Data Dictionary – ระบบบริการข้ อมูลสารสนเทศ
Table: UOC_STD
Table Description: ข้ อมูลนักศึกษา
Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

uoc_std.id
uoc_std.YEAR
uoc_std.SEMESTER
uoc_std.UNIV_ID
uoc_std.CITIZEN_ID
uoc_std.PREFIX_NAME
uoc_std.STD_FNAME
uoc_std.STD_LNAME
uoc_std.GENDER_ID
uoc_std.BIRTHDAY
uoc_std.PROVINCE_ID
uoc_std.NATION_ID
uoc_std.ADMIT_YEAR
uoc_std.LEV_ID
uoc_std.CURR_ID
uoc_std.FAC_ID
uoc_std.ISCED_ID
uoc_std.PROGRAM_ID
uoc_std.CURR_TYPE_ID
uoc_std.STUDY_TYPE_ID
uoc_std.STUDY_TIME_ID
uoc_std.CURR_INTER_ID
uoc_std.REGULAR_YEAR

INT(6)
VARCHAR(4)

1
2553
1
19400
1100556651623
นางสาว
ฟาริด
ฟุ้ งฟู
2
31/12/2534
96
TH
2553
60
0283
00830
8300
003744
3
2
4
1
4

Primary Key
ปี การศึกษา
ภาคการศึกษา
รหัสสถานศึกษา
รหัสประชาชน
คํานํ าหน ้า
ื่
ชอ
นามสกุล
รหัสเพศ
วันเดือนปี เกิด
รหัสจังหวัด
ั ชาติ
รหัสสญ
ึ ษาทีเ่ ข ้าศก
ึ ษา
ปี การศก
รหัสระดับการศึกษา
รหัสหลักสูตร
รหัสคณะ
รหัสกลุม
่ สาขาวิชา
รหัสสาขาวิชา
รหัสประเภทหลักสูตร
รหัสประเภทการเรียน
รหัสประเภทเวลาเรียน
รหัสความสากล
จํานวนปี ของหลักสูตร

ENUM('1', '2')
ENUM('19400')
CHAR(13)
ENUM('นาย','นาง','นางสาว')
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
ENUM('1','2')
CHAR(10)
VARCHAR(2)
VARCHAR(2)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
VARCHAR(4)
VARCHAR(5)
VARCHAR(4)
VARCHAR(6)
ENUM('1','3')
ENUM('1','2')
ENUM('1','2','3','4')
ENUM('0','1')
VARCHAR(1)

Reference Table

ref_univ

ref_gender
ref_province
ref_nation
ref_lev
ref_curr
ref_fac
ref_isced
ref_program
ref_curr_type
ref_study_type
ref_study_time
ref_curr_inter

Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

Reference Table

uoc_std.CURR_REG_ID
uoc_std.CLASS
uoc_std.GRAD_STATUS_ID
uoc_std.STD_STATUS_ID
uoc_std.GPA
uoc_std.ACC_GPA
uoc_std.ACC_CREDIT
uoc_std.DEFORM_ID
uoc_std.FUND_STATUS_ID
uoc_std.TALENT
uoc_std.SON_NUM
uoc_std.SON_STDNUM
uoc_std.FAT_FNAME
uoc_std.FAT_LNAME
uoc_std.FAT_STATUS_ID
uoc_std.FAT_REVENUE_ID
uoc_std.FAT_OCCUP_ID
uoc_std.MOT_FNAME
uoc_std.MOT_LNAME
uoc_std.MOT_STATUS_ID
uoc_std.MOT_REVENUE_ID
uoc_std.MOT_OCCUP_ID
uoc_std.PAR_STATUS_ID
uoc_std.PAR_FNAME
uoc_std.PAR_LNAME
uoc_std.PAR_REVENUE_ID
uoc_std.PAR_OCCUP_ID
uoc_std.RELIGION_ID

ENUM('0','1')
ENUM('1','2','3','4','5','6','7','8')
ENUM('0','1')
ENUM('1','2')
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(10)
VARCHAR(2)
ENUM('0','1')
VARCHAR(70)
VARCHAR(2)
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
ENUM('0','1')
ENUM('0','1','2','3','9')
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
ENUM('0','1')
ENUM('0','1','2','3','9')
VARCHAR(2)
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
ENUM('0','1','2','3','9')
VARCHAR(2)
VARCHAR(2)

1
3
1
2
3.32
3.00
99
00
1
ฟุตบอล/ฟุตซอล
3
2
พุฑฒิชา
ฟุ้ งฟู
1
9
8
ฟาตีมะห์
ฟุ้ งฟู
1
9
8
01
ฟาตีมะห์
ฟุ้ งฟู
9
8
6

รหัสการลงทะเบียนเรียน
้ ปี
ชัน
รหัสการคาดว่าจะจบ
รหัสสถานภาพนักศึกษา
เกรดเฉลีย
่
เกรดเฉลีย
่ สะสม
หน่วยกิตสะสม
รหัสความพิการ
รหัสสถานภาพรับทุน
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ
พีน
่ ้องทัง้ หมด
พีน
่ ้องทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
ื่ บิดา
ชอ
นามสกุลบิดา
รหัสสถานภาพบิดา
รหัสรายได ้บิดา
ี บิดา
รหัสอาชพ
ื
่
ชอมารดา
นามสกุลมารดา
รหัสสถานภาพมารดา
รหัสรายได ้มารดา
รหัสอาชีพบิดา
สถานภาพบิดามารดา
่ ผู ้ปกครอง
ชือ
นามสกุลผู ้ปกครอง
รหัสรายได ้ผู ้ปกครอง
รหัสอาชีพผู ้ปกครอง
รหัสศาสนา

ref_curr_reg
ref_grad_status
ref_std_status

ref_deform
ref_fund_status

ref_status
ref_revenue
ref_occup

ref_status
ref_revenue
ref_occup
ref_par_status

ref_revenue
ref_occup
ref_religion

Table: UOC_STAFF
Table Description: ข้ อมูลบุคลากร
Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

uoc_staff.id
uoc_staff.YEAR
uoc_staff.UNIV_ID
uoc_staff.CITIZEN_ID
uoc_staff.PREFIX_NAME
uoc_staff.STF_FNAME
uoc_staff.STF_LNAME
uoc_staff.GENDER_ID
uoc_staff.BIRTHDAY
uoc_staff.HOMEADD
uoc_staff.MOO
uoc_staff.STREET
uoc_staff.DISTRICT
uoc_staff.AMPHUR
uoc_staff.PROVINCE_ID
uoc_staff.TELEPHONE
uoc_staff.ZIPCODE
uoc_staff.NATION_ID
uoc_staff.STAFFTYPE_ID
uoc_staff.TIME_CONTACT_ID
uoc_staff.BUDGET_ID
uoc_staff.SUBSTAFFTYPE_ID
uoc_staff.ADMIN_POSITION_ID
uoc_staff.POSITION_ID
uoc_staff.POSITION_WORK
uoc_staff.DEPARTMENT_ID

INT(6)
VARCHAR(4)
ENUM('19400')
CHAR(13)
ENUM('นาย','นาง','นางสาว')
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
ENUM('1','2')
CHAR(10)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(5)
VARCHAR(2)
ENUM('1','2','3','4','5')
ENUM('1','2','3')
ENUM('1','2')
ENUM('1','2')
ENUM('00','02','03','04','06','08')
VARCHAR(2)
VARCHAR(50)
VARCHAR(5)

1
2553
19400
1120300404040
นางสาว
พนิตนาถ
พุทธบูชา
2
31/12/2500
999/301
6
พุทธมณฑลสาย 3
พนัสนิคม
พุทธมณฑล
96
089-1167445
96130
TH
5
3
2
2
08
11
้ 3
พนักงานพิมพ์ดด
ี ชัน
00963

Primary Key
ปี การศึกษา
รหัสสถานศึกษา
รหัสประชาชน
คํานํ าหน ้า
่
ชือ
นามสกุล
รหัสเพศ
วันเกิด
บ ้านเลขที่
หมู่
ถนน
ตําบล
อําเภอ
รหัสจังหวัด
โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย ์
รหัสสัญชาติ
รหัสประเภทบุคลากร
รหัสระยะเวลาจ ้าง
รหัสเงินจ ้าง
รหัสประเภทบุคลกรย่อย
รหัสตําแหน่งบริหาร
รหัสตําแหน่ง
่ ตําแหน่ง
ชือ
รหัสคณะ/หน่วยงาน

Reference Table

ref_univ

ref_gender

ref_province

ref_nation
ref_stafftype
ref_time_contact
ref_budget
ref_substafftype
ref_admin
ref_position
ref_fac

Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

uoc_staff.DATE_INWORK
uoc_staff.STAFF_LEV_ID
uoc_staff.SPECIAL_NAME
uoc_staff.TEACH_ISCED_ID
uoc_staff.GRAD_LEV_ID
uoc_staff.GRAD_CURR
uoc_staff.GRAD_ISCED_ID
uoc_staff.GRAD_PROG_ID
uoc_staff.GRAD_UNIV
uoc_staff.GRAD_COUNTRY_ID

CHAR(10)
VARCHAR(2)
VARCHAR(200)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
VARCHAR(100)
VARCHAR(4)
VARCHAR(6)
VARCHAR(200)
VARCHAR(2)

31/10/2528
9
ิ ส์ประยุกต์
ฟิ สก
8301
80
ปริญญาตรี (สังคมศึกษา)
8301
000206
พณิชยการนครหลวง
US

วันเดือนปี เข ้าทํางาน
รหัสตําแหน่งราชการ
่ วชาญ
ความเชีย
รหัสกลุม
่ สาขาวิชาทีส
่ อน
รหัสระดับการศึกษา
่ หลักสูตร
ชือ
รหัสกลุม
่ สาขาวิชาทีจ
่ บ
รหัสสาขาวิชาทีจ
่ บ
่ สถาบันทีจ
ชือ
่ บ
รหัสประเทศทีจ
่ บ

Reference Table
ref_staff_lev
ref_isced
ref_lev
ref_isced
ref_program
ref_nation

Table: UOC_CURR
Table Description: ข้ อมูลหลักสูตร
Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

uoc_curr.id
uoc_curr.YEAR
uoc_curr.SEMESTER
uoc_curr.UNIV_ID
uoc_curr.CURR_ID
uoc_curr.PROGRAM_ID
uoc_curr.DEGREE_NAME
uoc_curr.CURR_TYPE_ID
uoc_curr.STUDY_TYPE_ID
uoc_curr.STUDY_TIME_ID
uoc_curr.FAC_ID
uoc_curr.ISCED_ID
uoc_curr.LEV_ID
uoc_curr.CURR_MODIFY
uoc_curr.SEMESTER_YEAR
uoc_curr.CREDIT
uoc_curr.GRADE_MIN

INT(6)
VARCHAR(4)
ENUM('1', '2')
ENUM('19400')
VARCHAR(4)
VARCHAR(6)
VARCHAR(100)
ENUM('1','3')
ENUM('1','2')
ENUM('1','2','3','4')
VARCHAR(5)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
VARCHAR(10)
VARCHAR(1)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)

1
2553
1
19400
0283
003744
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
3
2
4
830
8300
60
30/10/2549
2
87
2.00

Primary Key
ึ ษา
ปี การศก
ึ ษา
ภาคการศก
รหัสสถาบัน
รหัสหลักสูตร
รหัสสาขาวิชา
ื่ ปริญญา
ชอ
รหัสประเภทหลักสูตร
รหัสประเภทการเรียน
รหัสประเภทเวลาเรียน
รหัสคณะ
รหัสกลุม
่ สาขาวิชา
รหัสระดับ
วันทีป
่ รับปรุงหลักสูตร
จํานวนภาคต่อปี
หน่วยกิตทีส
่ ามารถจบได ้
เกรดตํา่ สุดทีส
่ ามารถจบได ้

Reference Table

ref_univ
ref_curr
ref_program
ref_curr_type
ref_study_type
ref_study_time
ref_fac
ref_isced
ref_lev

Field_name

Field_Type

Example_Value

Description

uoc_curr.REGULAR_YEAR
uoc_curr.CURR_INTER_ID
uoc_curr.STD_ENTRANCE
uoc_curr.OEC_PERMIT_DATE
uoc_curr.OCSC_REC_DATE
uoc_curr.SEMESTER_ADMIT
uoc_curr.LECTURER_PERM_1
uoc_curr.LECTURER_PERM_2
uoc_curr.LECTURER_PERM_3
uoc_curr.LECTURER_PERM_4
uoc_curr.LECTURER_PERM_5

VARCHAR(1)
ENUM('0','1')
VARCHAR(5)
VARCHAR(10)
VARCHAR(10)
VARCHAR(6)
VARCHAR(13)
VARCHAR(13)
VARCHAR(13)
VARCHAR(13)
VARCHAR(13)

5
1
80
30/10/2549
29/05/2551
1/2533
3100100075090
3100100572999
3100060092775
3100200179008
3100100813066

จํานวนปี ปกติของหลักสูตร
รหัสความสากล
จํานวนนักศึกษาต่อปี
วันทีส
่ ภาอนุมัตห
ิ ลักสูตร
วันทีส
่ ํานักงาน กพ. รองรับ
ภาคและปี ทเี่ ริม
่ ต ้น
อาจารย์ประจําหลักสูตร 1
อาจารย์ประจําหลักสูตร 2
อาจารย์ประจําหลักสูตร 3
อาจารย์ประจําหลักสูตร 4
อาจารย์ประจําหลักสูตร 5

Reference Table

