคนควา ผูศึกษาไดวางแผนและเตรียมการโดยการแบงข้ันตอนการ
ทํางานและวิธีดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

 
3.2  การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม  

ผูจัดทําไดศึกษาระบบการควบคุมและการบริหารจัดการหองเรียน ของแตละแผนกแตละ
สาขาวิชา   และฝายอาคารสถานที่ ของโรงเรียนโปเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยเริ่มดวยการศึกษา
ระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยู การสัมภาษณผูปฏิบัติงานในระบบ คือ 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ เจาหนาที่ฝายวิชาการ หัวหนาแผนกและหัวหนาสาขางานวิชา เพื่อสํารวจ
ถึงปญหาของระบบเกาพรอมความตองการของผูใชและรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่มีอยู เม่ือรวมรวบ
ขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว จึงดําเนินการกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปไดในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและทําการจําแนกขอมูลแลวกําหนดความตองการของระบบใหม 

จากการศึกษาระบบงานการจัดหลักสูตรการเรียนและการจัดตารางสอน ตารางสอบ ของฝาย
วิชาการ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหมสามารถจําแนกระบบงานไดดังน้ี 

3.2.1   การจัดตารางเรียน  
3.2.2   การจัดตารางสอน 
3.2.3   การจัดตารางสอบ 
3.2.4   การตรวจสอบตารางเรยีนนักศึกษา 
3.2.5   การตรวจสอบตารางสอนของอาจารย 
3.2.6   การตรวจสอบตารางสอบ 
3.2.7   การตรวจสอบการใชหองเรียน 
3.2.8   การตรวจสอบการใชหองสอบ 
3.2.9   การตรวจสอบตารางคุมสอบของอาจารย 
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จากระบบงานขางตนมีขั้นตอนในการจัดตารางเรียน ตารางสอนดังน้ี 
1.  อาจารยหัวหนาสาขางานแตละสาขางานทําการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร จากเอกสารที่ไดรับ

จากฝายวิชาการ 
2.  อาจารยหัวหนาสาขางานทําการกําหนดจํานวนคาบสอนใหกับอาจารยในสาขางาน  
3.  อาจารยหัวหนาสาขางานทําการกําหนดจํานวนคาบเรียนใหกับนักศึกษา 
4.  อาจารยหัวหนาสาขางานทําการกําหนดรายสอนใหกับอาจารยในสาขางาน 
5.  อาจารยหัวหนาสาขางานทําการกําหนดรายวิชาเรียนใหนักศึกษา 
6.  ทําการสรุปรายวิชาเรียนของนักศึกษา และจํานวนคาบสอนของอาจารย 
7.  ทําการสงเอกสารขอมูลการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใชหองใหกับอาจารยหัวหนา

แผนก 
8.  อาจารยหัวหนาแผนกทําการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใชหอง และรอผลการ

อนุมัติตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใชหอง 
9.  รับเอกสารเพื่อทําการปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ เชน คาบเรียนของนักศึกษาไมเหมาะสม อาทิเชน 

คาบเรียนตรงกับรายวิชาที่อาจารยสาขางานอื่น ๆ จัดมาใหหรือสาขางานอ่ืนไดทําการจัดตารางที่
เหมาะสมใหกับอาจารยในสาขางานเรียบรอยแลว ซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากจะตองทํา
การสงเอกสารตามสายงาน 

10.  สงเอกสารใหอาจารยหัวหนาแผนกทําการตรวจสอบและรอผลการอนุมัติตารางเรียน ตารางสอน 
และตารางการใชหองอีกครั้ง  

(ข้ันตอนที่ 7-10 จะทํางานซํ้า ๆ จนกวาจะสามารถจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางการใชหองได) 
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รูป 3.1 กระบวนการการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

23 
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จากระบบงานขางตนมีขั้นตอนในการจัดตารางสอบดังนี้ 
1.  อาจารยผูสอนทําการทําบันทึกเพ่ือขอใชหองในการจัดการสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
2.  เจาหนาที่ฝายวิชาการทําการตรวจสอบรายวิชาที่แสดงเอกสารบันทึกเสนอขอใชหองสอบ  โดยแยก

เปนการสอบทฤษฎีใชระบบการสอบออนไลน ทฤษฏีใชระบบการสอบเอกสาร และการสอบปฏิบัติ 
3.  เจาหนาท่ีฝายวิชาการทําการแยกแผนก สาขางานเพื่อเลือกหองสอบใหเหมาะสมกับรายวิชา 
4.  เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบสถานะหอง จํานวนที่น่ังสอบ จํานวนนักศึกษาที่จะใชสอบ   
5.  เจาหนาท่ีทําการจัดหองสอบ 
6.  เจาหนาท่ีทําการจัดอาจารยผูคุมสอบ 
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รูป 3.2 กระบวนการการจัดตาราง

25 
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3.3  ขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน  
ในดานของขอจํากัดของระบบงานปจจุบันนั้น เน่ืองจากการจัดทําตารางสอนจัดทําโดยหัวหนา

สาขางาน ซ่ึงชวงเวลาในการจัดทําตารางสอนเปนชวงของการปดภาคการศึกษา ทําใหการติดตอส่ือสาร
ระหวางหัวหนาสาขางานวิชาแตละสาขาเปนไปคอนขางยากลําบาก และบางครั้งงานคางขาดการ
ติดตามและการสงงานอยางตอเนื่องเปนระบบ ในการจัดทําตารางสอนนั้นเปนการทํางานของอาจารย
หัวหนาสาขางานวิชา ทําใหการตรวจสอบในสวนของ การเลือกใชหองเรียน รายวิชาเรียนและ
ตารางสอนของอาจารยลาชา เนื่องจากผูจัดมีจํานวนหลายคนและอยูตางสาขาวิชาตองทําการติดตอ
ประสานงานอยางตอเน่ือง บางครั้งการตรวจสอบตองอาศัยเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบกับขอมูลที่มี
อยู และในบางครั้งหองเรียน หรือรายวิชาเรียน  ท่ีอาจารยจัดมานั้นไมสามารถใชได เพราะเนื่องจากมี
การเลือกใชหองเรียนซํ้ากันหรือชนกันเน่ืองจากตางคนตางทําการจัดตารางสอนโดยไมมีการตรวจเช็ค 
หรือบางครั้งการตรวจสอบดวยมือเกิดขอผิดพลาด หากเกิดปญหานี้ข้ึนเอกสารที่สงไปนั้นจะถูกสงกลับ
มาเพื่อใหอาจารยแกไข โดยตองทําการแกไขภายในสาขางาน สาขาวิชา แผนก แลวจึงสงเรื่องไปที่ฝาย
วิชาการ และฝายวิชาการตองแจงไปที่ฝายอาคารสถานท่ี รวมถึงตองสงขอมูลน้ันไปยังศูนยขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน  
 
3.4   ปญหาของระบบงานปจจุบัน 

ระบบงานเดิมใชในการจัดการเรียนการสอน และการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และ
ตารางหองเรียนยังคงใชวิธีการจัดทําดวยมือและจัดเก็บขอมูลในรูปที่แบบของเอกสาร และทําการสง
เอกสารไปตามสายงาน ทําใหเกิดปญหาเนื่องจากการจัดตารางสอนปกติจะทําในชวงของการปดภาค
การศึกษา ทําใหการติดตอส่ือสาร การสงขอมูลลาชา หรือบางครั้งเกิดการสูญหายของเอกสารและไม
สามารถติดตามได รวมถึงการขาดระบบการจัดการท่ีดี ทําใหยากตอการปรับปรุง แกไขและคนหา
ขอมูล รวมทั้งสงผลใหเกิดความผิดพลาดและความซํ้าซอนของการใชหองเรียน หากเกิดความผิดพลาด
ในการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ จะตองทําการแจงเรื่องใหกับฝายวิชาการและฝายอาคาร
สถานท่ีทําการแกไข สงผลใหการจัดตารางเปนไปดวยความลาชา รวมถึงเพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาที่
ฝายวิชาการและเจาหนาท่ีฝายอาคารสถานท่ีดวย 
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3.5  ความตองการของผูใช 
ในดานความตองการของผูใชน้ัน สามารถแยกความตองการของผูใชไดดังนี้ 
3.5.1 ตองการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการทํางาน 
3.5.2  ตองการใหขอมูลการใชหองเรียน มีความเปนปจจุบันและเหมาะสมกับรายวิชา รวมถึง

จํานวนนักศึกษาที่รองรับในแตละหองเรียนใหไดมากท่ีสุด 
3.5.3  ตองการลดข้ันตอนการจัดตารางสอน ตารางสอบ เพื่อความรวดเร็ว ถูกตอง และลดปญหา

การยอนกลับของเอกสารหากมีการจัดตารางสอน ตารางสอบซํ้าซอน รายวิชาชนกัน เวลาในการสอน
และเวลาในการใชสอบซํ้าซอน การใชหองเรียนซํ้าซอน 

3.5.4  ตองการการสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็วโดยใชวิธีการปอนขอมูลเพียงบางสวน หรือ
การปอนคําที่ตองการสืบคน 
 
3.6  ผูใชท่ีเกี่ยวของ  

ดานผูใชที่เกี่ยวของกับ ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนตารางสอบออนไลน โรงเรียนโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม แบงเปน 4 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 หัวหนาสาขางาน ทําการกําหนดและเลือกรายวิชาเรียน กําหนดอาจารยผูสอนในแต
ละรายวิชา หองที่ใชในการเรียน  

ประเภทที่ 2 เจาหนาที่ ทําการปอนขอมูล หลักสูตรและรายวิชา ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา 
ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทที่ 3 อาจารยและนักศึกษา สามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอน ตารางเรียน และตาราง
สอบ 

ประเภทที่ 4 ผูดูแลระบบ 
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การออกแบบระบบงาน  โดยใช Context Diagram และ Data Flow Diagram สรางเปนแผนผัง
การไหลของขอมูล เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบงานใหม โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการแสดงดังนี้ 

 
ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 

สัญลักษณ ชื่อ ความหมาย 

 Process สัญลักษณแทนการประมวลผลขอมูล 

 Data Store สัญลักษณแทนสิ่งที่เก็บขอมูล 

 
 

Data Flow สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล 

 
 
 

External Entity 
สัญลักษณแทนส่ิงที่อยูนอกระบบ หมายถึง 
ช่ือของส่ิงหนึ่ง บุคคล  องคกรหรือหนวยงาน 

 
3.7   ผังบริบท 

โดยการจัดตารางเรียนตารางเรียน สําหรับตารางสอบออนไลน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม สามารถเขียนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบได 
โดยระบบจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือมีเกี่ยวของกับระบบ ซ่ึงแสดงการทํางานผังบริบท ดัง
รูปท่ี 3.3 
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รูป 3.3 ผังบรบิทระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน สําหรับโรงเรยีนโปลเิทคนิคลานนา เชียงใหม 

29 
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3.7.1  แผนผังกระแสขอมูล  
แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบแสดงดังรูปท่ี 3.2 

 
 

รูป 3.4 แผนผงักระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบ 
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จากรูปที่ 3.2 สามารถอธิบายตารางที่เกี่ยวของกับการจัดตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน 
สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ไดดังน้ี 

D1 คือ แฟมขอมูลผูใชระบบ ประกอบดวย แฟมเมนูผูใชงาน แฟมผูใชงาน 
D2 คือ แฟมประเภทวิชา  
D3 คือ แฟมสาขาวิชา  
D4 คือ แฟมหมวดวิชา  
D5 คือ แฟมหมวดยอยวิชา  
D6 คือ แฟมรายวิชา  
D7 คือ แฟมอาคารเรียน  
D8 คือ แฟมหองเรียน  
D9 คือ แฟมหองประจําช้ัน  
D10 คือ แฟมอาจารย  
D11 คือ แฟมหองเรียนกับอาจารย 
D12 คือ แฟมวิชากับอาจารย 
D13 คือ แฟมวิชากับหองเรียน 
D14 คือ แฟมตารางเรียน 
D15 คือ แฟมตารางสอน 
D16 คือ แฟมตารางหอง 
D17 คือ แฟมตารางสอบ 

 
จากรูปที่ 3.3 ผังบริบทของระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิค

ลานนา เชียงใหม สามารถเขียนรายละเอียดเปนแผนผังกระแสขอมูลไดดังรูปที่ 3.4 โดยแผนผังกระแส
ขอมูลระดับ 0 ของระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม สามารถแยกกระบวนยอยไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ไดแก 
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กระบวนการท่ี 1 จัดการขอมูลหลัก 
จัดการขอมูลหลักเปนกระบวนการในการจัดการขอมูลหลักตางๆ ท่ีอางอิงในระบบ ไดแก แฟม

ประเภทวิชา แฟมสาขาวิชา แฟมหมวดวิชา  แฟมหมวดยอยวิชา แฟมรายวิชาวิชา  แฟมอาคารเรียน  
แฟมหองเรียน แฟมหองประจําช้ัน แฟมอาจารย โดยเจาหนาที่ฝายวิชาการตองทําการล็อกอินเขาสู
ระบบกอนการใชงานกระบวนการนี้ 
กระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลหลักสูตรการเรียน 

จัดการขอมูลหลักสูตรการเรียนเปนกระบวนการในการกําหนดหลักสูตรท่ีอางอิงในระบบ ไดแก 
ขอมูลหองเรียนกับวิชา อาจารยกับหองเรียน ซ่ึงหลักสูตรมีการจัดเก็บขอมูลลงในแฟมขอมูล และ
สามารถทําการแสดงผลทางรายงานไดโดยหัวหนาสาขางานตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนการใช
งานกระบวนการน้ี 
กระบวนการท่ี 3 จัดตารางเรียนตารางสอนตารางหอง 

จัดการขอมูลจัดตารางเรียนตารางสอนตารางหองเปนกระบวนการในจัดตารางเรียน ตารางสอน 
และตารางหอง ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลลงในแฟมขอมูล และสามารถทําการแสดงผลทางรายงานได โดย
หัวหนาสาขางานตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนการใชงานกระบวนการน้ี 
กระบวนการท่ี 4 จัดการผูใชงานระบบ 

ดูแลการใชงานระบบเปนกระบวนการที่จัดการเก่ียวกับการตรวจสอบรหัสผานของผูใชงาน
ระบบกอนเขาใชงานกระบวนการตางๆ โดยมีการกําหนดสิทธิ์การเขาใชบริการของผูใชแตละประเภท 
โดยกระบวนการดังกลาวเปนงานของผูดูแลระบบ ที่จะสามารถปรับปรุงขอมูลสวนการจัดการขอมูล
ผูใชงานระบบได 
กระบวนการท่ี 5 จัดตารางสอบ 

จัดการขอมูลจัดตารางสอบเปนกระบวนการในการจัดตารางสอบ โดยอาจารยตองทําการล็อกอิน
เขาสูระบบกอนการใชงานกระบวนการน้ี 
กระบวนการท่ี 6 การสํารองขอมูล 

จัดการสํารองขอมูลโดยผูดูแลระบบจะกําหนดตารางการสํารองขอมูลในระดับรายวัน ราย
สัปดาหหรือรายเดือนโดยผูดูแลระบบเปนผูสํารองขอมูล 
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3.7.2   แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 
จากรูปที่ 3.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน ออนไลน 

สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สามารถแยกกระบวนยอยในระดับ 1 แสดงไดดังนี้ 
1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลักดังรูปที่ 3.5 

 D3   สาขาวิชา 

  D4   หมวดวิชา 

   D5   หมวดยอยวิชา 

       D6   รายวิชา 

        D7   อาคารเรียน 

 
 

รูป 3.5  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลกั 
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รูป 3.5 แผนผงักระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลกั (ตอ) 
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2) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษาดังรูปท่ี 3.6 
 

 
 

รูป 3.6 แผนผงักระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการ การจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษา 
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3) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดตารางเรียน ตารางสอน และรายงาน ดังรูปที่ 3.7 
 

  D14 ตารางเรียน 

  D14 ตารางเรียน 

 
 

รูป 3.7 แผนผงักระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดตารางเรยีน ตารางสอน และรายงาน 
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4) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการผูใชงาน ดังรูปที่ 3.8 
 

เพิ่มขอมูลผูใช

ขอมูลผูใชงานที่ตองการเพ่ิม

ลบขอมูลผูใช

ผูใชงานระบบ D1 

แกไขขอมูลผูใช

คนหาขอมูลผูใช

4.1

ขอมูลผูใชงานท่ีตองการลบ

ขอมูลผูใชงานที่ตองการแกไข

ขอมูลผูใชงานที่ตองการคนหา

ผลการเพิ่มขอมูลผูใชงาน

4.2

4.3

4.4

ผลการลบขอมูลผูใชงาน

ผลการแกไขขอมูลผูใชงาน

ผลการคนหาขอมูลผูใชงาน

ขอมูลผูใชงาน

 
รูป 3.8  แผนผงักระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการผูใชงาน 
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5) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนจัดตารางสอบ ดังรูปที่ 3.9 
 

 
รูป 3.9 แผนผงักระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนจัดตารางสอบ  
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3.7.3   แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 
จากรูปที่ 3.5 – 3.9 เปนการแสดง แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของระบบการจัดตารางเรียน

ตารางสอน ออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม โดยมีกระบวนยอยในระดับ 1 
ท้ังหมด 5 กระบวนการ ซ่ึงในกระบวนการที่ 1 จัดการขอมูลหลัก และกระบวนการที่ 2 กระบวนการ
จัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษาโดยใน 2 กระบวนการนี้สามารถแยกยอยในระดับ 2 แสดงดังนี้ 
1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลักดังรูปที่ 3.10 
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 D3   สาขาวิชา 

 
 

รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก 
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  D4   หมวดวิชา 

 
   D5   หมวดยอยวิชา 

 
รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก (ตอ) 
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       D6   รายวิชา 

 
        D7   อาคารเรียน 

 
รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก (ตอ) 
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รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก (ตอ) 
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เพ่ิมขอมูลอาจารย

ลบขอมูลอาจารย

แกไขขอมูลอาจารย

คนหาขอมูลอาจารย

ขอมูลอาจารยท่ีตองการเพ่ิม

ขอมูลอาจารยท่ีตองการลบ

ขอมูลอาจารยท่ีตองการแกไข

ขอมูลอาจารยท่ีตองการคนหา

ผลการเพิ่มขอมูลอาจารย

ผลการลบขอมูลอาจารย

ผลการแกไขขอมูลอาจารย

ผลการคนหาขอมูลอาจารย

ขอมูลอาจารย

1.91

1.92

1.93

1.94

D10 อาจารย

 
รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก (ตอ) 
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2) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 ของกระบวนการจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษาดังรูปท่ี 3.11 
 

เพิ่มขอมูลวิชากับอาจารย
ขอมูลวิชากับอาจารยท่ีตองการเพิ่ม

2.21
ผลการเพิ่มขอมูลวิชากับอาจารย

ลบขอมูลวิชากับอาจารย
ขอมูลวิชากับอาจารยท่ีตองการลบ

2.22

D12 วิชากับอาจารย

ผลการลบขอมูลวิชากับอาจารย

แกไขขอมูลวิชากับอาจารย
ขอมูลวิชากับอาจารยท่ีตองการแกไข

2.23
ผลการแกไขขอมูลวิชากับอาจารย

คนหาขอมูลวิชากับอาจารย
ขอมูลวิชากับอาจารยท่ีตองคนหา

2.24
ขอมูลวิชากับอาจารย

ผลการคนหาวิชากับอาจารย

 
รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษา 
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เพิ่มขอมูลหองเรียนกับอาจารย
ขอมูลหองเรียนกับอาจารยท่ีตองการเพิ่ม

2.11
ผลการเพิ่มขอมูลหองเรียนกับอาจารย

ลบขอมูลหองเรียนกับอาจารย
ขอมูลหองเรียนกับอาจารยที่ตองการลบ

2.12

D11 หองเรียนกับอาจารย

ผลการลบขอมูลหองเรียนกับอาจารย

แกไขขอมูลหองเรียนกับอาจารย
ขอมูลหองเรียนกับอาจารยท่ีตองการแกไข

2.13
ผลการแกไขขอมูลหองเรียนกับอาจารย

ลบขอมูลหองเรียนกับอาจารย
ขอมูลหองเรียนกับอาจารยท่ีตองคนหา

2.14
ขอมูลหองเรียนกับอาจารย

ผลการคนหาหองเรียนกับอาจารย

 
รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษา (ตอ) 
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เพิ่มขอมูลวิชากับหองเรียน
ขอมูลวิชากับหองเรียนท่ีตองการเพิ่ม

2.31
ผลการเพ่ิมขอมูลวิชากับหองเรียน

ลบขอมูลวิชากับหองเรียน
ขอมูลวิชากับหองเรียนที่ตองการลบ

2.32

D13 วิชากับหองเรียน

ผลการลบขอมูลวิชากับหองเรียน

แกไขขอมูลวิชากับหองเรียน
ขอมูลวิชากับหองเรียนท่ีตองการแกไข

2.33
ผลการแกไขขอมูลวิชากับหองเรียน

คนหาขอมูลวิชากับหองเรียน
ขอมูลวิชากับหองเรียนท่ีตองคนหา

2.34
ขอมูลวิชากับหองเรียน

ผลการคนหาวิชากับหองเรียน

 
รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2  ของกระบวนการจัดการรายวิชาประจําภาคการศึกษา (ตอ) 
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3.8  การออกแบบฐานขอมูล 
การออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบจัดตารางเรียน ตารางสอนออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานนา เชียงใหม  ใชโปรแกรมมายด เอสคิว แอล ในการจัดการฐานขอมูล โดยใช E-R Diagram 
หรือ Entity Relationship Diagram เปนเคร่ืองมือในการออกแบบฐานขอมูล  

 
3.8.1 สัญลักษณที่ใชในการเขียน E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram มีสัญลักษณ

ดังตอไปน้ี 
 

ตาราง 3.2  สัญลกัษณที่ใชในการออกแบบฐานขอมูล โดยใช E-R Diagram  
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 
 

เอนทิต้ี 

 
 
 

ความสัมพันธ 

 
 
 

แอทริบิวต 

 
 
 

คียหลัก 

 
ฐานขอมูลที่ไดทําการออกแบบใชชื่อ “Teach” เปนช่ือฐานขอมูล ดังอี อาร ไดอะแกรม ดังรูปที่ 3.7 
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รูป 3.12  อี อาร ไดอะแกรม 
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การเช่ือมความสัมพันธระหวางตารางขอมูลที่มีความสัมพันธกันสามารถอธิบายไดดังนี้ 
1. ความสัมพันธระหวางอาจารยกับการเขาใชระบบ สามารถอธิบายไดดังน้ี อาจารยหน่ึงคนมีสิทธิ์เขา
ใชระบบงานไดหน่ึงระบบ 
 

 
อาจารย = (รหัสอาจารย, คํานําหนา, รหัสระดับ, ช่ือระดับ, รหัสสาขาวิชา, วันเกิด, วันเริ่มงาน) 
สิทธิ์การเขาถึงระบบ = (รหัสระดับ, ช่ือระดับ) 
 
2. ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับการเขาใชงานระบบสามารถอธิบายไดดังน้ี นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์
เขาใชระบบงานไดหน่ึงระบบ 
 

 
 

นักเรียน = (เลขประจําตัว, รหัสระดับ, รหัสหองเรียน, รหัสสาขางาน, รหัสอาจารย, ท่ีนั่งเรียน) 
สิทธิ์การเขาถึงระบบ = (รหัสระดับ, ช่ือระดับ) 
 
3. ความสัมพันธระหวางนักเรียนและสาขางานสามารถอธิบายไดดังนี้ นักเรียนหลาย ๆ คนสังกัดอยูใน
สาขางานไดหน่ึงสาขางาน เชน สาขางานการพัฒนาโปรแกรมหนึ่งสาขาวิชาสามารถมีนักศึกษาหลาย ๆ 
คนสังกัดอยูในสาขางานน้ี  
 

 
นักเรียน = (เลขประจําตัว, รหัสระดับ, รหัสหองเรียน, รหัสสาขางาน, รหัสอาจารย, ท่ีนั่งเรียน) 
สาขางาน = (รหัสสาขางาน, ช่ือสาขางาน, รหัสสาขาวิชา) 
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4. ความสัมพันธระหวางสาขางานและสาขาวิชาสามารถอธิบายไดดังนี้ สาขางานหลาย ๆ สาขางาน
สังกัดอยูในสาขาวิชาไดหนึ่งสาขาวิชา เชน สาขางานการพัฒนาโปรแกรม, สาขางานการพัฒนาเว็บ, 
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน, สาขางานคอมพิวเตอรกราฟฟก  สังกัดอยูในสาขาวิชา คอมพิวเตอร
ธุรกิจ  
 

 
นักเรียน = (เลขประจําตัว, รหัสระดับ, รหัสหองเรียน, รหัสสาขางาน, รหัสอาจารย, ท่ีนั่งเรียน) 
สาขาวิชา = (รหัสสาขาวิชา, ช่ือสาขาวิชา, รหัสประเภทวิชา) 
 

5. ความสัมพันธระหวางสาขาวิชากับประเภทวิชาสามารถอธิบายไดดังนี้ ในสาขาวิชาหลาย ๆ สาขา
สามารถจัดอยูในประเภทวิชาไดเพียงหนึ่งประเภทวิชาเทาน้ัน เชน สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจสังกัดอยูในประเภทวิชาพณิชยการ เปนตน 
 

 
สาขาวิชา = (รหัสสาขาวิชา, ช่ือสาขาวิชา, รหัสประเภทวิชา) 
ประเภทวิชา = (รหัสประเภทวิชา, ช่ือประเภทวิชา) 
 

6. ความสัมพันธระหวางอาจารยกับสาขาวิชาสามารถอธิบายไดดังน้ี อาจารยหนึ่งคนสังกัดอยูใน
สาขาวิชาไดเพียงหนึ่งสาขาวิชาเทานั้น เชน อาจารยนราภรณ  ฟองสวัสดิ์ สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 

 
อาจารย = (รหัสอาจารย, คํานําหนา, รหัสระดับ, ช่ือระดับ, รหัสสาขาวิชา, วันเกิด, วันเริ่มงาน) 
สาขาวิชา = (รหัสสาขาวิชา, ช่ือสาขาวิชา, รหัสประเภทวิชา) 
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7. ความสัมพันธระหวางหองเรียนและอาคารเรียนสามารถอธิบายไดดังน้ี หองเรียนจํานวนหลาย
หองเรียนจัดอยูภายในอาคารเรียนหนึ่งอาคาร 
 

 
 
หองเรียน = (รหัสช่ือหองเรียน, หมายเลขหอง,  ที่นั่งเรียน, ประเภทหองเรียน, รหัสอาคาร) 
อาคารเรียน = (รหัสอาคาร, ช่ืออาคาร, หมายเลขหอง) 
 
8. ความสัมพันธระหวางหองเรียนและหองประจําช้ันสามารถอธิบายไดดังนี้ หองเรียนหนึ่งหองเรียน
สามารถใชเปนหองประจําช้ันของนักเรียนไดหนึ่งหอง 
 

 
 
หองเรียน = (รหัสช่ือหองเรียน, หมายเลขหอง,  ที่นั่งเรียน, ประเภทหองเรียน, รหัสอาคาร) 
หองประจําช้ัน = (รหัสหองประจําช้ัน, รหัสหองนักเรียน, รหัสช่ือหองนักเรียน) 
 
9. ความสัมพันธระหวางหองประจําช้ันและนักเรียนสามารถอธิบายไดดังน้ี หองประจําช้ันหนึ่งช้ัน
เรียน  มีนักเรียนบรรจุอยูในหองประจําช้ันไดหลาย ๆ คน 
 

 
 
หองประจําช้ัน = (รหัสหองประจําช้ัน, รหัสหองนักเรียน, รหัสช่ือหองนักเรียน) 
นักเรียน = (เลขประจําตัว, รหัสหองนักเรียน, รหัสประเภทวิชา, รหัสสาขาวิชา, รหัสสาขางาน, รหัส
อาจารย, ที่นั่งเรียน) 



 
53 

 

10. ความสัมพันธระหวางประวัตินักเรียนและนักเรียนสามารถอธิบายไดดังนี้  ขอมูลรายการประวัติ
นักเรียนหลาย ๆ รายการ ถูกบันทึกเปนขอมูลของนักเรียนหนึ่งคน 
 

 
 
ประวัตินักเรียน = (รหัสประวัตินักเรียน, เลขประจําตัว, ช่ือ-สกุล, คํานําหนา, เพศ, ช่ือ-นามสกุล, รหัส
อาจารยท่ีปรึกษา, รหัสระดับ) 
นักเรียน = (รหัสนักเรียน, ประเภทวิชา, สาขาวิชา, รหัสอาจารย, หอง) 

  
11. ความสัมพันธระหวางหองเรียนกับรายวิชา สามารถอธิบายไดดังนี้ หองเรียนหนึ่งหองถูกจัดใหใช
ในการจัดการเรียนไดหลายรายวิชา เชน หอง พ101 เปนหองที่ใชเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอรสามารถจัดรายวิชาไดดังนี้ 

หอง พ101 มีรายวิชาที่ใชเรียนดังตอไปน้ี  
1. พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 1 
2. การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
4. การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ เปนตน 

 

 
 
หองเรียน = (รหัสช่ือหองเรียน, หมายเลขหอง,  ที่นั่งเรียน, ประเภทหองเรียน, รหัสอาคาร, รหัสวิชา) 
รายวิชา = (รหัสวิชา, หมายเลขวิชา, ช่ือวิชา, หนวยกิต, ช่ัวโมง, รหัสหองเรียน) 
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12. ความสัมพันธระหวางกลุมวิชากับรายวิชา สามารถอธิบายไดดังน้ี กลุมวิชาหนึ่งกลุมมีรายวิชาอยู
ในกลุมวิชาไดหลาย ๆ รายวิชา เชน   
 กลุมวิชาภาษา มีรายวิชาดังตอไปนี้  

1. ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 
2. ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 
3. ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 เปนตน 

 

 
 
กลุมวิชา = (รหัสกลุมวิชา, ช่ือกลุมวิชา, รหัสหมวดยอยวิชา, รหัสหมวดวิชา) 
รายวิชา = (รหัสวิชา, หมายเลขวิชา, ช่ือวิชา, หนวยกิต, ช่ัวโมง) 
 
13. ความสัมพันธระหวางหมวดยอยวิชากับกลุมวิชา สามารถอธิบายไดดังนี้ หมวดยอยวิชาหนึ่งหมวด
วิชามีกลุมวิชาไดหลาย ๆ กลุม 
 ในหมวดยอยวิชา เชน วิชาสามัญท่ัวไปมีกลุมวิชาดังนี้   

1. กลุมวิชาภาษา  
2. กลุมวิชาสังคมศึกษา  
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร  
4. กลุมวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เปนตน 

 

 
 
หมวดยอยวิชา = (รหัสหมวดยอยวิชา, ช่ือหมวดยอยวิชา, รหัสหมวดวิชา)                                                                            
กลุมวิชา = (รหัสกลุมวิชา, ช่ือกลุมวิชา, รหัสหมวดยอยวิชา, รหัสหมวดวิชา) 
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14. ความสัมพันธระหวางหมวดวิชา กับ หมวดยอยวิชา สามารถอธิบายไดดังนี้ หมวดวิชาหลาย ๆ 
หมวด มีหมวดยอยวิชาไดหลาย ๆ วิชา เชน  

หมวดวิชาสามัญ มีหมวดยอยวิชา ดังตอน้ี  
 1.  วิชาสามัญทั่วไป  
 2.   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  
 

 
 
หมวดวิชา = (รหัสหมวดวิชา, ช่ือหมวดวิชา) 
หมวดยอยวิชา = (รหัสหมวดยอยวิชา, ช่ือหมวดยอยวิชา, รหัสหมวดวิชา)               
                                                                                                                                                                                               
15. ความสัมพันธระหวาง ประเภทวิชา กับ หมวดวิชา สามารถอธิบายไดดังน้ี ประเภทวิชาหนึ่ง
ประเภท มีหมวดวิชาไดหลาย ๆ หมวดวิชา เชน 
 ประเภทวิชาพณิชยการ มีหมวดวิชาดังตอไปนี้ 

1. หมวดวิชาสามัญ 
2. หมวดวิชาชีพ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เปนตน 

 

 
 
ประเภทวิชา = (รหัสประเภทวิชา, ช่ือประเภทวิชา) 
หมวดวิชา = (รหัสหมวดวิชา, ช่ือหมวดวิชา, รหัสประเภทวิชา) 
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16. ความสัมพันธระหวางอาจารย กับ รายวิชา สามารถอธิบายไดดังน้ี อาจารยหลาย ๆ คนมีหนาที่คุม
สอบไดหลาย ๆ รายวิชา เชน  
 อาจารยพิภพ  ปญญาฟู มีหนาที่คุมสอบรายวิชาดังตอไปนี้ 

1. วิชาคณิตศาสตรชางยนต 
2. การขับรถยนต 
3. การเงินสวนบุคคล 

 

 
อาจารย = (รหัสอาจารย, คํานําหนา, ช่ืออาจารย, ท่ีอยู, เบอรโทรติดตอ, รหัสระดับสิทธิการเขาระบบ, 
ตําแหนง, แผนก, วันเกิด, วันเริ่มงาน) 
รายวิชา = (รหัสวิชา, หลักสูตร, ปการศึกษา, ประเภทวิชา, สาขา, หมวดวิชายอย, วิชา, รหัสวิชา, ป  
การศึกษา, ประเภทวิชา, สาขา, หมวดวิชายอย, ช่ือวิชา) 
 
17. ความสัมพันธระหวางรายวิชา กับ อาจารย สามารถอธิบายไดดังนี้ รายวิชาหลาย ๆ รายวิชาถูกสอน
โดยอาจารยหนึ่งคน เชน  
 อาจารยจันทนา  ทาวรรณ สอนรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. หลักการเขียนโปรแกรม 
2. ระบบฐานขอมูล 
3. การเขียนโปรแกรมภาษาซี เปนตน 

 
รายวิชา = (รหัสวิชา, หลักสูตร, ปการศึกษา, ประเภทวิชา, สาขา, หมวดวิชายอย, วิชา, รหัสวิชา, ป
การศึกษา, ประเภทวิชา, สาขา, หมวดวิชายอย, ช่ือวิชา) 
อาจารย = (รหัสอาจารย, คํานําหนา, ช่ืออาจารย, ท่ีอยู, เบอรโทรติดตอ, รหัสระดับสิทธิการเขาระบบ, 
 ตําแหนง, แผนก, วันเกิด, วันเริ่มงาน) 
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3.8.2 การออกแบบตารางที่ใชเก็บขอมูล 
การออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน สําหรับโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานนา เชียงใหม ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานขอมูล และใชช่ือ “Teach” เปน
ช่ือฐานขอมูลประกอบดวยตาราง 24 ตาราง ดังนี้ 

ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน   
สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

ลําดับ ชื่อตาราง คียหลกั ชนิดตาราง อธิบาย 
1 tb_user id_user ตารางหลัก เก็บขอมูลผูใชงาน 
2 tb_level id_level ตารางอางอิง เก็บขอมูลระดับสิทธิการเขาถึงระบบ 
3 tb_personal per_code ตารางหลัก เก็บขอมูลบุคลากร 
4 tb_student stucode ตารางหลัก เก็บขอมูลนกัเรียน 
5 tb_studentclass studentcalss_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลรายละเอียดนักเรยีน 
6 tb_ typebuild buil_id  ตารางอางอิง เก็บขอมูลขอมูลอาคาร 
7 tb_class classid ตารางอางอิง เก็บขอมูลหองเรยีน 
8 tb_course courseid ตารางอางอิง เก็บขอมูลประเภทวิชา 
9 tb_ typedepartment typepartment_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลสาขาวิชา 
10 tb_departofwork deptid ตารางอางอิง เก็บขอมูลสาขางาน 
11 tb_category cateid ตารางอางอิง เก็บขอมูลหมวดวิชา 
12 tb_subcategory subid ตารางอางอิง เก็บขอมูลหมวดยอยวิชา 
13 tb_group groupid ตารางอางอิง เก็บขอมูลกลุมวิชา 
14 tb_subgroup subG_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลวิชา 
15 tb_subject subject_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลรายวิชา 
16 tb_subjectdetail subjectdetail_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลรายละเอียดรายช่ือวิชา 
17 tb_teacherbysubject teachbysub_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลอาจารยกับวิชา 
18 tb_ teacherbysubjectdetail teachbysubde_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลรายละเอียดอาจารยกับวิชา 
19 tb_subjectroom subjectroom_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลวิชากับหองเรียน 
20 tb_studytable studytable_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลตารางเรียน 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน   
สําหรับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

ลําดับ ชื่อตาราง คียหลกั ชนิดตาราง อธิบาย 
21 tb_studytable_part studytable_partid ตารางหลัก เก็บขอมูลรายละเอียดตารางเรยีน 
22 tb_teach tableteach_id ตารางอางอิง เก็บขอมูลตารางสอน 
23 tb_studyteach studyteach_id ตารางหลัก เก็บขอมูลรายละเอียดตารางสอน 
24 tb_tabletest test_id ตารางหลัก เก็บขอมูลตารางสอบ 

 
1) ตาราง tb_user  

ตาราง tb_user เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูใชงาน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มี
โครงสรางตาราง ดังตาราง 3.4 

ตาราง 3.4  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูใชงาน 
ชื่อตาราง tb_user 

คําอธิบาย เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูใชงาน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก id_user 

คียนอก personal_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

id_user tinyint 1 รหัสช่ือผูใชงาน 4310 
username varchar 30 ช่ือผูใชงาน admin 
password varchar 20 รหัสผานผูใชงาน z8XR1tc= 
per_code char 5 รหัสบุคลากร 10424 
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2) ตาราง tb_level  
ตาราง tb_level  เปนตารางท่ีเก็บขอมูลระดับสิทธิการเขาถึงระบบ ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลา

นา เชียงใหม มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.5 
ตาราง 3.5 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลระดบัสิทธิการเขาถึงระบบ 

ชื่อตาราง  tb_level   

คําอธิบาย เก็บขอมูลระดับ ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก id_level 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

id_level char 1 รหัสระดับ 2 
level  varchar 40 ช่ือระดับ สายสงเสริมการสอน 
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3) ตาราง tb_personal  
ตาราง tb_personal เปนตารางท่ีเก็บขอมูลบุคลากร ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.6 
ตาราง 3.6  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคลากร 

ชื่อตาราง  tb_personal 

คําอธิบาย เก็บขอมูลบุคลากร ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

คียหลัก per_code 

คียนอก id_level, deptid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

per_code char 5 รหัสบุคลากร 10424 
titlename  varchar 20 คํานําหนา วาที่รอยตรีหญิง 
per_name  varchar 20 ช่ือ จันทนา 
per_sname  varchar 20 นามสกุล ทาวรรณ 
 id_level char 1 รหัสระดับ 2 
level_name varchar 40 ช่ือระดับ สายสอน 
deptid char 3 รหัสสาขาวิชา 1 
birthday  date 3 วันเกิด 1980-02-24 
startdate  date 3 วันเริ่มงาน 2005-10-26 
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4) ตาราง tb_student  
ตาราง tb_student เปนตารางที่เก็บขอมูลนักเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มี

โครงสรางตาราง ดังตาราง 3.7 
 

ตาราง 3.7  รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักเรยีน 
ชื่อตาราง tb_student 

คําอธิบาย เก็บขอมูลนักเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก stucode  

คียนอก studentcalss_id, typedepartment_id, code 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

stucode  char 10 เลขประจาํตัว 5021010282 
studentcalss_id char 3 รหัสหองนักเรยีน 20 
couseid char 1 รหัสประเภทวชิา 7 
deptid  char 3 รหัสสาขาวิชา 15 
typedepartment_id  char 2 รหัสสาขางาน 3 
code char 5 รหัสอาจารย 10424 
amount  tinyint 1 จํานวนที่น่ังเรยีน 50 
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5) ตาราง tb_studentclass 
ตาราง tb_studentclass ตารางที่เก็บขอมูลรายละเอียดนักเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา 

เชียงใหม มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.8 
ตาราง 3.8 รายละเอียดเก็บขอมูลรายละเอียดนักเรยีน 

ชื่อตาราง tb_studentclass 

คําอธิบาย เก็บขอมูลรายละเอียดนักเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก studentcalss_id 

คียนอก stucode 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

studentcalss_id char 3 รหัสหองนักเรยีน 20 
class varchar 7 ช่ือหองนักเรยีน คธ 2101 
stucode char 10 เลขประจาํตัว 5122010001 
titlename varchar 10 คํานําหนา นางสาว 
sex  varchar 5 เพศ หญิง 
studentname varchar 60 ช่ือ-สกุล กนกพร  ดินขุนทด 
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6) ตาราง tb_typebuild 
ตาราง tb_typebuild เปนตารางเก็บขอมูลอาคาร ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหมมี

โครงสรางตาราง ดังตาราง 3.9 
ตาราง 3.9 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลอาคาร 

ชื่อตาราง  tb_typebuild 

คําอธิบาย  เก็บขอมูลอาคาร ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก buil_id 

คียนอก classid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมูล 

buil_id char 1 รหัสอาคาร พ 
typename varchar 50 ช่ืออาคาร เรยีงพันธ 
classid varchar 4 รหัสหองเรียน พ101 
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7) ตาราง  tb_class 
ตาราง tb_class เปนตารางที่เก็บขอมูลหองเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม  มี

โครงสรางตาราง ดังตาราง 3.10 
ตาราง 3.10  รายละเอียดเก็บขอมูลหองเรียน 

ชื่อตาราง  tb_class 

คําอธิบาย  เก็บขอมูลหองเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก classid 

คียนอก buil_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมูล 

classid char 4 รหัสหองเรียน พ101 
classnumber char 3 หมายเลขหอง 101 
amount tnyint 1 จํานวนที่นั่งเรยีน 50 

classtype varchar 50 ประเภทหอง 
หองเรียนปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร 
buil_id char 1 รหัสอาคาร พ 
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8) ตาราง  tb_course  
ตาราง tb_course เปนตารางที่เก็บขอมูลประเภทวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม  

มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.11 
 

ตาราง 3.11  รายละเอียดเก็บขอมูลประเภทวิชา 
ชื่อตาราง  tb_course 

คําอธิบาย  เก็บขอมูลประเภทวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม   

คียหลัก courseid 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

courseid char   1 รหัสประเภทวชิา 7 
coursename varchar 30 ช่ือประเภทวิชา พณิชยกรรม 
 
9) ตาราง tb_typdepartment  

ตาราง tb_typdepartment เปนตารางที่เก็บขอมูลสาขาวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา 
เชียงใหม  มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.12 

ตาราง 3.12  รายละเอียดเก็บขอมูลเก็บขอมูลสาขาวิชา 
ชื่อตาราง tb_typdepartment 

คําอธิบาย  เก็บขอมูลสาขาวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม   

คียหลัก typedepartment_id 

คียนอก courseid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

typedepartment_id char 3 รหัสสาขาวิชา 1 
typedepart varchar 30 ช่ือสาขาวิชา พณิชยการ 
courseid char 1 รหัสประเภทวชิา 7 
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10) ตาราง tb_departofwork  
ตาราง tb_departofwork เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสาขางาน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา 

เชียงใหม  มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.13 
ตาราง  3.13 รายละเอียดเก็บขอมูลสาขางาน 

ชื่อตาราง  tb_departofwork 

คําอธิบาย เก็บขอมูลสาขางาน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก deptid  

คียนอก typepepartment_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

 deptid  char 2 รหัสสาขางาน 10 
departname  varchar 50 ช่ือสาขางาน คอมพิวเตอรธรุกจิ 
typepepartment_id char 3 รหัสสาขาวิชา 1 

 
11) ตาราง  tb_category  

ตาราง tb_category เปนตารางที่เก็บขอมูลหมวดวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 
มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.14 

ตาราง 3.14  รายละเอียดเก็บขอมูลหมวดวิชา 
ชื่อตาราง  tb_category 

คําอธิบาย  เก็บขอมูลหมวดวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก cateid   

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

cateid char 1 รหัสหมวดวิชา 1 
catename varchar 50 ช่ือหมวดวิชา สามัญ 
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12) ตาราง tb_subcategory  
ตาราง tb_subcategory  เปนตารางที่เก็บขอมูลหมวดยอยวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา 

เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.15 
ตาราง 3.15  รายละเอียดเก็บขอมูลหมวดยอยวิชา 

ชื่อตาราง tb_subcategory   

คําอธิบาย เก็บขอมูลหมวดยอยวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก subid 

คียนอก cateid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

subid tinyint 1 รหัสหมวดยอยวิชา 1 
subcate varchar 255 ช่ือหมวดยอยวิชา สามัญทั่วไป 
cateid char 1 รหัสหมวดวิชา 1 

 
 13) ตาราง tb_group  

ตาราง tb_group เปนตารางท่ีเก็บขอมูลกลุมวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม  มี
โครงสรางตาราง ดังตาราง 3.16 

ตาราง 3.16 รายละเอียดเก็บขอมูลกลุมวิชา 

ชื่อตาราง  tb_group 

คําอธิบาย เก็บขอมูลกลุมวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก groupid  

คียนอก subid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

groupid  char 1 รหัสกลุมวิชา 1 
groupname  varchar 80 กลุมวิชา ภาษา 
subid char 2 รหัสหมวดยอยวิชา 11 
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14) ตาราง tb_subgroup   
ตาราง tb_subgroup  เปนตารางที่เก็บขอมูลวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มี

โครงสรางตารางดังตาราง 3.17 
ตาราง 3.17  ตารางรายละเอียดเก็บขอมูลวชิา 

ชื่อตาราง tb_subgroup   

คําอธิบาย เก็บขอมูลวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก subG_id 

คียนอก groupid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

subG_id char 2 รหัสกลุมยอยวิชา 13 
subgroup varchar 100 ช่ือวิชา ภาษาไทย 
groupid char 2 รหัสหมวดยอยวิชา 11 
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15) ตาราง tb_subject   
ตาราง tb_subject  เปนตารางที่เก็บขอมูลรายวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มี

โครงสรางตารางดังตาราง 3.18 
 

ตาราง 3.18 รายละเอียดเก็บขอมูลรายวิชา 

ชื่อตาราง tb_subject   

คําอธิบาย เก็บขอมูลรายวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก subject_id 

คียนอก deptid, subG_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

subject_id char 1 รหัสวิชา 4 
type varchar 50 หลักสูตร ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
year varchar 4 ปการศึกษา 2552 
 deptid  char 2 รหัสสาขางาน 30 
subG_id char 2 รหัสกลุมยอยวิชา 17 
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16) ตาราง tb_subjectdetail   
ตาราง tb_subjectdetail เปนตารางที่เก็บขอมูล รายละเอียดรายช่ือวิชา  ของโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.18 
 

ตาราง 3.18  รายละเอียดเก็บขอมูลรายละเอียดรายช่ือวิชา 

ชื่อตาราง tb_subjectdetail   

คําอธิบาย 
เก็บขอมูล รายละเอียดรายชื่อวิชา  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา 
เชียงใหม 

คียหลัก subjectdetail_id 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมูล 

subjectdetail_id char 2 รหัสวิชา 17 
subjct_Code varchar 10 หมายเลขวิชา 2000-1501 
subjct_name varchar 100 ช่ือวิชา คณิตศาสตรประยุกต 
qty tinyint 1 หนวยกิต 3 
qtyhour tinyint 1 ช่ัวโมง 3 
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17) ตาราง tb_teacherbysubject   
ตาราง tb_teacherbysubject  เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอาจารยกับวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิค

ลานา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.20 
ตาราง 3.20 รายละเอียดเก็บขอมูลอาจารยกบัวิชา 

ชื่อตาราง tb_teacherbysubject   

คําอธิบาย เก็บขอมูลอาจารยกับวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก teachbysub_id 

คียนอก subG_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

teachbysub_id char 1 รหัสขอมูลอาจารยกับวิชา 4 
percode char 5 รหัสอาจารย 10424 
subjectdetail_id char 2 รหัสวิชา 17 

 
18) ตาราง tb_ teacherbysubjectdetail   

ตาราง tb_ teacherbysubjectdetail  เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดอาจารยกับวิชา ของ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.21 

ตาราง 3.21 รายละเอียดเก็บขอมูลรายละเอียดอาจารยกับวชิา 

ชื่อตาราง tb_ teacherbysubjectdetail   

คําอธิบาย เก็บขอมูล รายละเอียดอาจารยกับวิชา ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก teachbysubde_id 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตวัอยางขอมลู 

teachbysubde_id char 1 รหัสรายละเอียดอาจารยกับวิชา 1 
percode char 5 รหัสอาจารย 10424 
subject_id char 2 รหัสวิชา 18 
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19) ตาราง tb_subjectroom  
ตาราง tb_subjectroom  เปนตารางที่เก็บขอมูลวิชากับหองเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลา

นา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.22 
ตาราง 3.22 รายละเอียด เก็บขอมูลวิชากับหองเรียน 

ชื่อตาราง tb_subjectroom   

คําอธิบาย เก็บขอมูล วิชากับหองเรียน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก subjectroom_id 

คียนอก studentcalss_id, subject_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

subjectroom_id char 5 รหัสขอมูลวิชากับหองเรียน 102 
studentcalss_id char 3 รหัสหองเรียน 20 
subject_id char 2 รหัสวิชา 8 

20) ตาราง tb_studytable 
ตาราง tb_studytable เปนตารางที่เก็บขอมูลรายละเอียดตารางเรียนแตละวัน ของโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.23 
ตาราง 3.23 รายละเอียดเก็บขอมูลตารางเรียน 

ชื่อตาราง tb_studytable 

คําอธิบาย เก็บขอมูลรายละเอียดตารางเรียนแตละวัน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก studytable_id 

คียนอก studytable_partid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตัวอยางขอมูล 

studytable_id char 2 รหัสตารางเรียน 20 

studytable_partid char 3 รหัสการจัดตารางเรียน 803 

stucode char 10 เลขประจําตัวนักศึกษา 5021010282 

days varchar 20 วัน จันทร 
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21) ตาราง tb_studytable_part  
ตาราง tb_studytable_part เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดตารางเรียน  ของโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานนา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.24 
 

ตาราง 3.24 รายละเอียดเก็บขอมูลรายละเอยีดตารางเรยีน 
ชื่อตาราง tb_studytable_part 

คําอธิบาย เก็บขอมูลรายละเอียดตารางเรียน  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

คียหลัก studytable_partid 

คียนอก studentcalss_id, classid 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตัวอยางขอมลู 

studytable_partid char 3 รหัสการจัดตารางเรียน 803 
part1 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1521ภาษาไทย 
part2 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1521คณติศาสตร 
part3 varchar 255 ชวงเวลา 2201-220 ขายตรง 
part4 varchar 255 ชวงเวลา 2201-220 การประกันภัย 
part5 varchar 255 ชวงเวลา 2201-220 การโฆษณา 

part6 varchar 255 ชวงเวลา 
2000-1307 เหตุการณ

ปจจุบัน 
part7 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1305 คติไทย 
studentcalss_id char 2 รหัสหองเรียน 20 
part tinyint 1 ภาคเรียน 1 
years varchar 4 ปการศึกษา 2552 
days varchar 20 วัน  เสาร 
classid char 4 รหัสหองเรียน พ101 
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22) ตาราง tb_teach 
ตาราง tb_teach เปนตารางที่เก็บขอมูลตารางสอน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม มี

โครงสรางตารางดังตาราง 3.25 
 

ตาราง 3.25 รายละเอียดเก็บขอมูลตารางสอน 
ชื่อตาราง tb_teach 

คําอธิบาย เก็บขอมูลตารางสอนของโรงเรยีนโปลเิทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลกั tableteah_id 

คียนอก percode, studyteach_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

tableteah_id char 2 รหัสตารางสอน 20 
percode char 5 รหัสอาจารย 10424 

studyteach_id char 3 รหัสการจัดตารางสอน 109 
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23) ตาราง tb_studyteach  
ตาราง tb_studyteach เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดตารางสอน  ของโรงเรียนโปลิเทคนิค

ลานนา เชียงใหม มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.26 
ตาราง 3.26 รายละเอียดเก็บขอมูลรายละเอยีดตารางสอน 

ชื่อตาราง tb_studyteach 

คําอธิบาย เก็บขอมูลตารางสอน  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม 

คียหลัก studyteach_id 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

studyteach_id char 3 รหัสการจัดตารางสอน 109 
days varchar 20 วัน จันทร 
studentcalss_id char 2 รหัสหองนักเรยีน 20 
part1 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1521คณติศาสตร 
part2 varchar 255 ชวงเวลา 2201-220 ขายตรง 

part3 varchar 255 ชวงเวลา 
2201-220 การ
ประกันภัย 

part4 varchar 255 ชวงเวลา null 

part5 varchar 255 ชวงเวลา 
2000-1307 เหตุการณ

ปจจุบัน 
part6 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1305 คติไทย 

part7 varchar 255 ชวงเวลา 
2000-1301 วถิธีรรมวถิี

ไทย 
part tinyint 1 ภาคเรียน 1 
years char 4 ปการศึกษา 2552 
classid char 4 รหัสหองเรียน พ101 
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24) ตาราง tb_tabletest  
ตาราง tb_tabletest เปนตารางท่ีเก็บขอมูลตารางสอบ ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม  

มีโครงสรางตารางดังตาราง 3.27 
ตาราง 3.27 รายละเอียดเก็บขอมูลตารางสอบ 

ชื่อตาราง tb_tabletest 

คําอธิบาย เก็บขอมูลตารางสอบ ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม 

คียหลัก test_id 

คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมลู 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมลู ตวัอยางขอมลู 

test_id char 3 รหัสขอมูลตารางสอบ 281 
days varchar 20 วัน เสาร 
years char 4 ปการศึกษา 2552 
part char 1 ภาคเรียน 1 
per_code char 5 รหัสอาจารย 10424 
studentcalss_id char 2 รหัสหองนักเรยีน 20 
part1 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1521คณติศาสตร 
part2 varchar 255 ชวงเวลา 2201-220 ขายตรง 

part3 varchar 255 ชวงเวลา 
2201-220 การ
ประกันภัย 

part4 varchar 255 ชวงเวลา null 

part5 varchar 255 ชวงเวลา 
2000-1307 เหตุการณ

ปจจุบัน 
part6 varchar 255 ชวงเวลา 2000-1305 คติไทย 

part7 varchar 255 ชวงเวลา 
2000-1301 วถิธีรรมวถิี

ไทย 
classi char 4 รหัสหองเรียน พ101 




