
บทท่ี 4 
การออกแบบและและพัฒนาระบบ 

 
การออกแบบและพัฒนาระบบน้ี เปนการกลาวถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบระบบงาน 

โดยใชเคร่ืองมือประกอบดวย แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนการออกแบบในระดับแนวคิด 
(Conceptual Schema Design) แผนผังความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Model : 
E-R Model) เปนเคร่ืองมือแสดงการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ทําใหทราบถึง
รายละเอียดการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยข้ันตอนใด มีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกับส่ิง
ใด พรอมท้ังกลาวถึงการออกแบบหนาจอภาพ โดยอธิบายไดดังนี้ 
 

ตาราง 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนผังบริบท 

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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4.1  แผนผังบริบท 
แผนผังบริบท คือ การออกแบบในระดับสูงสุดโดยแผนภาพหรือไดอะแกรม จะมีเพียงหนึง่

กระบวนการท่ีเปนช่ือระบบงาน และมีดาตาโฟลว (data flow)เช่ือมตอระหวางกระบวนการ
กับเอ็กซเทอรนัลเอนทิตี (external entity) โดยจะไมมีดาตาสโตร (data store) จุดประสงคของคอน
เท็กซไดอะแกรมนี้ เพื่อแสดงสภาพแวดลอมของระบบ เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบมีการโตตอบ
กับเอ็กซเทอรนัลเอนทิตีใดบาง 

หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหระบบงาน ข้ันตอนถัดไปเปนการออกแบบระบบงานใหม 
โดยไดรวบรวมระบบเปนข้ันตอนการทํางาน ใชแผนผังบริบทแสดงภาพรวมของระบบงานใหม 
และแสดงใหเห็นความสัมพันธของระบบส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบงานใหม รวมท้ัง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน แลวระบบงานใหมมีการตอบสนองอยางไร ดังแสดงในรูป 4.1 

 

โดยระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สามารถเขียนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได 
โดยระบบจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ 

1) ผูใชงานท่ัวไป 
2) ผูดูแลระบบ 
3) เจาหนาท่ีดานการเงิน 
4) เจาหนาท่ีดานงานแผน   

ซ่ึงระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
จําแนกเปน 2  ประเภทดังนี ้
- เจาหนาท่ีดานขอมูลหลักสูตร 
- เจาหนาท่ีดานขอมูลนักศึกษา 

5) ผูบริหาร 
 

โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกัน แสดงดงัรูป 4.1 
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0

ระบบสารสนเทศในการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้บริหาร

ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน

เจ้าหน้าท่ีด้านงานแผน

ข้อมูลแสดงต้นทุน ฯ

ข้อมูลต้นทุน ฯท่ีต้องการ

ข้อมูลแสดงการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแสดงด้านการเงิน

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแสดงด้านหลักสูตร

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลแสดงการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแสดงรายงาน

ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลปรับปรุง

ข้อมูลแสดงการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแสดงรายงาน

ข้อมูลแสดงการเข้าสู่ระบบ

ข้อมุลแสดงการลงทะเบียน

ข้อมูลแสดงรายงาน

ข้อมูลด้านหลักสูตร

ข้อมุลการลงทะเบียน

ข้อมูลปรับปรุง
ข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลรายงาน

ข้อมูลแสดงรายงาน

ข้อมูลแสดงผู้ใช้งาน

 
รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

จากแผนผังบริบทของระบบสามารถอธิบายพจนานุกรมขอมูล ไดดังนี ้
1)  ขอมูลดานหลักสูตร = [ขอมูลรายช่ือหลักสูตร | ขอมูลตนทุนตามรายช่ือหลักสูตร] 
 
2) ขอมูลดานการลงทะเบียน = [ขอมูลรหัสกระบวนวิชา | หนวยกิตบรรยาย |  หนวย

กิตปฏิบัติการ] 
 
3) ขอมูลดานการเงิน = [ขอมูลแผนงานตางๆ | ขอมูลคาใชจายแตละหมวด]
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศในการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

36 

 

4.2 แผนผังกระแสขอมูล 
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ระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อ
แสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธตางๆ ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 
4.2  ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล  ของระบบสารสนเทศในการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการแสดงองคประกอบ  จากรูป 4.1  แสดงแผนภาพ
บริบท  โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกไดท้ังหมด  4  กระบวนการ  แสดงดัง
ตาราง 4.2 

ตาราง 4.2  กระบวนการของระบบงาน 
 

กระบวนการท่ี ชื่อกระบวนการ 
1.0 สืบคนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
3.0 จัดการขอมูล ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4.0 ออกรายงาน 

 
กระบวนการ  1.0  สืบคนขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
กระบวนการ  2.0  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงาน ท่ีจัดเตรียมไวเพื่อใหผูดูแล
ระบบ เจาหนาท่ีดานการเงิน เจาหนาท่ีดานงานแผน และผูบริหาร  ทําการเขาสูระบบเพื่อจัดการ
ขอมูลตามสิทธิท่ีแตละบุคคลไดรับ ระบบจะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธิ ดังนี้ 

- ขอมูลดานการเงิน โดยเจาหนาท่ีดานการเงิน 
- ขอมูลดานหลักสูตร โดยเจาหนาท่ีดานงานแผน  
- ขอมูลดานการลงทะเบียน โดยเจาหนาท่ีดานงานแผน 
- ขอมูลผูใชงาน โดยผูดูแลระบบ 
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กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูลตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหมีสิทธิในการปรับปรุง
ข อ มูล ท่ี เ กี่ ย วข องกับระบบสารสนเทศในการจั ด ทํ าตน ทุนตอหน วยผลผ ลิต บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ ตามสิทธิท่ีผูใชงานไดรับ 

กระบวนการ 4.0 ออกรายงาน 

เปนกระบวนการแสดงรายงาน โดยสามารถคลิกเลือกหัวขอเพื่อใหแสดงรายงาน และ
สารสนเทศท่ีตองการ ดังนี้ 

ผูใชงานท่ัวไป สามารถเรียกดูรายงานไดดังนี้ 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร ตามช้ันป 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตตอกระบวนวิชาตอคน 

เจาหนาท่ีดานการเงิน สามารถเรียกดูรายงานไดดังนี้ 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร ตามช้ันป 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตตอกระบวนวิชาตอคน 
- ขอมูลดานการเงินท่ีไดบันทึกในระบบ 

เจาหนาท่ีดานงานแผน สามารถเรียกดูรายงานไดดังนี้ 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร ตามช้ันป 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตตอกระบวนวิชาตอคน 
- ขอมูลดานหลักสูตร 
- ขอมูลดานการลงทะเบียน 

ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานไดดังนี้ 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตจําแนกตามหลักสูตร ตามช้ันป 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตตอกระบวนวิชาตอคน 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตเฉล่ีย แยกตามคณะ 
- ตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตรวม แยกตามคณะ 
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รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการขอมูล ตนทุนตอหนวยผลผลิต
บัณฑิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม  

จากรูป 4.3 รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี ้
 กระบวนการ 3.1 คือการนําขอมูลท่ีผูใชงานบันทึก ปรับปรุง แลวเก็บไวในฐานขอมูลตาม
ประเภทท่ีไดกําหนดไวแลว 
 กระบวนการ 3.2 คือการนําขอมูลท่ีเก็บในกระบวนการท่ี 3.1 มาคํานวณ โดยนําขอมูล จาก
ฐานขอมูล มาใช ดังตอไปนี้ 

- ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
- หมวดเงิน 
- ภาควิชา 
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- คณะ 
- กองทุน 
- คาใชจาย 
- ระดับ 
- หลักสูตร 
- ประเภทหนวยงาน 
- แผนงาน 
- ประเภทวิชา 
- ระบบ การเรียน 
- คาแรง ,คาวัสดุ ,คาลงทุน 
- ปงบประมาณ 

 
 
4.3 การออกแบบฐานขอมูล 
 การออกแบบตารางฐานขอมูลของระบบตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ไดออกแบบตารางฐานขอมูลในฐานขอมูลท่ีช่ือวา CMUCost ซ่ึงพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล

มายเอสคิวแอล ประกอบไปดวยตารางขอมูล 21 ตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ลําดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง รายละเอียด 

1 
(D1) 

Users Master ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 

2 
(D2) 

Budget Master ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน 

3 
(D3) 

081Usercourse Master ตารางเก็บขอมูลดานหลักสูตร 

4 
(D4) 

095_Reportfor
mjandgrp 

Master ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา 

5 
(D5) 

ProgramStudy Master ตารางเก็บขอมูลกระบวนวชิา 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 
ลําดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง รายละเอียด 

6 
(D6) 

Report_All Summary 
ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอ

กระบวนวิชา 
7 

(D7) 
Bg Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือภาคการเรียน 

8 
(D8) 

BgGrp Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือหมวดคาใชจาย 

9 
(D9) 

Dpt Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือภาควิชา 

10 
(D10) 

Faculty Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือคณะ 

11 
(D11) 

bgitemnme Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคาใชจาย 

12 
(D12) 

Level Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับการศึกษา 

13 
(D13) 

Mjcourse Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือหลักสูตร 

14 
(D14) 

OutputGrp Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคณะ 

15 
(D15) 

PlanName Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนงาน 

16 
(D16) 

T01 Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทวิชา 

17 
(D17) 

T02 Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือระบบการศึกษา 

18 
(D18) 

TypeCost Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทตนทุน 

19 
(D19) 

TypeUser Reference ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทผูใชระบบ 
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ตาราง 4.3 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบตนทุนตอหนวยผลผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 
ลําดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง รายละเอียด 

20 
(D20) 

Year Reference ตารางเก็บขอมูลปงบประมาณ 

21 
(D21) 

02SumSecAnd 
StuInCouses 

Master ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา 

 
จากตาราง  4.3  ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบตนทุนตอหนวยผลผลิต

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตาราง
ฐานขอมูลแตละตารางของระบบดังแสดงในตาราง 4.4  ถึงตาราง 4.26   โดยบางตารางจะนําเสนอ
เฉพาะฟลดขอมูลท่ีเกี่ยวของเทานั้น เพราะมีการคํานวณตารางท่ีเกิดจากแบบสอบถาม(Query) ดวย 

 
 1)  ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ มีโครงสรางดังตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
ช่ือตาราง Users 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก PK_id 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

PK_id 
Auto 

increment 
4 ลําดับผูใชงาน 1 

Username varchar 100 ช่ือผูใชงาน admin 

ApplicationName varchar 150 
ช่ือระบบงานท่ีผูใช
ไดรับตามสิทธิ 

Budget 

password varchar 100 รหัสผาน 123456 
TypeUser int 4 รหัสประเภทผูใชงาน     1 
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              2) ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน มีโครงสรางดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5 ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน 
 

ช่ือตาราง Budget 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน 
คียหลัก Year + Fac + BG + OutputGrp + BgGrp + ItmGrp 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Year char 4 ปงบประมาณ 2549 
Fac char 2 รหัสคณะ 01 
BG char 1 รหัสภาคการเรียน 1 

OutputGrp char 1 
รหัสประเภท
หนวยงาน 

1 

BgGrp char 2 รหัสหมวดคาใชจาย   01 
ItmGrp char 4 ประเภทคาใชจาย 0101 

P01 float 4 
ขอมูลคาใชจาย
แผนงานบริหาร 

59765991.00 

P02 float 4 
ขอมูลคาใชจายแผน

งานวิจยั 
1849733.00 

P03 float 4 
ขอมูลคาใชจาย
แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม 

593753.28 

P04 float 4 

ขอมูลคาใชจาย
แผนงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดลอม 

86565.00 

P05 float 4 
ขอมูลคาใชจาย

แผนงานสนับสนุน
วิชาการ 

0.00 
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 ตาราง 4.5 ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน(ตอ) 
ช่ือตาราง Budget 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลดานการเงิน 
คียหลัก Year + Fac + BG + OutputGrp + BgGrp + ItmGrp 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

P06 float 4 
ขอมูลคาใชจาย
แผนงานบริหาร
มหาวิทยาลัย 

398802.00 

P07 float 4 
ขอมูลคาใชจาย
แผนงานบริการ

สุขภาพ 
14255214.67 

TT1to5 float 4 
ขอมูลคาใชจาย

ผลรวม5แผนงาน คือ 
P01-P05 

59765991.00 

TTall float 4 
ขอมูลคาใชจาย

ผลรวมทุกแผนงาน 
คือ P01-P07 

74420007.67 

 
              3) ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา มีโครงสรางดังตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา 
ช่ือตาราง 081Usercourse 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

FAC char 2 รหัสคณะ 01 
MJCode char 4 รหัสหลักสูตร 0201 
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ตาราง 4.6 ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา(ตอ) 
ช่ือตาราง 081Usercourse 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอกระบวนวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Yr char 1 
จํานวนปของ
หลักสูตร 

1 

TRM char 1 ภาคการเรียน 1 
Course char 6 รหัสกระบวนวิชา     001221 

CRELec int 4 
จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย 
3 

CRELab int 4 
จํานวนหนวยกิต 

ปฏิบัติการ 
0 

CRETT int 4 จํานวนหนวยกิตรวม 3 
AVGTTCost1 float 4 ตนทุนรวมเฉล่ีย 4491.07 

AVGTTLaberCost float 4 
ตนทุนคาแรงรวม

เฉล่ีย 
3222.45 

AVGTTMaterialCost float 4 
ตนทุนคาวัสดรุวม

เฉล่ีย 
941.50 

AVGTTCapitalCost float 4 ตนทุนคาลงทุนเฉล่ีย 327.10 
     

หมายเหตุ : รหัสกระบวนวชิาอางอิงจาก สํานักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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              4) ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอหลักสูตร มีโครงสรางดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 ตารางเก็บขอมูลตนทุนตอหลักสูตร 
 

ช่ือตาราง 095_Reportformjandgrp 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลดานหลักสูตร 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

FAC char 2 รหัสคณะ 01 

MJCode char 4 รหัสหลักสูตร  0201 

SumOfAVGTTCost1 float 4 ตนทุนคาเฉล่ียรวม 223930.00 

SumOfAVGTTLaber 
Cost 

float 4 
ตนทุนคาแรงเฉล่ีย

รวม 
138580.96 

SumOfAVGTTMaterial
Cost 

float 4 
ตนทุนคาวัสดเุฉล่ีย

รวม 
65947.11 

SumOfAVGTTCapital 
Cost 

float 4 
ตนทุนคาลงทุนเฉล่ีย

รวม 
19401.92 

     

     

     

     

     

     

     



 47 

              5) ตารางเก็บขอมูลขอมูลกระบวนวิชา มีโครงสรางดังตาราง 4.8 
ตาราง 4.8 ตารางเก็บขอมูลกระบวนวิชา 

ช่ือตาราง ProgramStudy 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลกระบวนวชิา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

FAC char 2 รหัสคณะ 01 

MJCode char 4 รหัสหลักสูตร 0201 

Yr double 8 
จํานวนปของ
หลักสูตร 

1 

TRM char 1 ภาคการเรียน 1 

Course char 6 รหัสกระบวนวิชา 001221 

CRELec int 4 หนวยกิตบรรยาย 3 

CRELab int 4 หนวยกิตปฏิบัติการ 0 

CRETT int 4 หนวยกิตรวม 3 
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              6) ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอกระบวนวชิา มีโครงสรางดังตาราง 4.9 
ตาราง 4.9 ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอกระบวนวิชา 

ช่ือตาราง Report_All 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอกระบวนวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

LevC char 2 รหัสระดับการศึกษา 02 

GRP char 1 รหัสกลุมคณะ 1 

FAC char 2 รหัสคณะ 01 

DPT char 2 รหัสภาควิชา 00 

COURSENO char 6 รหัสกระบวนวิชา 001222 

TCOURSE char 1 รหัสระบบเทอม 1 

BK char 1 รหัสประเภทวิชา 1 

CountOfSECTION int 4 จํานวนsection 30 

CRELEC int 4 หนวยกิตบรรยาย 3 

CRELAB int 4 หนวยกิตปฏิบัติการ 0 

CRETT int 4 หนวยกิตรวม 3 

WTLaberTT float 4 คาน้ําหนักคาแรงรวม 45.00 

WTMaterialTT float 4 
คาน้ําหนักคาวัสดุ

รวม 
315.00 

SumOfCountOfID int 4 
จํานวนนศ.
ลงทะเบียน 

300 

DLaberCost float 4 คาแรงทางตรง 211672.32 

DMaterialCost float 4 คาวัสดุทางตรง 46544.96 
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ตาราง 4.9 ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอกระบวนวิชา (ตอ) 
ช่ือตาราง Report_All 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลสรุปเพื่อออกรายงานตนทุนตอกระบวนวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

DcapitalCost float 4 คาลงทุนทางตรง 23652.18 

IDLaberCost float 4 คาแรงทางออม 39689.11 

IDMaterialCost float 4 คาวัสดุทางออม 13079.92 

IDcapitalCost float 4 คาลงทุนทางออม 0.00 

CIDLaberCost float 4 
คาแรงทางออม
ภายนอกคณะ 

51717.91 

CIDMaterialCost float 4 
คาวัสดุทางออม
ภายนอกคณะ 

38550.36 

CIDcapitalCost float 4 
คาลงทุนทางออม
ภายนอกคณะ 

10666.06 

TTCost float 4 ตนทุนฯรวม 435572.85 

AVGTTCost float 4 ตนทุนฯเฉลี่ยตอคน 4148.31 

 
              7) ตารางเก็บขอมูลช่ือภาคการเรียน มีโครงสรางดังตาราง 4.10 

ตาราง 4.10 ตารางเก็บขอมูลช่ือภาคการเรียน 
ช่ือตาราง Bg 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือภาคการเรียน 
คียหลัก BG 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BG char 1 รหัสภาคการเรียน 1 
BgNme varchar 150 ช่ือภาคการเรียน ภาคปกติ 
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              8) ตารางเก็บขอมูลช่ือหมวดคาใชจาย มีโครงสรางดังตาราง 4.11 
ตาราง 4.11 ตารางเก็บขอมูลช่ือหมวดคาใชจาย 

ช่ือตาราง BgGrp 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือหมวดคาใชจาย 
คียหลัก BGGrp 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BGGrp char 2 รหัสหมวดคาใชจาย 01 

BGGrpNme varchar 150 ช่ือหมวดคาใชจาย หมวดดําเนินงาน 

 
              9) ตารางเก็บขอมูลช่ือภาควิชา มีโครงสรางดังตาราง 4.12 

ตาราง 4.12 ตารางเก็บขอมูลช่ือภาควิชา 
ช่ือตาราง Dpt 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือภาควิชา 
คียหลัก DDFac + DDDPT 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

DDFac char 2 รหัสคณะ 01 

DDDPT char 2 รหัสภาควิชา 00 

CountOfCOURS int 4 จํานวนภาควิชา 1 

TNME varchar 150 ช่ือภาควิชา ภาษาอังกฤษ 
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              10) ตารางเก็บขอมูลช่ือคณะ มีโครงสรางดังตาราง 4.13 
ตาราง 4.13 ตารางเก็บขอมูลช่ือคณะ 

ช่ือตาราง Faculty 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือคณะ 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

GRP char 1 รหัสกลุมคณะ 1 
OutputGrp char 1 รหัสประเภทคณะ 1 
FACC char 2 รหัสคณะ 01 
FACCNme varchar 150 ช่ือคณะ มนุษยศาสตร 
 
              11) ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคาใชจาย มีโครงสรางดังตาราง 4.14 

ตาราง 4.14 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคาใชจาย 
ช่ือตาราง bgitemnme 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคาใชจาย 
คียหลัก BgGrp + ItmGrp 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BgGrp char 2 
รหัสหมวด
งบประมาณ 

01 

Itmgrp char 4 
รหัสประเภท
คาใชจาย 

0101 

ItmNme varchar 150 ช่ือประเภทคาใชจาย 
เงินเดือนและคาจาง

ประจํา 
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              12) ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับการศึกษา มีโครงสรางดังตาราง 4.15 
ตาราง 4.15 ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับการศึกษา 

ช่ือตาราง Level 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือระดับการศึกษา 
คียหลัก LevCode 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

LevCode char 2 รหัสระดับการศึกษา 01 
LevNme varchar 150 ช่ือระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 
 
              13) ตารางเก็บขอมูลช่ือหลักสูตร มีโครงสรางดังตาราง 4.16 

ตาราง 4.16 ตารางเก็บขอมูลช่ือหลักสูตร 
ช่ือตาราง mjcourse 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือหลักสูตร 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

FACL char 2 รหัสคณะ 01 
FMJ char 4 รหัสหลักสูตร 0201 

MJNME varchar 150 ช่ือหลักสูตร 
1. Bachelor of Arts 
Program in English 
(Linguistics Stream) 

     
     
     
     
     
     



 53 

              14) ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคณะ มีโครงสรางดังตาราง 4.17 
ตาราง 4.17 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคณะ 

ช่ือตาราง OutputGrp 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทคณะ 
คียหลัก OutputGrp 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

OutputGrp char 1 รหัสประเภทคณะ 1 

OutputgrpNme varchar 150 ช่ือประเภทคณะ หนวยงานผลิตผลผลิต 

 
              15) ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนงาน มีโครงสรางดังตาราง 4.18 

ตาราง 4.18 ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนงาน 
ช่ือตาราง PlanName 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือแผนงาน 
คียหลัก PLANCODE 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

PLANCODE char 2 รหัสแผนงาน 01 

PLANNAME varchar 150 ช่ือแผนงาน แผนงานการเรยีนการสอน 

              16) ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทวชิา มีโครงสรางดังตาราง 4.19 
ตาราง 4.19 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทวิชา 

ช่ือตาราง T01 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID char 2 รหัสประเภทวชิา 01 
Name varchar 150 ช่ือประเภทวิชา วิชาปกติ 
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              17) ตารางเก็บขอมูลช่ือระบบการศึกษา มีโครงสรางดังตาราง 4.20 
ตาราง 4.20 ตารางเก็บขอมูลช่ือระบบการศึกษา 

 
ช่ือตาราง T02 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือระบบการศึกษา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID char 2 รหัสระบบการศึกษา 01 
activity_project_id varchar 150 ช่ือระบบการศึกษา ระบบเทอม 
 
 
              18) ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทตนทุน มีโครงสรางดังตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทตนทุน 
 

ช่ือตาราง TypeCost 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทตนทุน 
คียหลัก TypeGroup_ID + TypeCost_ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

TypeGroup_ID char 2 รหัสหมวด 01 

TypeCost_ID char 2 รหัสประเภทตนทุน 01 

TypeCostName varchar 150 ช่ือประเภทตนทุน คาแรง 
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              19) ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทผูใชงาน มีโครงสรางดังตาราง 4.22 
 

ตาราง 4.22 ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทผูใชงาน 
 

ช่ือตาราง TypeUser 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลช่ือประเภทผูใชงาน 
คียหลัก TypeUser_ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

TypeUser_ID char 2 
รหัสประเภท
ผูใชงาน 

01 

TypeUser_Name varchar 150 ช่ือประเภทผูใชงาน ผูดูแลระบบ 

 
              20) ตารางเก็บขอมูลปงบประมาณ มีโครงสรางดังตาราง 4.23 
 

ตาราง 4.23 ตารางเก็บขอมูลปงบประมาณ 
 

ช่ือตาราง Year 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลปงบประมาณ 
คียหลัก Year_ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Year_ID char 4 รหัสปงบประมาณ 2549 

Year int 4 ปงบประมาณ 2549 
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              21) ตารางเก็บขอมูลตนทุนกระบวนวิชา มีโครงสรางดังตาราง 4.24  
ตาราง 4.24 ตารางเก็บขอมูลตนทุนกระบวนวิชา 

ช่ือตาราง 02sumsecandstuincouses 
คําอธิบาย ตารางเก็บขอมูลตนทุนกระบวนวิชา 
คียหลัก ID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ID 
auto 

increment 
4 ลําดับขอมูล 1 

GRP char 1 รหัสประเภทคณะ 1 

FAC char 2 รหัสคณะ 01 

DPT char 2 รหัสภาควิชา 01 

COURSENO char 6 รหัสกระบวนวิชา 050100 

CountOfSECTION int 4 จํานวนsection 3 

CRELEC int 4 
จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย 
3 

CRELAB int 4 
จํานวนหนวยกิต 

ปฏิบัติการ 
0 

CRETT int 4 
จํานวนหนวยกิต 

รวม 
3 

WTLaber float 4 คาน้ําหนกัคาแรง 10.5 

WTMaterial floar 4 คาน้ําหนกัคาวสัดุ 3.5 

SumOfCountOfID int 4 
จํานวน น.ศ.ท่ี
ลงทะเบียน 

33 

 


