
 
บทท่ี 4 

การออกแบบและและพัฒนาระบบ 
 

4.1  แผนผังบริบท 
เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ี

เกี่ยวของเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน กับผูท่ีอาจจะนําระบบงานไป
พัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ ถึงการไหลของขอมูลและ
สารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับแหลงกําเนิดและปลายทางของขอมูล สามารถแสดงไดในรูปแบบ
ของแผนภาพการไหลของขอมูลระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  

 โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี้ 
 

ตาราง 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

แสดงระบบ 

(System or Application) 
 
 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 
(External Entity Symbol) 

 
 
 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 
(External Entity Symbol) 

 
 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 
 

 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 
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โดยระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวม
ของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
หรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ 

1) ผูใชงานท่ัวไป 
2) ผูขอจัดกิจกรรม  ซ่ึงระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกจิกรรม จําแนกเปน 2  ประเภทดังนี้ 

 คณะ/หนวยงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 องคกรนักศึกษา ตางๆ 

3) ผูดูแลการจัดกจิกรรม คือเจาหนาท่ีฝายกิจการนักศึกษา ท่ีผูขอจัดกิจกรรมผานเร่ือง
เสนอใหมหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 
โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกัน แสดงดงัรูป 4.1 

 

ผูใชงานท่ัวไป

ผูขอจัดกิจกรรม

ระบบความปลอดภัย
ของ CMU-MIS

ผูดูแล
การจัดกิจกรรม

° ขอมูลการเขาสูระบบ
° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีตองการปรับปรุง
° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีตองการสืบคน
° ขอมูลความตองการรายงาน ° ขอมูลสิทธิการใชงานระบบ

° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว
° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีสืบคน
° รายงานที่ตองการ

° ขอมูลการจัดกิจกรรมที่ตองการสืบคน
° ขอมูลความตองการสารสนเทศ

° ขอมูลกิจกรรมท่ีสืบคน

° ขอมูลสารสนเทศ
° ขอมูลผูมีสิทธิใชระบบ

° ขอมูลการเขาสูระบบ
° ขอมูลการจัดกิจกรรมที่ตองการปรับปรุง
° ขอมูลการจัดกิจกรรมที่ตองการสืบคน
° ขอมูลความตองการรายงาน
° เปลี่ยนสถานะการจัดกิจกรรม

° ขอมูลสิทธิการใชงานระบบ
° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว
° ขอมูลการจัดกิจกรรมท่ีสืบคน
° รายงานที่ตองการ

0

ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 
รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศสําหรับการจดักิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

จากแผนผังบริบทของระบบสามารถอธิบายพจนานุกรมขอมูล ไดดังนี ้
1)  ขอมูลการจัดกิจกรรม = [ขอมูลกิจกรรม | ขอมูลแหลงงบประมาณ | ขอมูลผูรับผิดชอบ

กิจกรรม | ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม | ขอมูลผลการดําเนินงาน] 
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  
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4.2   แผนผังกระแสขอมูล  
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธตางๆ 

ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 4.2  ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล  ของ
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม เปนการแสดงองคประกอบ  จากรูป 4.1  แสดงแผนภาพ
บริบท  โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกไดท้ังหมด  4  กระบวนการ  แสดงดัง
ตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2  กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการท่ี ชื่อกระบวนการ 
1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
2.0 จัดการขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
3.0 สืบคนขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
4.0 ออกรายงาน 

 
กระบวนการ  1.0  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงาน ท่ีจัดเตรียมไวเพื่อใหผูขอจัด
กิจกรรม และผูดูแลการจัดกิจกรรม  ทําการเขาสูระบบเพื่อจัดการขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
ซ่ึงเปนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบจากขอมูลสวนกลางในระบบ CMU MIS บันทึกขอมูล
การใชงานระบบโดยในการเขาสูระบบของผูใช ระบบจะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธิการใช
งานและสงสิทธิในการจัดการและประมวลผลขอมูลไปในกระบวนการจัดการขอมูลโครงงาน/
โครงการกิจกรรม  และกระบวนการออกรายงาน  

กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 

เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหผูขอจัดกิจกรรมและ
ผูดูแลการจัดกิจกรรมมีสิทธิในการปรับปรุงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศสําหรับการจัด
กิจกรรม ในการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ โดยผูใชท่ีสิทธิในการจัดการขอมูลจะตองผาน
กระบวนการ  1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการปรับปรุงขอมูล ซ่ึง
สามารถปรับปรุงขอมูลไดดังนี้  
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บันทึกและการจัดเก็บขอมูล 
 ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอมูลแหลงงบประมาณ 
 ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน 

แกไขขอมูล 
 ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอมูลแหลงงบประมาณ 
 ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ลบขอมูล 
 ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอมูลแหลงงบประมาณ 
 ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน 

กระบวนการ 3.0 สืบคนขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 

เปนกระบวนการสืบคนขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม  โดยผูใชสามารถทําการสืบคน
ขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรมไดจากหนาหลัก  (http://mis.chiangmai.ac.th)  โดยไมตองทําการ
เขาสูระบบ ก็สามารถทําการสืบคนขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรมไดจาก 

 คณะ/หนวยงานท่ีจัดกิจกรรม 
 ช่ือกิจกรรม 
 ชวงเวลาจัดกิจกรรม  เชน 1 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

  หรือ สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไดจากปฏิทินกิจกรรม วาในเดือน
นั้นมีกิจกรรม อะไรบาง 
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กระบวนการ 4.0 ออกรายงาน 

เปนกระบวนการแสดงรายงาน โดยสามารถคลิกเลือกหัวขอเพื่อใหแสดงรายงาน และ
สารสนเทศท่ีตองการ ดังนี้ 

กําหนดการจัดกิจกรรม  เปนรายงานปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ไดแก 
 กําหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด  
 กําหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษาเลือกตามคณะ 

รายงานการจัดกิจกรรม เปนรายงานสรุปตามตัวบงช้ีคุณภาพ KQI สําหรับการประเมิน 
                  คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก 

 จํานวนโครงการกิจกรรม แยกตามคณะ  
 จํานวนโครงการกิจกรรม เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและหรือแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 จํานวนโครงการกิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการกิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม  

 คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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2.1

จัดการขอมูลกิจกรรม

ขอมูลคําสั่งปรับปรุงขอมูลกิจกรรม

ขอมูลกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลกิจกรรม
ที่ตองการปรับปรุง/ปรับปรุงแลว

2.2

จัดการขอมูล
แหลงงบประมาณ

ขอมูลแหลงงบประมาณ
ท่ีตองการปรับปรุง/ปรับปรุงแลว

ขอมูลคําสั่งปรับปรุงขอมูลแหลงงบประมาณ

ขอมูลแหลงงบประมาณที่ปรับปรุงแลว

2.3

จัดการขอมูล
ผูรับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลคําสั่งปรับปรุงขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม
ท่ีตองการปรับปรุง/ปรับปรุงแลว

2.4

จัดการขอมูล
ผูเขารวมกิจกรรม

ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม
ที่ตองการปรับปรุง/ปรับปรุงแลว

ขอมูลคําสั่งปรับปรุงขอมูลผูเขารวมกิจกรรม

ขอมูลผูขารวมกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว

2.5

จัดการขอมูล
ผลการดําเนินงาน

ขอมูลคําสั่งปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงาน

ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผลการดําเนินงาน
ที่ตองการปรับปรุง/ปรับปรุงแลว

thactivity_project_responsibleD6

thactivity_project_student_join_memberD11

thactivity_project_reference_fileD10

thactivity_projectD4

thactivity_project_budgetD5

 
รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูล 

  
จากรูป 4.3 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.1 คือการจัดการขอมูลกิจกรรม เพื่อจัดการช่ือกิจกรรม, วันท่ี,สถานท่ีจัด
กิจกรรม, สถานะกิจกรรม เปนตน 

กระบวนการ 2.2 คือการจัดการขอมูลแหลงงบประมาณ เพื่อจัดการประเภทงบประมาณ, 
ช่ืองบประมาณ, จํานวนเงินงบประมาณ 

กระบวนการ 2.3 คือการจัดการขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการหนวยงานภายในท่ี
รับผิดชอบ, หนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบ  และนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

กระบวนการ 2.4 คือการจัดการขอมูลผูเขารวมกิจกรรม เพื่อจัดการขอมูลนักศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

กระบวนการ 2.5 คือการจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน เพื่อจัดการขอมูลผลการดําเนินงาน 
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รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 2.1 จัดการขอมูลกิจกรรม 

 
จากรูป 4.4 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.1.1 คือการเพ่ิมขอมูลกิจกรรม เพื่อเพิ่มขอมูลกิจกรรม 

กระบวนการ 2.1.2 คือการแกไขขอมูลกิจกรรม เพื่อแกไขขอมูลกิจกรรม 
กระบวนการ 2.1.3 คือการลบขอมูลกิจกรรม เพื่อลบขอมูลกิจกรรม 

 
 

 
รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 2.2 จัดการขอมูลแหลงงบประมาณ 

 
จากรูป 4.5 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.2.1 คือการเพ่ิมขอมูลแหลงงบประมาณ เพื่อเพิ่มขอมูลแหลงงบประมาณ 

กระบวนการ 2.2.2 คือการแกไขขอมูลแหลงงบประมาณ เพื่อแกไขขอมูลแหลงงบประมาณ 
กระบวนการ 2.2.3 คือการลบขอมูลแหลงงบประมาณ เพื่อลบขอมูลแหลงงบประมาณ 
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รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 2.3 จัดการขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 

 
จากรูป 4.6 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.1 คือจัดการขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการ
ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2 คือจัดการขอมูลหนวยงานภายนอกที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการ
ขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.3 คือจัดการขอมูลนักศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการขอมูล
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

 
รูป 4.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 2.4 จัดการขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 

 
จากรูป 4.7 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้ 
 กระบวนการ 2.4.1 คือจัดการขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม เพื่อจัดการขอมูลนักศึกษาท่ี
เขารวมกิจกรรม  

กระบวนการ 2.4.2 คือการบันทึกขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรม เพื่อบันทึกขอมูลจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 
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รูป 4.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 2.5 จัดการขอมูลผลการดําเนนิงาน 

 
จากรูป 4.8 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.5.1 คือการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน เพื่อบันทึกขอมูลผลการดําเนนิงาน 

กระบวนการ 2.5.2 คือการลบขอมูลผลการดาํเนนิงาน เพือ่ลบขอมูลผลการดําเนินงาน 
 
 

 
รูป 4.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 2.3.1 จัดการขอมูลหนวยงาน 

ภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.9 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.1.1 คือจัดการขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการ
ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.1.2 คือจัดการขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
เพื่อจัดการขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
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รูป 4.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 2.3.2 จัดการขอมูลหนวยงาน 

ภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.10 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.2.1 คือจัดการขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อจัดการ
ขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2.2 คือจัดการขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
เพื่อจัดการขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

 
รูป 4.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 2.3.3 จัดการขอมูล 

นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.11 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.3.1 คือการเพิ่มขอมูลนักศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อเพิ่มขอมูล
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
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กระบวนการ 2.3.3.2 คือการแกไขขอมูลนักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อแกไขขอมูล
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.3.3 คือการลบขอมูลนักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อลบขอมูล
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

thactivity_project_student_join_memberD11

2.4.1.1

เพิ่มขอมูลนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรม

2.4.1.2

แกไขขอมูลนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรม

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมที่ตองการแกไข / แกไขแลว

2.4.1.3

ลบขอมูลนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรม

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมท่ีตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมที่ตองการเพิ่ม / เพิ่มแลว

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ที่ตองการเพิ่ม

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ที่เพิ่มแลว

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ท่ีตองการแกไข

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ที่แกไขแลว

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ที่ตองการลบ

ขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม
ที่ลบแลว

tbstudentD3
ขอมูลนักศึกษาที่ตองการแกไข / แกไขแลว
ขอมูลนักศึกษาท่ีตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลนักศึกษาท่ีตองการเพิ่ม / เพิ่มแลว

 
รูป 4.12 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 2.4.1 จัดการขอมูล 

รายช่ือนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม 
 

จากรูป 4.12 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.4.1.1 คือการเพ่ิมขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเพิ่มขอมูลนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรม  

กระบวนการ 2.4.1.2 คือการแกไขขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม เพื่อแกไขขอมูล
นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม 

กระบวนการ 2.4.1.3 คือการลบขอมูลนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม เพื่อลบขอมูลนักศึกษา
ผูเขารวมกิจกรรม 
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2.3.1.1.1

เพิ่มขอมูลหนวยงาน
ภายใน

ที่รับผิดชอบกิจกรรม

2.3.1.1.2

แกไขขอมูลหนวยงาน
ภายใน

ที่รับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการแกไข / แกไขแลว

2.3.1.1.3

ลบขอมูลหนวยงาน
ภายใน

ที่รับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลหนวยงานภายในที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการเพ่ิม / เพ่ิมแลว

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
ที่ตองการเพิ่ม

ขอมูลหนวยงานภายในที่รับผิดชอบกิจกรรม
ที่เพิ่มแลว

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
ที่ตองการแกไข

ขอมูลหนวยงานภายในที่รับผิดชอบกิจกรรม
ที่แกไขแลว

ขอมูลหนวยงานภายในที่รับผิดชอบกิจกรรม
ที่ตองการลบ

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
ที่ลบแลว

thactivity_project_organization_responsibleD7

trorganizationD20

trorganization_branchD21ขอมูลหนวยงานยอยสังกัดหนวยงานภายในที่ตองการแกไข / แกไขแลว
ขอมูลหนวยงานยอยสังกัดหนวยงานภายในที่ตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลหนวยงานยอยสังกัดหนวยงานภายในท่ีตองการเพิ่ม / เพิ่มแลว

ขอมูลหนวยงานภายในที่ตองการแกไข / แกไขแลว
ขอมูลหนวยงานภายในที่ตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลหนวยงานภายในท่ีตองการเพ่ิม / เพิ่มแลว

 
รูป 4.13 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 4 กระบวนการ 2.3.1.1 จัดการขอมูล 

หนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.13 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.1.1.1 คือการเพ่ิมขอมูลหนวยงานภายในที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อเพิ่ม
ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.1.1.2 คือการแกไขขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อแกไข
ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.1.1.3 คือการลบขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อลบ
ขอมูลหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

2.3.1.2.1

เพิ่มขอมูลบุคลากร
ของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรม

2.3.1.2.2

แกไขขอมูลบุคลากร
ของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการแกไข / แกไขแลว

2.3.1.2.3

ลบขอมูลบุคลากร
ของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรม

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการเพ่ิม / เพ่ิมแลว

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ที่รับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการเพิ่ม

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมที่เพิ่มแลว

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการแกไข

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่แกไขแลว

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการลบ

ขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายใน
ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมที่ลบแลว

tbemployeeD2

thactivity_project_employee_responsibleD6

tractivity_project_actionD15

ขอมูลบุคลากรที่ตองการแกไข / แกไขแลว
ขอมูลบุคลากรที่ตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลบุคลากรท่ีตองการเพิ่ม / เพิ่มแลว

ขอมูลบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการแกไข / แกไขแลว
ขอมูลบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบกิจกรรมที่ตองการลบ / ลบแลว

ขอมูลบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบกิจกรรมท่ีตองการเพ่ิม / เพิ่มแลว

 
รูป 4.14 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 4 กระบวนการ 2.3.1.2 จัดการขอมูล 

บุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 

จากรูป 4.14 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
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 กระบวนการ 2.3.1.2.1 คือการเพิ่มขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื่อเพิ่มขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.1.2.2 คือการแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื่อแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.1.2.3 คือการลบขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
เพื่อลบขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายในท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 

 
รูป 4.15 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 4 กระบวนการ 2.3.2.1 จัดการขอมูล 

หนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.15 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.2.1.1 คือการเพิ่มขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อเพิ่ม
ขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2.1.2 คือการแกไขขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม เพื่อ
แกไขขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2.1.3 คือการลบขอมูลหนวยงานภายนอกที่รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อลบ
ขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
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รูป 4.16 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 4 กระบวนการ 2.3.2.2 จัดการขอมูล 

บุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
 

จากรูป 4.16 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 2.3.2.2.1 คือการเพิ่มขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื่อเพิ่มขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2.2.2 คือการแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื่อแกไขขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

กระบวนการ 2.3.2.2.3 คือการลบขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรม เพื่อลบขอมูลบุคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
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4.3 การออกแบบฐานขอมูล 
 การออกแบบตารางฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม ไดออกแบบตาราง
ฐานขอมูลซ่ึงพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล SQL Server ประกอบไปดวยตารางขอมูล 23 ตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

1 tbuser_member user_id Master 
ตารางเก็บขอมูลผูใช

ระบบ 

2 tbemployee employee_id Master ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 

3 tbstudent student_id Master 
ตารางเก็บขอมูล

นักศึกษา 

4 thactivity_project activity_project_id Transaction 
ตารางเก็บขอมูล
โครงงาน/โครงการ

กิจกรรม 

5 thactivity_project_budget 
activity_project_id,  

activity_project_budget_id 
Transaction 

ตารางเก็บขอมูล
งบประมาณ 

6 
thactivity_project_ 
employee_responsible 

activity_project_id,  
employee_id 

Transaction 
ตารางเก็บขอมูล

บุคลากรที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 

7 
thactivity_project_org
anization_responsible 

activity_project_id, 
organization_id 

Transaction 
ตารางเก็บขอมูล
หนวยงานภายในท่ี
รับผิดชอบกิจกรรม 

8 
thactivity_project_outside
_organization_responsible 

activity_project_id, 
organization_id 

Transaction 
ตารางเก็บขอมูล

หนวยงานภายนอกท่ี
รับผิดชอบกิจกรรม 

9 
thactivity_project_ 
outside_organization_
responsible_member 

activity_project_id, 
organization_id,activity_ 

project_outside_organization
_responsible_member_id 

Transaction 

ตารางเก็บขอมูล
บุคคลากรของ

หนวยงานภายนอกท่ี
รับผิดชอบกิจกรรม 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

10 
thactivity_project_ 
reference_file 

activity_project_id, 
activity_project_ 
reference_file_id 

Transaction 

ตารางเก็บขอมูล
รายการไฟลอางอิง
ประกอบโครงการ

กิจกรรม 

11 
thactivity_project_ 
student_join_member 

activity_project_id, 
student_id 

Transaction 
ตารางเก็บขอมูล
นักศึกษาท่ีเขารวม

กิจกรรม 

12 
thactivity_project_ 
student_responsible 

activity_project_id, 
student_id 

Transaction 
ตารางเก็บขอมูล
นักศึกษาท่ี

รับผิดชอบกิจกรรม 

13 
thactivity_type_ 
collection 

activity_project_id Transaction 
ตารางเก็บขอมูล
ขอบขายกิจกรรม
ของแตละกิจกรรม 

14 tractivity_budget_type activity_budget_type_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล

ประเภทงบประมาณ 

15 
tractivity_project_ 
action 

activity_project_action_ 
id 

Reference 

ตารางเก็บขอมูล
บทบาทหนาท่ีใน
การรับผิดชอบ

กิจกรรม 

16 
tractivity_project_ 
status 

activity_status_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล
สถานะกิจกรรม 

17 tractivity_type activity_type_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล
ขอบขายกิจกรรม 

18 tramphur province_id,amphur_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล

อําเภอ 

19 trcountry country_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล

ประเทศ 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 

20 trorganization organization_id Reference 
ตารางเก็บขอมูล
หนวยงานภายใน 

21 trorganization_branch 
organization_id, 

organization_branch_id 
Reference 

ตารางเก็บขอมูล
หนวยงานยอยในสังกดั

หนวยงานภายใน 
22 trprovince province_id Reference ตารางเก็บขอมูลจังหวัด 

23 trtumbol 
province_id,amphur_id, 

tumbol_id 
Reference 

ตารางเก็บขอมูล
ตําบล 

 
จากตาราง  4.3  ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  

เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบดังแสดงใน
ตาราง 4.4 ถึงตาราง 4.25   โดยบางตารางจะนําเสนอเฉพาะฟลดขอมูลท่ีเกี่ยวของเทานั้น เพราะใชตาราง
ฐานขอมูลรวมกันกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน และการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(CMU MIS) 

 
  ตาราง 4.4 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 

ช่ือตาราง tbuser_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก user_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

user_id char 6 รหัสผูใชงาน mis 000001 

citizen_id char 13 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
35658555847996 

email_cmu varchar 50 อีเมลมหาวิทยาลัย thanawat@chiangmai.ac.th 
password varchar 25 รหัสผาน 123456 
prename_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ     1=นาย, 2=นางสาว, 3=นาง 
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 ตาราง 4.4 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ (ตอ) 
ช่ือตาราง tbuser_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก user_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

first_name_tha varchar 50 ช่ือ(ไทย) ธนวัฒน 
last_name_tha varchar 50 นามสกุล(ไทย) วินาลัย 
registration_date datetime 8 วันท่ีลงทะเบียน 2/2/2550 00:00:45 

verify_flag char 1 
สถานะการ
ตรวจสอบ 

F 

email_type char 1 
ประเภทของอีเมล 

(E=บุคลากร,         
S=นักศึกษา) 

E 

organization_id char 10 รหัสหนวยงาน 0000000261 
 

 ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
ช่ือตาราง tbemployee 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
คียหลัก employee_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

employee_id char 6 รหัสบุคลากร 000029 
password varchar 20 รหัสผาน 123456 

citizen_id char 13 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
3656698995455 

passport_number varchar 20 
เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง 

15452555 

prename_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ     1=นาย, 2=นางสาว, 3=นาง 
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 ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคลากร (ตอ) 
ช่ือตาราง tbemployee 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคลากร 
คียหลัก employee_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

first_name_tha varchar 50 ช่ือ(ไทย) กรภัทร 
last_name_tha varchar 50 นามสกุล(ไทย) บุญเรือนยา 
first_name_eng varchar 50 ช่ือ(อังกฤษ) Koraput 
middle_name_eng varchar 10 ช่ือกลาง(อังกฤษ) - 
last_name_eng varchar 50 นามสกุล(อังกฤษ) Boonruanya 

sex char 1 
เพศ (M = ชาย, F = 
หญิง,U=ไมระบุ) 

M 

birthdate datetime 8 วันเดือนปเกดิ 25/4/2524 
email_cmu varchar 50 อีเมลมหาวิทยาลัย koraput@chiangmai.ac.th 

work_status_id smallint 2 
รหัสสถานการณ

ทํางาน       
1 

organization_id varchar 10 รหัสหนวยงาน       0000000002 

employee_type_id smallint 2 
รหัสประเภท
บุคลากร       

2 

couple_status_id smallint 2 รหัสสถานภาพ       2 

picture_file varchar 50 
ช่ือรูป (ตามรหัส

บุคลากร) 
000029 

sys_create_user varchar 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
sys_update_user varchar 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 
sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
 



 51 

 ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
ช่ือตาราง tbstudent 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
คียหลัก student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id varchar 9 รหัสนักศึกษา 4782134 

citizen_id char 13 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

3658877782566 

passport_number varchar 20 หมายเลข Passport 12558956 

prename_id char 2 

รหัสคํานําหนาช่ือท่ี
เปนคํานําหนานามใน
บัตรประชาชน เชน 
นาย นาง และ นางสาว  

1=นาย, 2=นางสาว, 3=นาง 

first_name_tha varchar 50 ช่ือภาษาไทย ศราวุธ 

last_name_tha varchar 50 นามสกุลภาษาไทย ใจจะด ี

first_name_eng varchar 50 ช่ือภาษาอังกฤษ Sarawut 

middle_name_eng varchar 10 
ช่ือกลาง

ภาษาอังกฤษ 
- 

last_name_eng varchar 50 
นามสกุล

ภาษาอังกฤษ 
Jaijadee 

sex char 1 
เพศ ผูชาย=M , 
ผูหญิง=F 

 
M 
 

birth_date datetime 8 วันเดือนปเกดิ 26/9/2521 

email_cmu varchar 50 
อีเมลลมหาวิทยาลัย

เชียงใหม 

 
g4782134@cm.edu 
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ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษา (ตอ) 
ช่ือตาราง tbstudent 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
คียหลัก student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

organization_id varchar 10 

รหัสคณะ     
(เช่ือมโยงกับตาราง 

trorganization. 
organization_id) 

0000000002 

organization_branch_id int 4 

รหัสสาขา   
(เช่ือมโยงกับตาราง 

trorganization_branch.or
ganization_branch_id) 

2 

education_level_id smallint 2 
รหัสระดับการศึกษา 
(เช่ือมโยงกับตาราง 
treducation_level) 

3 

academic_year_eng char 4 

ปท่ีนําเขาขอมูล 
(เช่ือมโยงกับตาราง 
tracademic_year.aca

demic_year_eng) 

2542 

academic_term_id smallint 2 

เทอมท่ีนําเขาขอมูล 
(เช่ือมโยงกับตาราง 

tracademic_term.aca
demic_term_id) 

1 

admit_date datetime 8 วันท่ีเร่ิมเขาศึกษา 2/2/2548   

admit_type_id smallint 2 

รหัสการเขาศึกษา 
เช่ือมโยงกับตาราง

(tradmit_type.admit_
type_id) 

1 
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 ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษา (ตอ) 
ช่ือตาราง tbstudent 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
คียหลัก student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

leave_date datetime 8 วันท่ีจบการศึกษา 22/5/2551 

leave_cause_id smallint 2 

รหัสสาเหตุการพน
สภาพนักศึกษา 

(เช่ือมโยงกับตาราง   
tr student_leave_ 

cause.leave_cause_id ) 

1 

study_status_id smallint 2 

รหัสสถานภาพ
นักศึกษา (เช่ือมโยง

กับตาราง 
trstudy_status. 

study_status_id) 

1 

registration_status_id smallint 2 

รหัสสถานะการ
ลงทะเบียน 

(เช่ือมโยงกับตาราง 
trregistration_status.regi

stration_status_id) 

1 

dormitory_booking_status char 1 

สถานะการพักหอพัก
ในมหาวิทยาลัย T=

พักหอพักใน
มหาวิทยาลัย  F=
ไมไดพักหอพักใน
มหาวิทยาลัย ในกรณี
ท่ีไมทราบใหระบุ

เปน F 

T 
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 ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษา (ตอ) 
ช่ือตาราง tbstudent 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษา 
คียหลัก student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sys_create_user char 9 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
sys_update_user char 9 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 
sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
 

 ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
ช่ือตาราง thactivity_project 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 
activity_project_name_tha varchar 255 ช่ือกิจกรรมภาษาไทย วันวิทยาศาสตร 

activity_project_name_eng varchar 255 
ช่ือกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

Science Day 

activity_project_purpose varchar 800 วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ 

activity_project_target varchar 800 กลุมเปาหมาย นักศึกษา มช. 

activity_project_place varchar 255 สถานท่ีจัดกิจกรรม ลานกิจกรรม 

begin_date datetime 8 วันท่ีเร่ิมกิจกรรม 20/2/2549 00:00:00 

end_date datetime 8 วันท่ีสิ้นสุดกิจกรรม 20/2/2549 05:00:00 
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 ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม (ตอ) 
ช่ือตาราง thactivity_project 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลโครงงาน/โครงการกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

begin_date_old datetime 8 วันท่ีเร่ิมกิจกรรมเดิม 19/2/2549 00:00:00 

end_date_old datetime 8 
วันท่ีสิ้นสุดกิจกรรม

เดิม 
19/2/2549 05:00:00 

joiner_goal int 4 
จํานวนเปาหมาย

ผูเขารวม 
250 

joiner_real int 4 จํานวนผูเขารวมจริง 150 

total_budget money 8 งบประมาณรวมท่ีใช 15800 

description varchar 255 คําอธิบาย - 

activity_status_id smallint 2 รหัสสถานะกิจกรรม   1 

activity_build_type smallint 2 
ประเภทการจัด

กิจกรรม (นักศึษาจัด 
หรือหนวยงานจัด 

0 ไมระบุ 1=มหาลัยจัด 2=
นักศึกษาจัด 

sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 

sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 

sys_update_user char 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 

sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 

activity_project_reson varchar 800 หลักการและเหตุผล - 

activity_project_expect varchar 800 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ - 

activity_project_indecator varchar 800 ตัวช้ีวดัความสําเร็จ - 
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 ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลงบประมาณ 
ช่ือตาราง thactivity_project_budget 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลงบประมาณ 
คียหลัก activity_project_id,activity_project_budget_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 
activity_project_budget_ 
id 

int 4 รหัสงบประมาณ 1 

activity_project_budget_ 
source_type_id 

smallint 2 
รหัสประเภท
งบประมาณ 

1 

activity_project_budget_ 
source_name 

varchar 255 ช่ืองบประมาณ เงินทุนกจิกรรม 

activity_project_budget money 8 จํานวนเงิน 2500 
description varchar 255 คําอธิบาย - 
sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
sys_update_user char 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 
sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 

  
ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคลากรท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

ช่ือตาราง thactivity_project_employee_responsible 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคลากรท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,employee_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 
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 ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคลากรท่ีรับผิดชอบกิจกรรม (ตอ) 
ช่ือตาราง thactivity_project_employee_responsible 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคลากรท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,employee_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

employee_id char 6 รหัสบุคลากร 000029 

activity_project_action_id smallint 2 
รหัสบทบาทการ
รับผิดชอบกิจกรรม 

1 

description varchar 255 คําอธิบาย - 
sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 

 
 ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

ช่ือตาราง thactivity_project_organization_responsible 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,organization_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 

organization_id int 4 
รหัสหนวยงาน

ภายนอก 
1 

organization_name varchar 255 
ช่ือหนวยงาน
ภายนอก 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

office_phone varchar 25 โทรศัพท 054569896 
address varchar 255 ท่ีอยู 25 บานเมาะพฒันา 
province_id char 2 รหัสจังหวดั 50 
amphur_id char 2 รหัสอําเภอ 02 
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 ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม (ตอ) 
ช่ือตาราง thactivity_project_organization_responsible 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,organization_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

tumbol_id char 2 รหัสตําบล 01 
state varchar 50 รัฐ - 
country_id char 2 รหัสประเทศ TH 
sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
sys_update_user char 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 
sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
 

ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางเกบ็ขอมูลบุคคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
ช่ือตาราง thactivity_project_outside_organization_responsible_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

คียหลัก 
activity_project_id,organization_id,activity_project_outside_organizati
on_responsible_member_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 

organization_id int 4 
รหัสหนวยงาน

ภายนอก 
1 

activity_project_outside_
organization_responsible_
member_id 

int 4 
รหัสบุคลการของ
หนวยงานภายนอก 

1 
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ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลบุคคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม (ตอ) 
ช่ือตาราง thactivity_project_outside_organization_responsible_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบุคคลากรของหนวยงานภายนอกท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

คียหลัก 
activity_project_id,organization_id,activity_project_outside_organizati
on_responsible_member_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_action_id smallint 2 
รหัสบทบาทการ
รับผิดชอบกิจกรรม 

1 

prename_id char 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 1=นาย, 2=นางสาว, 3=นาง 

first_name_tha varchar 50 ช่ือ แมน 

last_name_tha varchar 50 นามสกุล วันชนะ 

organization_position_ 
name 

varchar 100 ตําแหนง วิทยากร 

office_phone varchar 25 โทรศัพท 054887878 

mobile_phone char 10 โทรศัพทมือถือ 089666333 

description varchar 255 คําอธิบาย - 

sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 

sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 

sys_update_user char 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 

sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
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 ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายการไฟลอางอิงประกอบโครงการกิจกรรม 
ช่ือตาราง thactivity_project_reference_file 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลรายการไฟลอางอิงประกอบโครงการกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,activity_project_reference_file_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 
activity_project_reference
_file_id 

int 4 รหัสไฟลอางอิง 1 

folder_name varchar 255 ช่ือโฟลเดอร ACT200700005 
activity_project_reference
_file_name 

varchar 255 ช่ือไฟล ACT200700005-PICT-1 

activity_project_reference
_file_extension 

varchar 10 นามสกุลไฟล jpg 

sys_create_user char 9 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
sys_update_user char 9 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 
sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
 

 ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
ช่ือตาราง thactivity_project_student_join_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

student_id varchar 9 รหัสนักศึกษา 4782134 
activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 
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 ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม (ตอ) 
ช่ือตาราง thactivity_project_student_join_member 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_action_id smallint 2 
รหัสการบทบาทการ
เขารวมกิจกรรม 

1 

join_date_collection datetime 8 วันท่ีเขารวมกจิกรรม 25/4/2524 00:00:25 

description varchar 255 คําอธิบาย - 

sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 

sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 

 
 ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 

ช่ือตาราง thactivity_project_student_responsible 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลนักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id,student_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 

student_id varchar 9 รหัสนักศึกษา 4782134 

activity_project_action_id smallint 2 
รหัสบทบาทการ
รับผิดชอบกิจกรรม 

1 

description varchar 255 คําอธิบาย - 

sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 

sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 

sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
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ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลขอบขายกิจกรรมของแตละกิจกรรม 
ช่ือตาราง thactivity_type_collection 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอบขายกิจกรรมของแตละกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_id char 12 รหัสกิจกรรม ACT200700005 

activity_type_id smallint 2 
รหัสประเภท
กิจกรรม 

1 

 
 ตาราง 4.16 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประเภทงบประมาณ 

ช่ือตาราง tractivity_budget_type 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประเภทงบประมาณ 
คียหลัก activity_budget_type_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_budget_type_id smallint 2 
รหัสประเภท
งบประมาณ 

1 

activity_budget_type_ 
name 

varchar 100 
ช่ือประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน 

description varchar 255 คําอธิบาย - 
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 ตาราง 4.17 รายละเอียดารางเก็บขอมูลบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบกิจกรรม 
ช่ือตาราง tractivity_project_action 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบกิจกรรม 
คียหลัก activity_project_action_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_project_action_id smallint 2 
รหัสการบทบาทการ
เขารวมกิจกรรม 

1 

activity_project_action_ 
name 

varchar 50 
ช่ือบทบาทการเขา
รวมกิจกรรม 

ประธาน 

 
 ตาราง 4.18 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลสถานะกจิกรรม 

ช่ือตาราง tractivity_project_status 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสถานะกิจกรรม 
คียหลัก activity_status_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_status_id smallint 2 รหัสสถานะกิจกรรม 1 
activity_status_name varchar 50 ช่ือสถานะกิจกรรม อนุมัติในหลักการ 
 

 ตาราง 4.19 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลขอบขายกิจกรรม 
ช่ือตาราง tractivity_type 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลขอบขายกิจกรรม 
คียหลัก activity_type_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

activity_type_id smallint 2 
รหัสประเภท
กิจกรรม 

1 

activity_type_name varchar 255 ช่ือประเภทกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
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 ตาราง 4.20 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลอําเภอ 
ช่ือตาราง tramphur 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลอําเภอ 
คียหลัก province_id,amphur_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

province_id char 2 รหัสจังหวัด 50 
amphur_id char 2 รหัสอําเภอ 01 
amphur_name varchar 50 ช่ืออําเภอ เมืองเชียงใหม 
 

 ตาราง 4.21 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประเทศ 
ช่ือตาราง trcountry 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลประเทศ 
คียหลัก country_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

country_id char 2 รหัสประเทศ TH 
country_name_tha varchar 100 ช่ือประเทศ ไทย 

country_name_eng varchar 100 
ช่ือประเทศ
ภาษาอังกฤษ 

Thailand 

 
 ตาราง 4.22 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน 

ช่ือตาราง trorganization 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน 
คียหลัก organization_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

organization_id varchar 10 รหัสหนวยงาน 0000000002 

organization_parent_id varchar 10 
รหัสหนวยงานตน

สังกัด 
0000000000 
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 ตาราง 4.22 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน (ตอ) 
ช่ือตาราง trorganization 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน 
คียหลัก organization_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

organization_status_id smallint 2 สถานะหนวยงาน 1 

organization_type_id smallint 2 
รหัสประเภท
หนวยงาน 

1 

common_code varchar 4 โคดท่ีเปนท่ีรูกัน 01 

organization_name_tha varchar 255 
ช่ือหนวยงาน 
ภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร 

organization_name_eng varchar 255 
ช่ือหนวยงาน 
ภาษาอังกฤษ 

Faculty of Education 

organization_name_tha_ 
short 

varchar 50 
ช่ือหนวยงาน อยาง

ยอ ภาษาไทย 
ศึกษา 

organization_name_eng_ 
short 

varchar 50 
ช่ือหนวยงาน อยาง
ยอ ภาษาอังกฤษ 

Education 

organization_on_operate_
date 

datetime 8 วันท่ีจดัต้ังหนวยงาน 01/01/2510 

organization_end_operate
_date 

datetime 8 
วันท่ียกเลิก
หนวยงาน 

- 

organization_on_operate_
reference_document 

varchar 25 
เอกสารประกอบการ

จัดต้ัง 
คําส่ัง ลว 01/01/2510 

organization_end_operate
_reference_document 

varchar 25 
เอกสารประกอบการ

ยกเลิก 
- 

Sys_create_user char 6 รหัสผูเพิ่มขอมูล 000585 
Sys_create_date datetime 8 วันท่ีเพิ่มขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
Sys_create_ip varchar 16 ไอพีท่ีเพิ่มขอมูล 127.0.0.1 
Sys_update_user char 6 รหัสผูแกไขขอมูล 000585 



 66 

 ตาราง 4.22 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน (ตอ) 
ช่ือตาราง trorganization 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานภายใน 
คียหลัก organization_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Sys_update_date datetime 8 วันท่ีแกไขขอมูล 25/4/2524 00:00:25 
Sys_update_ip varchar 16 ไอพีท่ีแกไขขอมูล 127.0.0.1 
 

 ตาราง 4.23 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยงานยอยในสังกัดหนวยงานภายใน 
ช่ือตาราง trorganization_branch 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลหนวยงานยอยในสังกัดหนวยงานภายใน 
คียหลัก organization_id,organization_branch_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

organization_id varchar 10 

รหัสคณะ หนวยงาน 
(เช่ือมโยงกับตาราง 
trorganization.organ

ization_id) 

0000000002 

organization_branch_id int 4 
รหัสสาขาวิชา 

ภาควิชา 
1 

education_level_id smallint 2 

รหัสระดับการศึกษา 
(เช่ือโยงกับตาราง 

treducation_level.ed
ucation_level_id) 

2 

organization_branch_ 
name_tha 

varchar 100 
ช่ือสาขาวิชา 

ภาควิชา  ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

organization_branch_ 
name_eng 

varchar 100 
ช่ือสาขาวิชา 
ภาควิชา  

ภาษาอังกฤษ 
Thai 
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 ตาราง 4.24 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลจังหวัด 
ช่ือตาราง Trprovince 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลจังหวัด 
คียหลัก province_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

province_id char 2 รหัสจังหวดั 50 
province_name varchar 50 ช่ือจังหวดั เชียงใหม 

province_name_eng varchar 50 
ช่ือจังหวดั
ภาษาอังกฤษ 

Chiangmai 

division_id smallint 2 รหัสภาค 1 
 

 ตาราง 4.25 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลตําบล 
ช่ือตาราง Trtumbol 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลตําบล 
คียหลัก province_id,amphur_id,tumbol_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

province_id char 2 รหัสจังหวดั 50 
amphur_id char 2 รหัสอําเภอ 01 
tumbol_id char 2 รหัสตําบล 01 
tumbol_name varchar 50 ช่ือตําบล สุเทพ 
 
จากตารางท้ังหมดสามารถนํามาเขียนแสดงความสัมพันธระหวางตารางไดดังรูป 4.17 
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thactivity_project

PK activity_project_id

activity_project_name_tha
activity_project_name_eng
activity_project_purpose
activity_project_target
activity_project_place
begin_date
end_date
begin_date_old
end_date_old
joiner_goal
joiner_real
total_budget
description

FK1 activity_status_id
activity_build_type
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip
activity_project_reson
activity_project_expect
activity_project_indecator

thactivity_type_collection

PK,FK1 activity_project_id
PK,FK2 activity_type_id

thactivity_project_budget

PK,FK1 activity_project_id
PK activity_project_budget_id

activity_project_budget_source_type_id
activity_project_budget_source_name
activity_project_budget
description
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

FK2 activity_budget_type_id

tractivity_budget_type

PK activity_budget_type_id

activity_budget_type_name
description

tractivity_project_status

PK activity_status_id

activity_status_name

tractivity_type

PK activity_type_id

activity_type_name

thactivity_project_student_join_member

PK,FK1 student_id
PK,FK2 activity_project_id

FK3 activity_project_action_id
join_date_collection
description
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip

thactivity_project_reference_file

PK,FK1 activity_project_id
PK activity_project_reference_file_id

folder_name
activity_project_reference_file_name
activity_project_reference_file_extension
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

tbstudent

PK student_id

citizen_id
passport_number
prename_id
first_name_tha
last_name_tha
first_name_eng
middle_name_eng
last_name_eng
sex
birth_date
email_cmu
organization_id
organization_branch_id
education_level_id
academic_year_eng
academic_term_id
admit_date
admit_type_id
leave_date
leave_cause_id
study_status_id
registration_status_id
dormitory_booking_status
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

thactivity_project_student_responsible

PK,FK2 activity_project_id
PK,FK1 student_id

FK3 activity_project_action_id
description
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip

tractivity_project_action

PK activity_project_action_id

activity_project_action_name

thactivity_project_outside_organization_responsible

PK,FK1 activity_project_id
PK organization_id

organization_name
office_phone
address

FK3 province_id
FK3 amphur_id
FK3 tumbol_id

state
FK2 country_id

sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

trorganization

PK organization_id

organization_parent_id
organization_status_id
organization_type_id
common_code
organization_name_tha
organization_name_eng
organization_name_tha_short
organization_name_eng_short
organization_on_operate_date
organization_end_operate_date
organization_on_operate_reference_document
organization_end_operate_reference_document
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

trorganization_branch

PK,FK1 organization_id
PK organization_branch_id
PK education_level_id

organization_branch_name_tha
organization_branch_name_eng

thactivity_project_employee_responsible

PK,FK2 activity_project_id
PK,FK1 employee_id

activity_project_action_id
description
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip

tbemployee

PK employee_id

password
citizen_id
passport_number
prename_id
first_name_tha
last_name_tha
first_name_eng
middle_name_eng
last_name_eng
sex
birthdate
email_cmu
work_status_id

FK2 organization_id
employee_type_id
couple_status_id
picture_file
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

tbuser_member

PK user_id

citizen_id
email_cmu
password
prename_id
first_name_tha
last_name_tha
registration_date
verify_flag
email_type
organization_id

thactivity_project_outside_organization_responsible

PK,FK1 activity_project_id
PK organization_id

organization_name
office_phone
address

FK3 province_id
FK3 amphur_id
FK3 tumbol_id

state
FK2 country_id

sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

thactivity_project_outside_organization_responsible_member

PK,FK1 activity_project_id
PK,FK1 organization_id
PK activity_project_outside_organization_responsible_member_id

activity_project_action_id
prename_id
first_name_tha
last_name_tha
organization_position_name
office_phone
mobile_phone
description
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

tramphur

PK,FK1 province_id
PK amphur_id

amphur_name

trcountry

PK country_id

country_name_tha
country_name_eng

trprovince

PK province_id

province_name
province_name_eng
division_id

trtumbol

PK,FK1 province_id
PK,FK1 amphur_id
PK tumbol_id

tumbol_name

 
รูป 4.17 แผนภาพแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 
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4.4  การออกแบบหนาจอของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  
 1)  โครงสรางของเว็บไซต (Web Structure) 
 2)   การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 
 

4.4.1 โครงสรางของเว็บไซต   
  การออกแบบสวนการแสดงผลทางจอภาพของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม    
มีดังตอไปนี้ 
 
  โครงสรางเว็บไซตสวนของระบบ 

 

 
หนาหลักของเว็บ CMU MIS (http://mis.chiangmai.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.18 การเช่ือมโยงไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของระบบ 

    สืบคนขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 

  ประวัติสวนตัวของผูเขาสูระบบ 

    ล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกจิกรรม  

   จัดการขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 

   สารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา 

    รายงานสารสนเทศขอมูลกิจกรรมนกัศึกษา 
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จากรูป 4.18 เปนสวนท่ีผูใชเขาสูระบบไปยังหนาจอตางๆ ในสวนของระบบ โดยผูใชตอง
ทําการล็อกอินกอนทุกคร้ังโดยสามารถทํางานไดตามสิทธิท่ีระบบกําหนดให ในการจัดการขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงสามารถทําการปรับปรุงขอมูลใน
ระบบ ตามสิทธิการใชงาน แตในสวนของการสืบคนขอมูลกิจกรรมนักศึกษาและรายงาน
สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา ผูใชสามารถใชงานไดโดยไมตองล็อกอินเขาสูระบบ 
 

4.4.2 การออกแบบหนาจอการแสดงผล 
 การออกแบบหนาจอการแสดงผล มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการใชงาน สอดคลองกับ
โครงสรางของระบบ และใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใช   
 

มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (Standard of User Interface Design)  
 

ตาราง 4.26 มาตรฐานการออกแบบหนาจอ 
มาตรฐาน รายละเอียด 

ความละเอียดของหนาจอ ความละเอียดของหนาจอขนาด 1024x768 
ตัวอักษรสีดําเขม หัวขอ 
ตัวอักษรสีน้ําเงิน เนื้อหา 
ตัวอักษรสีดําเขม ขอความสําคัญ 
ตัวอักษรสีเขียว หัวขอยอยและลิงคไปยังหนาจออ่ืนๆ  
ตัวอักษรสีน้ําเงิน ลิงคท่ีถูกคลิกแลว 
ตัวอักษรสีแดง แสดงขอมูลคําเตือน 
รูปแบบตัวอักษร Ms sans serif ขนาด 2  
สีมวงออนและสีขาว เปนสีพื้นหลัง 

 

 
 

 
แถบเล่ือน (ScrollBar) เพื่อเล่ือนดูขอมูลท่ี
แสดงไมหมดในหน่ึงหนาจอได 

 สัญลักษณของระบบ จะอยูดานบนติดกับ
เมนูหลัก  

LOGO 
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ตาราง 4.26 มาตรฐานการออกแบบหนาจอ (ตอ) 
มาตรฐาน รายละเอียด 

 

ไอคอนแสดงสารสนเทศในแตละดานของ
ระบบ CMU MIS จะอยูดานขวาของ
สัญลักษณโลโก 

 
 
 

Combo box ใชเลือกขอมูลตางๆ 

 

 

แสดงชองวางสีขาวเพื่อใหผูใชบันทึก
ขอมูล 

 

CommandButton  
 

 
แสดงปุมการทํางานในระบบ 

 
 
การออกแบบหนาจอ 
 

1)   หนาจอหลักของ CMU MIS (http://mis.chiangmai.ac.th) 
 

สวนท่ี  1 
 
    Login                                               สวนท่ี 3  

 
 
 

สวนท่ี 4 

 
 
 

สวนท่ี 2 
 

 

สวนท่ี 5 
 

 
รูป  4.19 การออกแบบหนาจอหลักของ CMU MIS (http://mis.chiangmai.ac.th) 

>

ไอคอนเพื่อแสดงสารสนเทศ 
ในแตละดาน 
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จากรูป  4.19 สามารถอธิบายได ดังนี ้
 สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ CMU MIS 
 สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานท้ังหมดของ CMU MIS 
 สวนท่ี  3  แสดงไอคอนเพื่อแสดงสารสนเทศในแตละดานของระบบ CMU MIS 

  และแสดงสวนการเขาสูระบบ 
 สวนท่ี  4  แสดงสวนขอมูลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ ของ CMU MIS 
 สวนท่ี  5  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 

 
2) หนาจอการล็อกอินเขาสูระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม  

    
 

สวนท่ี  1 
 

สวนท่ี 2 
 

                    ผูใชงาน :                                        @chiangmai.ac.th 
 

                                   รหัสผาน : 
 

                                                              เขาสูระบบ : 
 
 

สวนท่ี  3 
 

 
รูป  4.20 การออกแบบหนาจอการล็อกอินเขาสูระบบ 

 
จากรูป  4.20 สามารถอธิบายได ดังนี ้

 สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ CMU MIS 
 สวนท่ี  2  แสดงสวนการล็อกอินเขาสูระบบ 

- กรอกขอมูลช่ือผูใชงาน    ซ่ึงจะมีรูปแบบอยู 2 แบบ คือ ช่ือผูใชงาน 
@chiangmai.ac.th และ @cm.edu เทานั้น 

- กรอกขอมูลรหัสผาน  
 สวนท่ี  3  แสดงสวนลิขสิทธ์ิของระบบ 
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3) หนาจอหลักของหนาประวัติสวนตัวของผูเขาสูระบบ / จัดการขอมูลกิจกรรม 
 

สวนท่ี  1 
 
    Logout                                             สวนท่ี 3  

สวนท่ี 2 สวนท่ี 4 

  
รูป  4.21 การออกแบบหนาประวัติสวนตัวของผูเขาสูระบบ / จัดการขอมูลกิจกรรม 

 
จากรูป  4.21 สามารถอธิบายได ดังนี ้

 สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ CMU MIS 
 สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานตามสิทธิการใชงานในการจัดการขอมูลกิจกรรม 

- จัดการขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- สารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา 

 สวนท่ี  3  แสดงไอคอนเพื่อแสดงสารสนเทศในแตละดานของระบบ CMU MIS 
   และแสดงสิทธิในการใชงานระบบและสวนการออกจากระบบ 

 สวนท่ี  4  แสดงขอมูลประวัติสวนตัวของผูเขาสูระบบ 
สวนของการเลือกเมนูในสวนของการจัดการขอมูล ถูกจัดเตรียมไว
เพื่อใหผูขอจัดกิจกรรมและผูดูแลการจัดกิจกรรมมีสิทธิในการปรับปรุง
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศสําหรับการจัดกิจกรรม ในการ
เพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ ซ่ึงสามารถปรับปรุงขอมูลไดดังนี้ 
การบันทึกและการจัดเก็บขอมูล 
- ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- ขอมูลแหลงงบประมาณ 
- ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
- ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
- ขอมูลผลการดําเนินงาน 
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การแกไขขอมูล 
- ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- ขอมูลแหลงงบประมาณ 
- ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
- ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
- ขอมูลผลการดําเนินงาน 
การลบขอมูล 
- ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา 
- ขอมูลแหลงงบประมาณ 
- ขอมูลผูรับผิดชอบกิจกรรม 
- ขอมูลผูเขารวมกิจกรรม 
- ขอมูลผลการดําเนินงาน 

 
ในการจัดการขอมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา จะมีการคนหาขอมูลตามประเภทของขอมูลท่ี

ตองการคนหาเพื่อความสะดวกในการเรียกขอมูลเพื่อทําการปรับปรุงขอมูลการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 ขอมูลกิจกรรมทั้งหมดในระบบ สามารถเลือกคนหาขอมูลท่ีตองการปรับปรุง
ไดจาก  คณะ/หนวยงานท่ีจัดกิจกรรม 

 ขอมูลกิจกรรมทั้งหมดในระบบ สามารถเลือกคนหาขอมูลท่ีตองการปรับปรุง
ไดจาก  ช่ือกิจกรรม 

 ขอมูลกิจกรรมทั้งหมดในระบบ สามารถเลือกคนหาขอมูลท่ีตองการปรับปรุง
ไดจาก  ชวงเวลาจัดกิจกรรม  เชน 1 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

  หรือ สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไดจากปฏิทินกิจกรรม วาในเดือน
นั้นมีกิจกรรม อะไรบาง 
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4) หนาจอการออกรายงาน 
 

สวนท่ี  1 
 
    Logout                                             สวนท่ี 3  

สวนท่ี 4 สวนท่ี 2 
 

 
สวนท่ี  5 

 
รูป  4.22 การออกแบบหนาหนาจอการออกรายงาน 

 
จากรูป  4.22 สามารถอธิบายได ดังนี ้

 สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ CMU MIS 
 สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงานตามสิทธิการใชงาน ตามท่ีไดกลาวขางตน 
 สวนท่ี  3  แสดงไอคอนเพื่อแสดงสารสนเทศในแตละดานของระบบ CMU MIS 

                และแสดงสิทธิในการใชงานระบบและสวนการออกจากระบบ 
 สวนท่ี  4  แสดงปฏิทินกิจกรรม โดยสามารถคลิกเปล่ียนเดือน และเลือกวันท่ี                       

               เพื่อใหแสดงขอมูลกิจกรรมท่ีมีในวันนั้น ๆ  ได  
 สวนท่ี  5  แสดงรายงาน โดยสามารถคลิกเลือกหัวขอเพือ่ใหแสดงรายงาน  

 
5) หนาจอการสืบคนขอมูลกิจกรรม 

 

สวนท่ี  1 
 
    Logout                                             สวนท่ี 3  

สวนท่ี 4 
 

 
สวนท่ี 2 

 
 

สวนท่ี 5 
 

 

รูป  4.23 การออกแบบหนาจอการสืบคนขอมูลกิจกรรม 
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จากรูป  4.23 สามารถอธิบายได ดังนี ้
 สวนท่ี  1  แสดงโลโกของ CMU MIS 
 สวนท่ี  2  แสดงสวนเมนูการใชงาน ตามท่ีไดกลาวขางตน 
 สวนท่ี  3  แสดงไอคอนเพื่อแสดงสารสนเทศในแตละดานของระบบ CMU MIS                        

                     และสวนการเขาสูระบบ 
 สวนท่ี  4  สวนการเลือกหวัขอในการคนหาขอมูลกิจกรรม ตามประเภทของขอมูล             

                 ท่ีตองการเพื่อความสะดวกในการคนหา  
 สวนท่ี  5   แสดงผลการคนหาขอมูลกิจกรรม 

 


