
 
 

 บทที่ 4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
จากการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบ

ตารางขอมูลของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อใชบันทึกขอมูลท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมตางๆ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
4.1 ตารางท้ังหมดในฐานขอมูล 

การออกแบบตารางฐานขอมูลนั้นไดพัฒนาจากระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ซ่ึง
ประกอบดวยตารางขอมูลท้ังหมด จํานวน  46  ตาราง โดยตารางขอมูลในลําดับท่ี 1-18  จํานวน 18  
ตารางไดพัฒนาข้ึนมาใหม  และตารางขอมูลในลําดับท่ี 19 – 46 ซ่ึงเปนตารางเรฟเฟอรเรนส จํานวน 
28 ตาราง ไดนํามาจากระบบเดิม ซ่ึงมีรายละเอียดตารางท้ังหมด แสดงดังตาราง 4.1  
   

ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ลําดับ ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

1 ตารางท่ีอยูนักเรียน
และบุคลากร 

address เก็บขอมูลท่ีอยูนักเรียน
และบุคลากร 

Master Table 

2 ตารางบุคลากร personal เก็บขอมูลบุคลากร Master Table 
3 ตารางประวัติ

การศึกษาบุคลากร 
personal_edu เก็บขอมูลประวัติ

การศึกษาบุคลากร 
Reference Table 

4 ตารางครอบครัวของ
บุคลากร 

personal_family เก็บขอมูลครอบครัวของ
บุคลากร 

Reference Table 

5 ตารางปการศึกษา
ของบุคลากร 

personal_year เก็บขอมูลปการศึกษา
ของบุคลากร 

Master Table 

6 ตารางขอมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน 

school_info เก็บขอมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน 

Master Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

7 ตารางรหัสรายการ
แหลงน้ําท่ีใช 

school_water เก็บขอมูลรหัส
รายการแหลงน้ําท่ีใช
ของโรงเรียน 

Transaction 
Table 

8 ตารางปการศึกษา
ของโรงเรียน 

school_year เก็บขอมูลป
การศึกษาของ
โรงเรียน 

Master Table 

9 ตารางขอมูลเบ้ืองตน
ของนักเรียน 

student เก็บขอมูลเบ้ืองตน
ของนักเรียน 

Master Table 

10 ตารางขอมูลความ
พิการของนักเรียน 

student_disable เก็บขอมูลความ
พิการของนักเรียน 

Master Table 

11 ตารางครอบครัวของ
นักเรียน 

student_family ตารางเก็บขอมูล
ครอบครัวของ
นักเรียน 

Master Table 

12 ตารางความพิการ
ของนักเรียน 

student_lack เก็บขอมูลความ
พิการของนักเรียน 

Master Table 

13 ตารางโรคประจําตัว
ของนักเรียน 

student_sick เก็บขอมูลโรค
ประจําตัวของ
นักเรียน 

Master Table 

14 ตารางนํ้าหนกั 
สวนสูงของนกัเรียน 

student_weight_ 
height 

เก็บขอมูลน้ําหนัก 
สวนสูงของนกัเรียน 

Master Table 

15 ตารางปการศึกษา
ของนักเรียน 

student_year เก็บขอมูลป
การศึกษาของ
นักเรียน 

Master Table 

16 ตารางปการศึกษา
ท้ังหมด 

year_grade เก็บขอมูลป
การศึกษาท้ังหมด 

Master Table 

17 ตารางผูใชระบบ admin เก็บขอมูลผูใชระบบ Master Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

18 ตารางช่ือโรงเรียน school เก็บขอมูลช่ือ
โรงเรียนท้ังหมด 

Master Table 

19 ตารางประเภทการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต 

mas_connectnettype เก็บขอมูลประเภท
การเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต 

Reference Table 

20 ตารางประเภทความ
พิการของนักเรียน 

mas_deformitytype เก็บขอมูลประเภท
ความพิการของ
นักเรียน 

Reference Table 

21 ตารางวุฒิการศึกษา
ของบุคลากร 

mas_degree เก็บขอมูลวุฒิ
การศึกษาของ
บุคลากร 

Reference Table 

22 ตารางช่ือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

mas_educationarea เก็บขอมูลช่ือ
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

Reference Table 

23 ตารางประเภท
การศึกษา 

mas_educationtype เก็บขอมูลประเภท
การศึกษา 

Reference Table 

24 ตารางความสัมพันธ
ในครอบครัว 

mas_familystatus เก็บขอมูล
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 

Reference Table 

25 ตารางประเภทที่พัก
อาศัยของนักเรียน 

mas_inhabitstatus เก็บขอมูลประเภทท่ี
พักอาศัยของ
นักเรียน 

Reference Table 

26 ตารางประเภทการ
เดินทางของนักเรียน 

mas_journeytype เก็บขอมูลประเภท
การเดินทางของ
นักเรียน 

Reference Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  (ตอ)   
ลําดับ ช่ือตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

27 ตารางช้ันเรียน mas_leveldtl เก็บขอมูลช้ันเรียน Reference Table 
28 ตารางระดับ

การศึกษา 
mas_levelmst เก็บขอมูลระดับ

การศึกษาของ
บุคลากร 

Reference Table 

29 ตารางสถานะของ
ผูปกครอง 

mas_life เก็บขอมูลสถานะ
ของผูปกครอง 

Reference Table 

30 ตารางช่ือสาขา
การศึกษา 

mas_major เก็บขอมูลช่ือสาขา
การศึกษาของ
บุคลากร 

Reference Table 

31 ตารางสถานภาพ mas_marriage เก็บขอมูลสถานภาพ Reference Table 
32 ตารางช่ือสาขาวิชา

โท 
mas_minor ตารางเก็บขอมูลช่ือ

สาขาวิชาโท
การศึกษาของ
บุคลากร 

Reference Table 

33 ตารางสัญชาติ mas_nation เก็บขอมูลสัญชาติ Reference Table 
34 ตารางประเภทเด็ก

ดอยโอกาส 
mas_occasion เก็บขอมูลประเภท

เด็กดอยโอกาส 
Reference Table 

35 ตารางอาชีพ mas_occupation เก็บขอมูลอาชีพ Reference Table 
36 ตารางแหลงไฟฟา/

ประปาของโรงเรียน 
mas_other เก็บขอมูลแหลง

ไฟฟา/ประปาของ
โรงเรียน 

Reference Table 

37 ตารางสถานะการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

mas_personalstatus เก็บขอมูลสถานะ 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

Reference Table 

38 ตารางตําแหนง
บุคลากร 

mas_position เก็บขอมูลตําแหนง
บุคลากร 

Reference Table 



33 

ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  (ตอ)   
ลําดับ ช่ือตารางขอมูล

ภาษาไทย 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

39 ตารางช่ือจังหวัด mas_province เก็บขอมูลช่ือจังหวัด Reference Table 
40 ตารางเช้ือชาติ mas_race เก็บขอมูลเช้ือชาติ Reference Table 
41 ตารางศาสนา mas_religion เก็บขอมูลศาสนา Reference Table 
42 ตารางประเภท

โรงเรียน 
mas_schooltype เก็บขอมูลประเภท

โรงเรียน 
Reference Table 

43 ตารางผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต 

mas_service เก็บขอมูลผูให 
บริการอินเทอรเน็ต
ของโรงเรียน 

Reference Table 

44 ตารางสถานะของ
นักเรียน 

mas_studentstatus เก็บขอมูลสถานะ
ของนักเรียน 

Reference Table 

45 ตารางคํานําหนาช่ือ mas_title เก็บขอมูลคํานําหนา
ช่ือ 

Reference Table 

46 ตารางประเภทแหลง
น้ําของโรงเรียน 

mas_watersource 
type 

เก็บขอมูลประเภท
แหลงน้ําของ
โรงเรียน 

Reference Table 

   

  จากตาราง 4.1 เปนตารางแสดงฐานขอมูลของระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ และการจดัเก็บ
ขอมูลลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบ สามารถแสดงรายละเอียดของตารางตาง ๆ ไดดังนี ้

4.2 รายละเอียดตาราง 
ในแตละตารางท้ังหมดของฐานขอมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ประกอบไปดวยช่ือตาราง ช่ือฟลด ชนิดขอมูล ขนาดเปน
ไบต คําอธิบายขอมูลและตัวอยางขอมูล ดังนี้ 

1) ตารางท่ีอยูนักเรียนและบุคลากร เปนตารางเก็บขอมูลท่ีอยูนักเรียนและบุคลากร แสดง
ดังตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 ตารางท่ีอยูนักเรียนและบุคลากร 
ช่ือตาราง  : address 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลท่ีอยูนักเรียนและบุคลากร 
Primary  Key  : address_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

address_id int 4 รหัสท่ีอยู 1 
address_code varchar 50 รหัสประจําบาน 5804014632 
address_number varchar 20 ท่ีอยู 263/3 
address_home varchar 50 หมูท่ี 1 
address_road varchar 50 ถนน แหลงพานิช 
address_tumbol varchar 50 ตําบล บานกาศ 
address_amper varchar 50 อําเภอ แมสะเรียง 
address_province int 4 จังหวดั แมฮองสอน 
address_zipcode varchar 5 รหัสไปรษณีย 58110 
address_tel varchar 50 เบอรโทรศัพท 053681628 
 

2) ตารางบุคลากร เปนตารางเกบ็ขอมูลบุคลากร แสดงดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 ตารางบุคลากร 
ช่ือตาราง  : personal 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
Primary  Key  : personal_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

personal_id int 4 รหัสบุคลากร 1 
personal_pre varchar 10 คํานําหนาช่ือ 4=นางสาว 
personal_name varchar 100 ช่ือ ชัชฎาภรณ 
personal_ 
surname 

varchar 100 นามสกุล ชัยพรม 
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4.3 ตารางบุคลากร (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

personal_idcard char 13 เลขประจําตัวประชาชน 3779800217337 
personal_start_ 
date 

date 3 วันท่ีบรรจ ุ 01-12-2551 

personal_birth_ 
date 

date 3 วันเกิด 03-03-2524 

personal_ 
nationality 

varchar 10 สัญชาติ 0=ไทย 

personal_race varchar 10 เช้ือชาติ 19=ไทย 
personal_sex char 1 เพศ F=หญิง 
personal_birth_ 
place 

varchar 8 จังหวดัท่ีเกดิ 50000  =เชียงใหม 

personal_ 
religion 

varchar 10 ศาสนา 1=พุทธ 

personal_photo varchar 100 รูปภาพบุคลากร 001.jpg 
personal_start_ 
position 

varchar 10 ตําแหนงท่ีเขาทํางาน 0000001 =ครูผูชวย 

personal_current
_position 

varchar 10 ตําแหนงปจจบัุน 0000011=ครูใหญ 

personal_ 
address_now 

int 4 รหัสท่ีอยูปจจบัุน 1 

personal_ 
address_birth 

int 4 รหัสท่ีอยูตามทะเบียน
บาน 

2 

personal_social_
id 

varchar 10 รหัสประกันสังคม 1234554321 

personal_tax_id varchar 10 รหัสผูเสียภาษอีากร 5432154321 
personal_update timestamp 4 วันเวลาท่ีบันทึกขอมูล 2011-04-17 

22:06:46 
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ตาราง 4.3 ตารางบุคลากร (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

personal_salary varchar 10 เงินเดือน 20000 
personal_status varchar 10 สถานะการปฏิบัติงาน 1=ปฏิบัติงาน 
 

3) ตารางประวัตกิารศึกษาของบุคลากร เปนตารางเก็บขอมูลประวัติการศึกษาของ
บุคลากร แสดงดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 ตารางประวัตกิารศึกษาของบุคลากร  
ช่ือตาราง  : personal_edu 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : edu_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

edu_id int 4 รหัสการศึกษา 1 
personal_id int 4 รหัสบุคลากร 1 
edu_finish_year char 4 ปท่ีจบ 2540 
edu_level varchar 10 ระดับการศึกษา 05=ปริญญาตรี 
edu_level_name varchar 10 วุฒิการศึกษา 3=ค.บ. 
edu_major varchar 10 วิชาเอก 00001112=

คอมพิวเตอรศึกษา 
edu_minor varchar 10 วิชาโท 00001106=

คอมพิวเตอร/
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

edu_place varchar 100 ช่ือสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
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4) ตารางครอบครัวของบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลครอบครัวของบุคลากร แสดงดัง
ตาราง 4.5 

 
ตาราง 4.5 ตารางครอบครัวของบุคลากร 

ช่ือตาราง  : personal_family 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลครอบครัวของบุคลากร 
Primary  Key  : family_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

family_id int 4 รหัสสมาชิกใน
ครอบครัว 

1 

personal_id int 4 รหัสบุคลากร 1 
family_pre int 4 คํานําหนาช่ือ 5=นาง 
family_name varchar 50 ช่ือ อุดม 
family_surname varchar 50 นามสกุล ชัยพรม 
family_sex char 1 เพศ F=หญิง 
family_idcard char 13 เลขประจําตัวประชาชน 3779800217337 
family_birth_ 
date 

date 3 วันเกิด 03-03-2524 

family_life int 4 สถานะชีวิต 1=มีชีวิตอยู 
family_ 
nationality 

varchar 10 สัญชาติ 0=ไทย 

family_race varchar 10 เช้ือชาติ 19=ไทย 
family_religion varchar 10 ศาสนา 1=พุทธ 
family_relation varchar   10 ความสัมพันธ 02=มารดา 
family_address varchar   10 รหัสท่ีอยู 5 
family_occupa 
tion 

varchar   10 อาชีพ 02=ขาราชการครู 

family_income varchar   10 รายได 30000 
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5) ตารางปการศึกษาของบุคลากร เปนตารางเก็บขอมูลปการศึกษาของบุคลากร แสดงดัง
ตาราง 4.6 

 
ตาราง 4.6 ตารางปการศึกษาของบุคลากร 

ช่ือตาราง  : personal_year 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลปการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : year_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

personal_id int 4 รหัสบุคลากร 1 
year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
personal_status int 4 สถานะการปฏิบัติงาน 1=ปฏิบัติงาน 
add_date date 3 วันท่ีบันทึกขอมูล 2011-04-17  

 
6) ตารางขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน เปนตารางเก็บขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน แสดงดัง

ตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 ตารางขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : school_info 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
Primary  Key  : sch_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sch_id int 4 รหัสโรงเรียน 1 
sch_name varchar 255 ช่ือโรงเรียน แมสะเรียงบริพัตร

ศึกษา 
sch_name_en varchar 200 ช่ือโรงเรียน

ภาษาอังกฤษ 
MaesariangBoripat 
Suksa 

sch_short_name varchar 50 ช่ือยอ บ.ศ. 
sch_date date 3 วันท่ีเร่ิมกอต้ัง 2490-01-01 
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ตาราง 4.7 ตารางขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sch_edu_zone int 4 สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5802=สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
แมฮองสอนเขต 2 

sch_edu_system varchar 10 ระบบการศึกษา 01=การศึกษาใน
ระบบ 

sch_address varchar 200 ท่ีอยู 1 
sch_zone varchar 100 ตําบล บานกาศ 
sch_district varchar 100 อําเภอ แมสะเรียง 
sch_province int 4 จังหวดั 58000=แมฮองสอน 
sch_zipcode varchar 10 รหัสไปรษณีย 58110 
sch_email varchar 100 อีเมล boripatsuksa@hotm

ail.com 
sch_website varchar 100 เว็บไซต www.maesariangbor

ipat.go.th  
sch_callname varchar 100 นามเรียกขาน บริพัตรศึกษา 
sch_tel varchar 100 เบอรโทรศัพท 053682222 
sch_fax varchar 100 เบอรโทรสาร 053682222 
sch_type int 4 ลักษณะโรงเรียน 12=โรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

sch_update timestamp 4 วันเวลาท่ีบันทึกขอมูล 2011-04-17 
22:06:46 

water_lack varchar 10 ขาดแคลนนํ้า  1 เดือน ตอ ป 
water_other varchar 10 แหลงน้ําประปา 4=ประปาสวน

ภูมิภาค 
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ตาราง 4.7 ตารางขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

electric char 1 การใชไฟฟา Y=ใช 
electric_use varchar 10 แหลงไฟฟา 6=ไฟฟาสวนภูมิภาค 
electric_sola char 1 การใชโซลาเซลล N=ไมใช 
electric_private char 1 ตอพวงกับโรงไฟฟา

เอกชน 
N=ไมใช 

electric_village char 1 ตอพวงกับหมูบาน N=ไมใช 
com_master varchar 10 จํานวนเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

2 

com_network varchar 10 จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
ท่ีตอระบบเน็ตเวิรค  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

100 

com_alone varchar 10 จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรไมตอ
ระบบเน็ตเวิรค  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

5 

com_room varchar 10 จํานวนหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  

5 

com_unuse varchar 10 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใช
งานไมได  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

10 

com_internet varchar 10 เพื่อการเรียนการสอน  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

Y=ใช 

com_connect varchar 10 รูปแบบการเช่ือมตอ  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

05=ADSL 
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ตาราง 4.7 ตารางขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

com_service varchar 10 ผูใหบริการ  
(เพื่อการเรียนการสอน) 

05=CAT 

com_master2 varchar 10 จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย  
(เพื่อการบริหารจัดการ) 

1 

com_network2 varchar 10 จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีตอระบบ
เน็ตเวิรค  
(เพื่อการบริหารจัดการ) 

20 

com_alone2 varchar 10 จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
ไมตอระบบเน็ตเวิรค  
(เพื่อการบริหารจัดการ) 

5 

com_unuse2 varchar 10 จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใช 
งานไมได  
(เพื่อการบริหารจัดการ) 

5 

com_internet2 varchar 10 เพื่อการบริหารจัดการ Y=ใช 
com_connect2 varchar 10 รูปแบบการเช่ือมตอ  

(เพื่อการบริหารจัดการ) 
05=ADSL 

com_service2 varchar 10 ผูใหบริการ  
(เพื่อการบริหารจัดการ) 

05=CAT 
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7) ตารางตารางรายการรหัสแหลงน้ําท่ีใช เปนตารางเก็บขอมูลตารางรายการรหัสแหลงน้ํา
ท่ีใชของโรงเรียน แสดงดังตาราง 4.8 

 
ตาราง 4.8 ตารางรายการรหสัแหลงน้ําท่ีใช 

ช่ือตาราง  : school_water 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บรายการรหัสแหลงน้ําท่ีใชของโรงเรียน 
Primary  Key  : code 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

code char 2 รหัสแหลงน้ํา 01 
 
8) ตารางปการศึกษาของโรงเรียน เปนตารางเก็บขอมูลปการศึกษาของโรงเรียน แสดงดงั

ตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 ตารางปการศึกษาของโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : school_year 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลปการศึกษาของโรงเรียน 
Primary  Key  : year_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
start_level varchar 3 ช้ันที่เปดตํ่าสุด 02=อนุบาล1 
end_level varchar 3 ช้ันที่เปดสูงสุด 15=มัธยมศึกษาปท่ี 6 
update_table timestamp 4 วันเวลาท่ีบันทึกขอมูล 2011-04-17 

22:06:46 
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9) ตารางขอมูลเบ้ืองตนของนกัเรียน เปนตารางเก็บขอมูลเบ้ืองตนของนกัเรียน แสดงดงั
ตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 ตารางขอมูลเบ้ืองตนของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : student 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลเบ้ืองตนของนักเรียน 
Primary  Key  : student_id 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
student_code varchar 5 เลขประจําตัวนักเรียน 001 
student_pre varchar 10 สถานะปจจุบัน 2=กําลังศึกษา 
student_name varchar 100 ช่ือ ระพินพร 
student_surname varchar 100 นามสกุล ถาวรพงค 
student_idcard varchar 13 เลขประจําตัวประชาชน 1580400141373 
student_start_ 
date 

date 3 วันท่ีเขาเรียน 2011-05-20 

student_status varchar 10 สถานะนักเรียน 02=กําลังศึกษา 
student_birth_ 
date 

date 3 วันเกิด 1997-04-09 

student_nationality varchar 10 สัญชาติ 0=ไทย 
student_race varchar 10 เช้ือชาติ 19=ไทย 
student_sex char 1 เพศ F=หญิง 
student_birth_ 
place 

varchar 8 จังหวดัท่ีเกดิ 58000=แมฮองสอน 

student_religion varchar 10 ศาสนา 1=พุทธ 
student_email varchar 100 อีเมล rapinporn@hotmail.

com 
student_photo varchar 100 รูปประจําตัวนกัเรียน 01.jpg 
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ตาราง 4.10 ตารางขอมูลเบ้ืองตนของนักเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_start_ 
grade 

varchar 10 ช้ันที่เร่ิมเขาเรียน 10=มัธยมศึกษาปท่ี 1 

student_start_ 
room 

varchar 10 หองเรียน 1 

student_old_ 
school 

varchar 100 ยายมาจากโรงเรียน ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 

student_old_ 
school_place 

varchar 8 จังหวดั 58000=แมฮองสอน 

student_address_n
ow 

int 4 รหัสท่ีอยูปจจบัุน 10 

student_address_b
irth 

int 4 รหัสท่ีอยูตาม 
ทะเบียนบาน 

9 

student_dis_road1 float 4 ทางถนนลูกรัง 0.10 
student_dis_road2 float 4 ทางถนนลาดยาง 0.2 
student_dis_road3 float 4 ทางน้ํา 0.20 
student_dis_time varchar 10 ระยะเวลาการเดินทาง 1=นอยกวา 30 นาที 
student_go_by varchar 2 เดินทางโดย 01=เดินเทา 
student_disable varchar 2 นักเรียนพิการ Y=ใช  , N=ไมใช 
student_live varchar 2 พักนอนประจาํ Y=ใช  , N=ไมใช 
student_live_ 
value 

varchar 50 ประเภทท่ีพกั 08=ท่ีพักนักเรียน 

student_show char 1 นักเรียนเด็กดอยโอกาส Y=ใช  , N=ไมใช 
student_parent_ 
status 

varchar 10 สถานะภาพ  
บิดา-มารดา 

01=สมรส 

student_parent_ 
amount 

varchar 10 จํานวนบุคคลท่ี
ผูปกครองอุปการะ 

3 
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ตาราง 4.10 ตารางขอมูลเบ้ืองตนของนักเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_older_ 
brother 

int 4 จํานวนพ่ีชาย 1 

student_older_ 
sister 

int 4 จํานวนพ่ีสาว 1 

student_brother int 4 จํานวนนองชาย 1 
student_sister int 4 จํานวนนองสาว 1 
student_family_ 
order 

int 4 นักเรียนเปนบุตรคนท่ี 2 

student_start_ 
year 

char 4 ปการศึกษาท่ีเขาเรียน 2554 

 
10) ตารางความพิการของนักเรียน เปนตารางเก็บขอมูลความพิการของนักเรียน แสดงดัง

ตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 ตารางความพิการของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : student_disable 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลความพิการของนักเรียน 
Primary  Key  : dis_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
dis_id char 2 รหัสประเภทความพิการ 03=ความพิการทาง

สติปญญา 
year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
detail text 65,535 รายละเอียดลักษณะ

ความพิการ 
เรียนรูชากวาเด็ก
ปกติ 
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11) ตารางครอบครัวของนักเรียน เปนตารางเก็บขอมูลครอบครัวของนักเรียน แสดงดัง
ตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 ตารางครอบครัวของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : student_family 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลครอบครัวของนักเรียน 
Primary  Key  : family_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

family_id int 4 รหัสครอบครัว 1 
student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
family_pre int 4 คํานําหนาช่ือ 3=นาย 
family_name varchar 50 ช่ือ ทว ี
family_surname varchar 50 นามสกุล ถาวรพงศ 
family_sex char 1 เพศ M=ชาย 
family_idcard char 13 เลขประจําตัวประชาชน 5580400010981 
family_birth_ 
date 

date 3 วันเกิด 1965-04-01 

family_life int 4 สถานะชีวิต 1=มีชีวิตอยู 
family_ 
nationality 

varchar 10 สัญชาติ 0=ไทย 

family_race varchar 10 เช้ือชาติ 19=ไทย 
family_religion varchar 10 ศาสนา 1=พุทธ 
family_relation varchar 10 สถานะความสัมพันธ 01=บิดา 
family_address varchar 10 รหัสท่ีอยู 11 
family_ 
occupation 

varchar 10 อาชีพ 20=เกษตรกรรม 

family_income varchar 10 รายได 5000 
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12) ตารางรายการรหัสความพิการของนักเรียน เปนตารางเก็บขอมูลรายการรหัสความ
พิการของนักเรียน แสดงดังตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 ตารางรายการรหสัความพิการของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : student_lack 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดความพิการของนักเรียน 
Primary  Key  : student_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
lack_id int 4 รหัสความพิการ 1 
 

13) ตารางโรคประจําตัวของนักเรียน เปนตารางเก็บขอมูลโรคประจําตัวของนักเรียน 
แสดงดังตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 ตารางเก็บขอมูลโรคประจําตัวของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : student_sick 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลโรคประจําตัวของนักเรียน 
Primary  Key  : id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับ 1 
student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
sick varchar 200 โรคประจําตัว ภูมิแพ 
hospital_name varchar 100 โรงพยาบาลท่ีเขารับ 

การรักษา 
โรงพยาบาล 
แมสะเรียง 

year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
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14) ตารางนํ้าหนัก สวนสูง ของนักเรียน  เปนตารางเก็บขอมูลน้ําหนัก สวนสูง ของ
นักเรียน แสดงดังตาราง 4.15 

 
ตาราง 4.15 ตารางนํ้าหนัก สวนสูง ของนักเรียน 

ช่ือตาราง  : student_weight_height 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลน้ําหนัก สวนสูง ของนักเรียน 
Primary  Key  : id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับ 1 
student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
term int 4 ภาคเรียนท่ี 1 
record_date date 3 วันท่ีบันทึกขอมูล 23-04-2554 
student_weight float 4 น้ําหนกั 40.00 
student_height float 4 สวนสูง 150.00 
 

15) ตารางปการศึกษาของนักเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลปการศึกษาของนักเรียน แสดง
ดังตาราง 4.16 

 
ตาราง 4.16 ตารางปการศึกษาของนักเรียน 

ช่ือตาราง  : student_year  
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลปการศึกษาของนักเรียน 
Primary  Key  : year_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id int 4 รหัสนักเรียน 1 
year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
grade_id int 4 ช้ันที่กําลังศึกษา 10=มัธยมศึกษาปท่ี 1 
room_id int 4 หองเรียน 1 
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ตาราง 4.16 ตารางปการศึกษาของนักเรียน (ตอ) 
ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

add_status int 4 สถานะนักเรียน 02=กําลังศึกษา 
add_date date 3 วันท่ีบันทึกสถานะ

นักเรียน 
23-04-2554 

upgrade_value int 4 จํานวนคร้ังในการ
กําหนดสถานะนักเรียน 

1 

upgrade_status int 4 สถานะการบันทึกขอมูล 1=บันทึกแลว 
upgrade_date date 3 วันท่ีบันทึกขอมูล 23-04-2554 
 

16) ตารางปการศึกษาท้ังหมด เปนตารางเก็บขอมูลปการศึกษาท้ังหมด แสดงดังตาราง 
4.17 
 

ตาราง 4.17 ตารางปการศึกษาท้ังหมด 
ช่ือตาราง  : year_grade 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลปการศึกษาท้ังหมด 
Primary  Key  : year_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

grade_level varchar 10 ระดับช้ันเรียน 02=อนุบาล 1 
grade_room int 4 หองเรียน 1 
year_id char 4 ปการศึกษา 2554 
grade_update timestamp 4 วันเวลาท่ีบันทึกขอมูล 2011-04-23 

15:47:23 
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17) ตารางผูใชระบบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูใชระบบ แสดงดังตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 ตารางผูใชระบบ 
ช่ือตาราง  : admin 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
Primary  Key  : admin_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

admin_id int 4 รหัสผูใชระบบ 1 
username varchar 50 ช่ือผูใช admin 
password varchar 50 รหัสผาน admin1234 
status int 4 สถานะ 1=ทํางาน 
type int 4 ประเภทผูใชระบบ 0=ผูดูแลระบบ 
school_id int 4 รหัสโรงเรียน 1=แมสะเรียงบริพัตร

ศึกษา 
 

18) ตารางช่ือโรงเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือโรงเรียน แสดงดังตาราง 4.19 
 

ตาราง 4.19 ตารางช่ือโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : school 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือโรงเรียนท้ังหมด 
Primary  Key  : school_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

school_id int 4 รหัสโรงเรียน 1=แมสะเรียงบริพัตร
ศึกษา 

school_name varchar 255 ช่ือโรงเรียน แมสะเรียงบริพัตร
ศึกษา 

school_db varchar 50 ช่ือฐานขอมูลโรงเรียน school_1 
status int 4 สถานะ 0=เปดใชงาน 
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19) ตารางประเภทการเช่ือมตออินเทอรเน็ต เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต แสดงดังตาราง 4.20 

 
ตาราง 4.20 ตารางประเภทการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 

ช่ือตาราง  : mas_connectnettype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
Primary  Key  : connectnettypeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

connectnettypeid varchar 2 รหัสประเภทการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ต 

03 

connectnettype 
name 

varchar 255 ช่ือประเภทการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต 

ดาวเทียม 

 
20) ตารางประเภทความพิการของนักเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทความพิการของ

นักเรียน  แสดงดังตาราง 4.21 
 

ตาราง 4.21 ตารางประเภทความพิการของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_deformitytype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทความพิการของนกัเรียน 
Primary  Key  : deformitytypeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

deformitytypeid varchar 2 รหัสประเภทความพิการ 01 
deformitytype 
name 

varchar 255 ช่ือประเภทความพิการ ความพิการทางการ
มองเห็น 
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21) ตารางวุฒิการศึกษาของบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
แสดงดังตาราง 4.22 
 

ตาราง 4.22 ตารางวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
ช่ือตาราง  : mas_degree 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : degreeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

degreeid varchar 3 รหัสวุฒิการศกึษา 3 
description varchar 255 ช่ือยอวุฒิการศกึษา ค.บ. 
 

22) ตารางช่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา แสดงดังตาราง 4.23 
 

ตาราง 4.23 ตารางช่ือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ช่ือตาราง  : mas_educationarea 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
Primary  Key  : educationareaid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

educationareaid varchar 4 รหัสสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5802 

description varchar 255 ช่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 
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23) ตารางประเภทการศึกษาของโรงเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทการศึกษาของ
โรงเรียน แสดงดังตาราง 4.24 

 
ตาราง 4.24 ตารางเก็บขอมูลประเภทการศึกษาของโรงเรียน 

ช่ือตาราง  : mas_educationtype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทการศึกษาของโรงเรียน 
Primary  Key  : educationtypeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

educationtypeid varchar 2 รหัสประเภทการศึกษา 01 
educationtype 
name 

varchar 255 ช่ือประเภทการศึกษา การศึกษาในระบบ 

 
24) ตารางความสัมพันธของครอบครัว เปนตารางท่ีเก็บขอมูลความสัมพันธของครอบครัว 

แสดงดังตาราง 4.25 
 

ตาราง 4.25 ตารางความสัมพันธของครอบครัว 
ช่ือตาราง  : mas_familystatus 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลความสัมพันธของครอบครัว 
Primary  Key  : familystatusid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

familystatusid varchar 2 รหัสแสดงความสัมพันธ
ของครอบครัว 

01 

familystatusname varchar 255 ช่ือความสัมพันธของ
ครอบครัว 

บิดา 
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25) ตารางประเภทที่พักอาศัยของนักเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทท่ีพักอาศัยของ
นักเรียน แสดงดังตาราง 4.26 
 

ตาราง 4.26 ตารางประเภทท่ีพักอาศัยของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_inhabitstatus 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทท่ีพักอาศัยของนักเรียน 
Primary  Key  : inhabitstatusid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

inhabitstatusid varchar 2 รหัสประเภทที่พักอาศัย
ของนักเรียน 

08 

inhabitstatusname varchar 255 ช่ือประเภททีพ่ักอาศัย
ของนักเรียน 

ท่ีพักนักเรียน 

 
26) ตารางประเภทการเดินทางของนักเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทการเดินทาง

ของนักเรียน แสดงดังตาราง 4.27 
 

ตาราง 4.27 ตารางเก็บขอมูลประเภทการเดินทางของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_journeytype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทการเดินทางของนักเรียน 
Primary  Key  : journeytypeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

journeytypeid varchar 2 รหัสประเภทการ
เดินทางของนักเรียน 

03 

description varchar 255 ช่ือประเภทการเดินทาง
ของนักเรียน 
 

พาหนะไมเสียคา
โดยสาร 
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27) ตารางช้ันเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช้ันเรียนท้ังหมด แสดงดังตาราง 4.28 
 

ตาราง 4.28 ตารางเก็บขอมูลช้ันเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_leveldtl 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช้ันเรียนท้ังหมด 
Primary  Key  : leveldtlid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

leveldtlid varchar 3 รหัสช้ันเรียน 02 
leveldtlname varchar 255 ช่ือช้ันเรียน อนุบาล 1 
leveldtlshortname varchar 50 ช่ือยอช้ันเรียน อ.1 
 
 

28) ตารางระดับการศึกษาของบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลระดับการศึกษาของ
บุคลากร แสดงดังตาราง 4.29 
 

ตาราง 4.29 ตารางเก็บขอมูลระดับการศึกษาของบุคลากร 
ช่ือตาราง  : mas_levelmst 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลระดับการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : levelmstid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

levelmstid varchar 2 รหัสระดับการศึกษา 05 
levelmstname varchar 255 ช่ือระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
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29) ตารางเก็บขอมูลสถานะการมีชีวิต เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสถานะการมีชีวิต แสดงดัง
ตาราง 4.30 
 

ตาราง 4.30 ตารางสถานะการมีชีวิต 
ช่ือตาราง  : mas_life 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสถานะการมีชีวิต 
Primary  Key  : life_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

life_id int 2 รหัสสถานะการมีชีวิต 1 
life_name varchar 50 ช่ือแสดงสถานะการมี

ชีวิต 
มีชีวิตอยู 

 
30) ตารางช่ือสาขาการศึกษาของบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือสาขาการศึกษาของ

บุคลากร แสดงดังตาราง 4.31 
 

ตาราง 4.31 ตารางเก็บขอมูลช่ือสาขาการศึกษาของบุคลากร 
ช่ือตาราง  : mas_major 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสาขาการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : majorid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

majorid varchar 8 รหัสสาขาการศึกษา 00000001 
description varchar 255 ช่ือสาขาการศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
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31) ตารางสถานภาพ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสถานภาพ แสดงดังตาราง 4.32  
 

ตาราง 4.32 ตารางเก็บขอมูลสถานภาพ 
ช่ือตาราง  : mas_marriage 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสถานภาพ 
Primary  Key  : marriageid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

marriageid varchar 2 รหัสสถานภาพ 02 
marriagename varchar 255 ช่ือสถานภาพ โสด 
 

32) ตารางช่ือสาขาวิชาโท เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือสาขาวิชาโทการศึกษาของบุคลากร
แสดงดังตาราง 4.33 
 

ตาราง 4.33 ตารางช่ือสาขาวิชาโท 
 

ช่ือตาราง  : mas_minor 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสาขาวิชาโทการศึกษาของบุคลากร 
Primary  Key  : majorid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

majorid varchar 8 รหัสสาขาวิชาโท 00000001 
description varchar 255 ช่ือสาขาวิชาโท การศึกษาปฐมวัย 
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33) ตารางสัญชาติ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสัญชาติ แสดงดังตาราง 4.34 
 

ตาราง 4.34 ตารางสัญชาติ 
ช่ือตาราง  : mas_nation 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสัญชาติ 
Primary  Key  : orderid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

orderid int 4 ลําดับ 0 
nationid varchar 3 รหัสสัญชาติ 099 
description varchar 255 ช่ือสัญชาติ ไทย 
 

34) ตารางประเภทเด็กดอยโอกาส เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทเดก็ดอยโอกาส แสดง
ดังตาราง 4.35  
 

ตาราง 4.35 ตารางประเภทเดก็ดอยโอกาส 
ช่ือตาราง  : mas_occasion 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทเดก็ดอยโอกาส 
Primary  Key  : occasionid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

occasionid varchar 2 รหัสประเภทเด็กดอย
โอกาส 

09 

description varchar 255 ช่ือประเภทเดก็ดอย
โอกาส 

เด็กยากจน 
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35) ตารางอาชีพ เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลอาชีพ แสดงดังตาราง 4.36 
 

ตาราง 4.36 ตารางอาชีพ 
ช่ือตาราง  : mas_occupation 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลอาชีพ 
Primary  Key  : orderid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

orderid int 4 ลําดับ 7 
occupationid varchar 3 รหัสอาชีพ 139 
occupationname varchar 255 ช่ืออาชีพ ขาราชการครู 
 

36) ตารางแหลงไฟฟา/ประปาของโรงเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลแหลงไฟฟา/ประปา
ของโรงเรียนแสดงดังตาราง 4.37 
 

ตาราง 4.37 ตารางแหลงไฟฟา/ประปาของโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_other 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลแหลงไฟฟา/ประปาของโรงเรียน 
Primary  Key  : id 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสแหลงไฟฟา/
ประปา 

6 

name varchar 200 ช่ือแหลงไฟฟา/ประปา การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

group_name varchar 200 กลุมของแหลงไฟฟา/
ประปา 

electric 
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37) ตารางสถานะการปฏิบัติงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสถานะการปฏิบัตงิานแสดงดัง
ตาราง 4.38  

 
ตาราง4.38 ตารางสถานะการปฏิบัติงาน 

ช่ือตาราง  : mas_personalstatus 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสถานะการปฏิบัติงานของบุคลากร 
Primary  Key  : statusid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

statusid int 4 รหัสสถานะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1 

statusname varchar 50 ช่ือสถานะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปฏิบัติงาน 

 
38) ตารางตําแหนงบุคลากร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลตําแหนงบุคลากร แสดงดังตาราง 4.39  

 
ตาราง 4.39 ตารางตําแหนงบุคลากร 

ช่ือตาราง  : mas_position 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลตําแหนงบุคลากร 
Primary  Key  : positionid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

positionid varchar 7 รหัสตําแหนงบุคลากร 0000001 
description varchar 255 ช่ือตําแหนงบุคลากร ครูผูชวย 
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39) ตารางช่ือจังหวัด เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช่ือจังหวดั แสดงดังตาราง 4.40  
 

ตาราง 4.40 ตารางช่ือจังหวดั 
ช่ือตาราง  : mas_province 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือจังหวัด 
Primary  Key  : politicid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

politicid varchar 8 รหัสจังหวดั 58000 
descriptionth varchar 150 ช่ือจังหวดั แมฮองสอน 
 

40) ตารางเช้ือชาติ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเช้ือชาติ แสดงดังตาราง 4.41 
 

ตาราง 4.41 ตารางเช้ือชาติ 
ช่ือตาราง  : mas_race 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลเช้ือชาติ 
Primary  Key  : raceid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

orderid int 4 ลําดับ 0 
raceid varchar 3 รหัสเช้ือชาติ 099=ไทย 
description varchar 255 ช่ือเช้ือชาติ ไทย 
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41) ตารางศาสนา เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลศาสนา แสดงดังตาราง 4.42  
 

ตาราง 4.42 ตารางศาสนา 
ช่ือตาราง  : mas_religion 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลศาสนา 
Primary  Key  : religionid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

orderid int 4 ลําดับ 1 
religionid varchar 3 รหัสศาสนา 001 
description varchar 255 ช่ือศาสนา พุทธ 
 

42) ตารางประเภทโรงเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทโรงเรียน แสดงดังตาราง 4.43 
 

ตาราง 4.43 ตารางประเภทโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_schooltype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทโรงเรียน 
Primary  Key  : schooltypeid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

schooltypeid int 4 รหัสประเภทโรงเรียน 12 
schooltypename varchar 255 ช่ือประเภทโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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43) ตารางผูใหบริการอินเทอรเน็ต เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูใหบริการอินเทอรเน็ตของ
โรงเรียน แสดงดังตาราง 4.44 
 

ตาราง 4.44 ตารางผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ช่ือตาราง  : mas_service 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลผูใหบริการอินเทอรเน็ตของโรงเรียน 
Primary  Key  : serviceid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

serviceid varchar 3 รหัสผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตของโรงเรียน 

01 

servicename varchar 255 ช่ือผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตของโรงเรียน 

MOENET 

 
44) ตารางสถานะของนักเรียน เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลสถานะของนักเรียนแสดงดังตาราง 

4.45 
 

ตาราง 4.45 ตารางสถานะของนักเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_studentstatus 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสถานะของนักเรียน 
Primary  Key  : studentstatusid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

studentstatusid varchar 2 รหัสสถานะของ
นักเรียน 

02 

studentstatusname varchar 255 ช่ือสถานะของนักเรียน กําลังศึกษา 
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45) ตารางคํานําหนาช่ือ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ แสดงดังตาราง 4.46 
 

ตาราง 4.46 ตารางคํานําหนาช่ือ  
ช่ือตาราง  : mas_title 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ 
Primary  Key  : titleid 

ช่ือ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

orderid int 4 ลําดับ 1 
titlename varchar 255 คํานําหนาช่ือเต็ม เด็กชาย 
titleid varchar 3 รหัสคํานําหนาช่ือ 001 
 

46) ตารางประเภทแหลงน้ําของโรงเรียน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทแหลงน้ําของ
โรงเรียนแสดงดังตาราง 4.47  
 

ตาราง 4.47 ตารางประเภทแหลงน้ําของโรงเรียน 
ช่ือตาราง  : mas_watersourcetype 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทแหลงน้ําของโรงเรียน 
Primary  Key  : watersourcetypeid 

ช่ือ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

watersourcetypeid varchar 2 รหัสแหลงน้ําของ
โรงเรียน 

01 

watersourcetypename varchar 255 ช่ือแหลงน้ําของ
โรงเรียน 

ประปาโรงเรียน 
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จากการวิเคราะหและออกแบบตารางขอมูล สามารถออกแบบฐานขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ
ในการแสดงแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูลคือ MyODBC ใชสําหรับเช่ือมตอ
ฐานขอมูล MySQL และ Microsoft Office Visio 2007 ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของ
ฐานขอมูลไดดังรูป 4.1 

 
school_info

PK sch_id

sch_name
sch_name_en
sch_short_name
sch_date
sch_edu_zone
sch_edu_system
sch_address
sch_zone
sch_district
sch_province
sch_zipcode
sch_email
sch_website
sch_callname
sch_tel
sch_fax
sch_type
sch_update
water_lack
water_other
electric
electric_use
electric_sola
electric_private
electric_village
com_master
com_network
com_alone
com_room
com_unuse
com_internet
com_connect
com_service
com_master2
com_network2
com_alone2
com_unuse2
com_internet2
com_connect2 com_service2

student_sick

PK student_id

id
sick
hospital_name year_id

student_disable

PK student_id

id
dis_id
year_id detail

personal_family

PK family_id

FK1 personal_id
family_pre
family_name
family_surname
family_sex
family_idcard
family_birth_date
family_life
family_blood
family_nationality
family_race
family_religion
family_relation
family_address
family_occupation
family_income
family_parent_status family_order

student_weight_height

PK student_id

id
year_id
term
record_date
student_weight student_height

student_family

PK family_id

family_pre
family_name
family_surname
family_sex
family_idcard
family_birth_date
family_life
family_blood
family_nationality
family_race
family_religion
family_relation
family_address
family_occupation
family_income
family_parent_status
family_orderFK1 student_id

student_year

PK,FK1,FK2 student_id

year_id
grade_id
room_id
add_status
add_date
upgrade_value
upgrade_status upgrade_date

school_year

PK year_id

start_level
end_level update_table

year_grade

PK year_id

grade_level
grade_room
grade_update

personal_year

PK year_id

FK1 personal_id
personal_status add_date

personal_edu

PK edu_id

FK1 personal_id
edu_finish_year
edu_level
edu_level_name
edu_major
edu_minor edu_place

personal

PK personal_id

personal_code
personal_pre
personal_name
personal_surname
personal_idcard
personal_start_date
personal_finish_date
personal_marry_status
personal_birth_date
personal_nationality
personal_race
personal_sex
personal_birth_place
personal_religion
personal_photo
personal_start_position
personal_current_position
personal_type
personal_type_status
personal_old_place
personal_address_now
personal_address_birth
personal_social_id
personal_tax_id
personal_update
personal_start_year
personal_salary personal_status

student

PK,FK1,FK2,FK3 student_id

student_code
student_pre
student_name
student_surname
student_idcard
student_start_date
student_status
student_birth_date
student_nationality
student_race
student_sex
student_birth_place
student_religion
student_language
student_language_value
student_email
student_photo
student_start_grade
student_start_room
student_blood
student_old_school
student_old_school_place
student_address_now
student_address_birth
student_dis_road1
student_dis_road2
student_dis_road3
student_dis_time
student_go_by
student_disable
student_live
student_live_value
student_show
student_parent_status
student_parent_amount
student_older_brother
student_older_sister
student_brother
student_sister
student_family_order student_start_year

admin

PK admin_id

username
password
status
type school_id

school

PK school_id

school_name
school_db
statusFK1 admin_id

mas_other

PK id

name
group_name

student_lack

PK,FK1 student_id

lack_id

 
 

รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางขอมูล 


