
 

บทที่ 4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
  จากการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธจากบทท่ีผานมา ทําใหสามารถออกแบบ
ความสัมพันธ และตารางขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดดังนี้ 
 
4.1 การออกแบบตารางฐานขอมูล 

 การออกแบบตารางฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ผูศึกษาไดออกแบบตารางฐานขอมูลซ่ึง
พัฒนาดวยระบบฐานขอมูล SQL Server 2005 ประกอบดวยตารางขอมูล 40 ตาราง ดังนี้ 

 
ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ลําดับ 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย  ประเภท 

D1 ตารางเก็บสถานะ การ
เปล่ียนสิทธิการใชงาน 

tbaccess_permissio
n_change_log 

เก็บรายละเอียดของ
สถานะ การเปล่ียน
สิทธิการใชงาน 

Master  Table 

D2 ตารางเก็บรายละเอียด
ของบุคลากร 

tbemployee เก็บรายละเอียดของ
บุคลากร 

Master  Table 

D3 ตารางเก็บรายละเอียด
ของสิทธิการเขาใชงาน
ระบบของกลุม
ผูใชงานระบบ 

tbemployee_access
_permission  
 

เก็บรายละเอียดของ
สิทธิการเขาใชงาน
ระบบของกลุม
ผูใชงานระบบ 

Master  Table 

D4 ตารางเก็บรายละเอียด
ของคาใชจายท่ีใชใน
แตละโครงการ 

tbpay_money เก็บรายละเอียดของ
คาใชจายท่ีใชในแต
ละโครงการ 

Transaction 
Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (ตอ) 

ลําดับ 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย  ประเภท 

D5 ตารางเก็บรายละเอียด
ของรูปภาพประกอบ 
การรายงานแตละ
กิจกรรมโครงการยอย 

tbpicture เก็บรายละเอียดของ
รูปภาพประกอบ 
การรายงานแตละ
กิจกรรมโครงการ
ยอย 

Transaction 
Table 

D6 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลดัชนีหลักท่ี
ใชแตละโครงการ 

tbpoint_detail รายละเอียดของ
ขอมูลดัชนีหลักท่ี
ใชแตละโครงการ 

Transaction 
Table 

D7 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลดัชนียอยท่ี
ใชแตละโครงการ 

tbpoint_digests_ 
detail 

ตารางเก็บรายละ 
เอียดของขอมูล
ดัชนียอยท่ีใชแตละ
โครงการ 

Transaction 
Table 

D8 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลโครงการ
หลัก 

tbproject เก็บรายละเอียดของ
ขอมูลโครงการ
หลัก 

Master  Table 

D9 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลกิจกรรมยอย 

tbproject_digests เก็บรายละเอียดของ
ขอมูลกิจกรรมยอย 

Master  Table 

D10 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลงบประมาณ
ท่ีใชในแตละกิจกรรม
ยอย 

tbproject_digests_ 
money 

ตารางเก็บ
รายละเอียดของ
ขอมูลงบประมาณท่ี
ใชในแตละ
กิจกรรมยอย 

Master  Table 

D11 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลงบประมาณ
ท่ีใชในแตละโครงการ
หลัก 

tbproject_money_ 
inyear 

เก็บรายละเอียดของ
ขอมูลงบประมาณท่ี
ใชในแตละ
โครงการหลัก 

Master  Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (ตอ) 

ลําดับ 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย  ประเภท 

D12 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ียกเลิก 

th_project_digest 
_cancel 

เก็บรายละเอียดของ
ขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ียกเลิก 

Transaction 
Table 

D13 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนช่ือ 

th_project_digest 
_name 

เก็บรายละเอียดของ
ขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนช่ือ 

Transaction 
Table 

D14 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนงบประมาณ 

th_project_digest 
_chang_money 

รายละเอียดของ
ขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนงบ 
ประมาณ 

Transaction 
Table 

D15 ตารางเก็บรายละเอียด
ของขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนวนัท่ี 

th_project_digest 
_chang_date 

รายละเอียดของ
ขอมูลกิจกรรมยอย
ท่ีเปล่ียนวนัท่ี 

Transaction 
Table 

D16 ตารางเก็บรายละเอียด
ของสถานะการเปด-
ปดระบบบันทึก 

trbudget_schedule
_open_status 

เก็บรายละเอียดของ
สถานะการเปด-ปด
ระบบบันทึก 

Reference 
Table 

D17 ตารางเก็บรายละเอียด
ของกลุมผูใชงาน
ระบบ 

traccess_role  เก็บรายละเอียดของ
กลุมผูใชงานระบบ 

Reference 
Table 

D18 ตารางเก็บรายละเอียด
ของสิทธิการเขาใช
หนาจอระบบ 

traccess_item  เก็บรายละเอียดของ
สิทธิการเขาใช
หนาจอระบบ 

Reference 
Table 

D19 ตารางเก็บรายละเอียด
ของสถานะเปด-ปด
สิทธิการใชงานระบบ
ของผูใชงาน 

trgrant_permission
_status 
 

เก็บรายละเอียดของ
สถานะเปด-ปด
สิทธิการใชงาน
ระบบของผูใชงาน 

Reference 
Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (ตอ) 

ลําดับ 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย  ประเภท 

D20 ตารางเก็บรายละเอียด
ของหนวยงาน 

trorganization เก็บรายละเอียดของ
หนวยงาน 

Reference 
Table 

D21 ตารางเก็บรายละเอียด
ของระดับหนวยงาน 

trorganization_ 
level 
 

เก็บรายละเอียดของ
ระดับหนวยงาน 

Reference 
Table 

D22 ตารางเก็บรายละเอียด
ของคํานําหนาช่ือ 

trprename เก็บรายละเอียดของ
คํานําหนาช่ือ 

Reference 
Table 

D23 ตารางเก็บรายละเอียด
ของเมนูระบบ 

trprogram_ 
catalogue  
 

เก็บรายละเอียดของ
เมนูระบบ 

Reference 
Table 

D24 ตารางเก็บรายละเอียด
ของเมนูยอยระบบ 

trprogram_item 
 

เก็บรายละเอียดของ
เมนูยอยระบบ 

Reference 
Table 

D25 ตารางเก็บรายละเอียด
ของการอางอิงสถานะ 
การใชงาน 

trrefference_status 
 

เก็บรายละเอียดของ
การอางอิงสถานะ 
การใชงาน 

Reference 
Table 

D26 ตารางเก็บรายละเอียด
ของตําแหนงงาน 

trwork_position  
 

เก็บรายละเอียดของ
ตําแหนงงาน 

Reference 
Table 

D27 ตารางเก็บรายละเอียด
ของประเภทกจิกรรม 

tractivity 
 

เก็บรายละเอียดของ
ประเภทกิจกรรม 

Reference 
Table 

D28 ตารางเก็บรายละเอียด
ของการอางอิงสถานะ
ในโครงการ 

trdigests_change_s
tatus 
 

เก็บรายละเอียดของ
การอางอิงสถานะ
ในโครงการ 

Reference 
Table 

D29 ตารางเก็บรายละเอียด
ของประเภทของ
งบประมาณ 

trbudget_type เก็บรายละเอียดของ
ประเภทของ
งบประมาณ 

Reference 
Table 

D30 ตารางเก็บรายละเอียด
ของพันธกิจหลัก 

trmission เก็บรายละเอียดของ
พันธกิจหลัก 

Reference 
Table 
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ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (ตอ) 

ลําดับ 
ช่ือตารางขอมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย  ประเภท 

D31 ตารางเก็บรายละเอียด
ของเดือน 

trmonth เก็บรายละเอียดของ
เดือน 

Reference 
Table 

D32 ตารางเก็บรายละเอียด
ประเภทของแผนงาน 

trplanjob เก็บรายละเอียด
ประเภทของแผนงาน 

Reference 
Table 

D33 ตารางเก็บรายละเอียด
ของดัชนีหลัก 

trpoint เก็บรายละเอียดของ
ดัชนีหลัก 

Reference 
Table 

D34 ตารางเก็บรายละเอียด
ของดัชนียอย 

trpoint_digests ตารางเก็บรายละเอียด
ของดัชนียอย 

Reference 
Table 

D35 ตารางเก็บรายละเอียด
ความสัมพันธของตัว
ดัชน ี

trpoint_relation_ 
digests 

เก็บรายละเอียด
ความสัมพันธของตัว
ดัชน ี

Reference 
Table 

D36 ตารางเก็บรายละเอียด
ความสัมพันธของตัว
ดัชนีประกันคุณภาพ 

trpoint_relation_ 
soure 

เก็บรายละเอียด
ความสัมพันธของตัว
ดัชนีประกันคุณภาพ 

Reference 
Table 

D37 ตารางเก็บรายละเอียด
ของดัชนีประกัน
คุณภาพ 

trpoint_soure เก็บรายละเอียดของ
ดัชนีประกันคุณภาพ 

Reference 
Table 

D38 ตารางเก็บรายละเอียด
กลยุทธ 

trstrategy เก็บรายละเอียดกล
ยุทธ 

Reference 
Table 

D39 ตารางเก็บรายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร 

trstrategy_issue เก็บรายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร 

Reference 
Table 

D40 ตารางเก็บรายละเอียด
ของการเปด-ปดระบบ
บันทึกโครงการ 

trbudget_schedule เก็บรายละเอียดของ
การเปด-ปดระบบ
บันทึกโครงการ 

Reference 
Table 
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 ตารางทั้งหมดนี้เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงรายละเอียด
ของตารางตาง ๆ แสดงดังตอไปนี้ 

1) ตารางเก็บสถานะ การเปล่ียนสิทธิการใชงานเปนตารางท่ีเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียด
ของสถานะ การเปล่ียนสิทธิการใชงาน  แสดงดังตาราง 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ตารางเก็บสถานะ การเปล่ียนสิทธิการใชงาน 

ช่ือตาราง  :  tbaccess_permission_change_log 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของสถานะการเปล่ียนสิทธิการใชงานของผูใชงานในระบบ 
Primary Key  :  access_permission_change_log_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

access_permission_ 
change_log_id int 4 

รหัสสถานะสิทธิการ
ใชงาน 

1 

employee_id varchar 13 
รหัสประจําตัว
ประชาชน 

3508822302012 

old_access_ 
permission_status_id char 1 สถานะการสิทธิเกา S คือ เปดสิทธิ 
new_access_ 
permission_status_id char 1 สถานะการสิทธิใหม H คือ ปดสิทธิ 

comment varchar 255 คําอธิบาย ปดการเขาใชงาน 
 

2) ตารางเก็บรายละเอียดของบุคลากร เปนตารางท่ีเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดของ 
บุคลากรซ่ึงจะเก็บขอมูลบุคลากรรวมท้ัง ช่ือผูใชงานและรหัสในการเขาใชงานระบบ แสดงดัง
ตาราง 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางเก็บรายละเอียดของบุคลากร 

ช่ือตาราง  :  tbemployee 
คําอธิบาย  : เก็บรายละเอียดของบุคลากร ซ่ึงจะเก็บขอมูลบุคลากรรวมท้ังรหัสเขาใชงานระบบ 
Primary Key  :  employee_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

employee_id varchar 13 รหัสบัตรประจําตัว 3501900192045 
password varchar 32 รหัสผาน e10adc3949ba59abb

e56e057f20f883e 

คําอธิบาย 

จัดเก็บโดยการ
เขารหัส แบบ MD5 

prename_id smallint 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 1  
first_name varchar 50 ช่ือบุคลากร มาโนชญ 
last_name varchar 50 นามสกุล ตนสิงห 
organization_id int 4 รหัสหนวยงาน 3 
status char 1 สถานะการใชงาน S  
 

3) ตารางเก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชงานระบบของกลุมผูใชงานระบบ เปน 
ตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของสิทธิการเขาใชงานระบบของกลุมผูใชงาน แสดงดังตาราง 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ตารางเก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชงานระบบของกลุมผูใชงานระบบ 

ช่ือตาราง  :  tbemployee_access_permission 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชงานระบบของกลุมผูใชงาน 
Primary Key  :  employee_id, access_role_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

employee_id varchar 13 
รหัสประจําตัว
ประชาชน 

3501900192045 

access_role_id smallint 2 รหัสสิทธิการใชงาน 0  
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ตารางท่ี 4.4 ตารางเก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชงานระบบของกลุมผูใชงานระบบ (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

join_date datetime 8 วันท่ีสราง 
14/12/2552 
10:56:10 

expire_date datetime 8 วันหมดอาย ุ Null 

description varchar 255 คําอธิบาย ผูดูแลระบบ 

status char 1 สถานะการใชงาน S  
 

4) ตารางเก็บรายละเอียดของคาใชจายท่ีใชในแตละโครงการ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 
รายละเอียดของคาใชจายท่ีใชไปในแตละโครงการ แสดงดังตาราง 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ตารางเก็บรายละเอียดของคาใชจายท่ีใชในแตละโครงการ 

ช่ือตาราง  :  tbpay_money 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของคาใชจายท่ีใชไปในแตละโครงการ 
Primary Key  :  project_code, project_digests_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

project_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
prject_digests_code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 

pay_money_assume varchar 1000 
รายละเอียดการใช
จายเงินในแตละ
โครงการ 

คาตอบแทนวทิยากร 

pay_money_use money 8 จํานวนเงินท่ีใชจาย 2,000.00 
 

5) ตารางเก็บรายละเอียดของรูปภาพประกอบการรายงานแตละกิจกรรมโครงการยอย  
เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปภาพประกอบการรายงานแตละกิจกรรม แสดงดังตาราง 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางเก็บรายละเอียดของรูปภาพประกอบการรายงานแตละกิจกรรมโครงการยอย 

ช่ือตาราง  :  tbpicture 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของรูปภาพประกอบการรายงานแตละกจิกรรมโครงการยอย 
Primary Key  :  project_digests_code,picture_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_digests_code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 
picture_id tinyint 1 รหัสรูปภาพ 1 
picture_name varchar 30 ช่ือรูปภาพท่ีจดัเก็บ Planning.jpg 

 
6) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนีหลักท่ีใชแตละโครงการ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 

รายละเอียดของขอมูลดัชนีหลักท่ีใชในแตละโครงการ แสดงดังตาราง 4.7 
ตารางท่ี 4.7 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนีหลักท่ีใชแตละโครงการ 

ช่ือตาราง  :  tbpoint_detail 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนีหลักท่ีใชแตละโครงการ 
Primary Key  :  project_code,budget_year,point_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก D200900001 
budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 
point_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 17 

point_detail_goal float 4 
เปาหมายเชิงปริมาณ
ท่ีต้ังไว 

100 

point_detail_percent text 1000 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจมาก 

point_detail_time text 1000 เปาหมายเชิงเวลา 
เวลาท่ีใหในโครง 
การจํานวน 1วัน 

 
7) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนียอยท่ีใชแตละโครงการ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 

รายละเอียดของขอมูลดัชนียอยท่ีใชแตละโครงการ แสดงดังตาราง 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนียอยท่ีใชแตละโครงการ 
ช่ือตาราง  :  tbpoint_digests_detail

คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลดัชนียอยท่ีใชแตละโครงการ 
Primary Key  :  project_code,project_digests_code,budget_year,point_code, 
                          point_digests_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก D200900001 
prject_digests_code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 
budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 
point_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 17 
point_digests_code char 4 รหัสดัชนียอย 44 

point_digests_detail
_goal float 4 

เปาหมายดัชนยีอยท่ีต้ัง
ไว 

20 

point_digests_detail
_summarize float 4 

เปาหมายดัชนยีอยท่ีทํา
ไดจริง 

15 

point_digests_detail
_detail varchar 1000 

รายละเอียดของ
เปาหมายท่ีทําไดจริง 

จํานวนนักศึกษาเขา
รวมโครงการ 15 คน 

 
8) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลโครงการหลัก เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของ 

ขอมูลโครงการหลักท่ีเกิดข้ึนในแตละปงบประมาณ แสดงดังตาราง 4.9 
ตารางท่ี 4.9 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลโครงการหลัก 

ช่ือตาราง  :  tbproject 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลโครงการหลักท่ีเกิดข้ึนในแตละปงบประมาณ 
Primary Key  :  project_code 
 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 

project_name varchar 20 ช่ือโครงการหลัก 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลโครงการหลัก (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 
misson_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 1 

strategy_issue_code smallint 2 
รหัสประเด็นยทุธ
ศาสตร 

1 

strategy_code smallint 2 รหัสกลยุทธ 2 

employee_id varchar 13 
รหัสผูรับผิดชอบ
โครงการหลัก 

3501900192045 

project_organization
_id 

int 4 รหัสหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

3 

project_reason varchar 1000 
หลักการและเหตุผล
ของโครงการหลัก 

จากนโยบายการ
ใหบริการวิชาการแก
สังคม ฯลฯ 

project_objective varchar 1000 
วัตถุประสงคของ
โครงการหลัก 

เพื่อการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ 

project_status_ 
byyear char 1 

สถานะของโครงการ
หลัก 

S  

หมายเหตุ การเก็บขอมูล project_code แสดงไวดังนี ้
  รหัสโครงการ = P + YYYY + XXXXX 
      โดยท่ี  P ยอมาจาก Project 
        YYYY คือ ปงบประมาณแสดงเปน ค.ศ. 
    XXXXX คือ หมายเลขจํานวนของโครงการหลัก 5 หลัก 

 
9) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอย เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของ 

ขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเกิดข้ึนในแตละปงบประมาณ แสดงดังตาราง 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอย 
ช่ือตาราง  :  tbproject_digests

คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเกิดข้ึนในแตละปงบประมาณ 
Primary Key  :  project_code,project_digests_code 
 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 

project_digests_ 
name varchar 200 ช่ือกิจกรรมยอย 

โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา 

employee_id varchar 13 
รหัสผูรับผิดชอบ
กิจกรรมยอย 

3501900192045 

project_organization
_id 

int 4 รหัสหนวยงานท่ี
รับผิดชอบกิจกรรม
ยอย 

3 

project_digests_ 
reason 

varchar 1000 หลักการและเหตุผล
ของกิจกรรมยอย 

เนื่องจากสภาพ 

แวดลอมปจจบัุน 
ฯลฯ 

project_digests_ 
activity 

varchar 1000 ลักษณะของกจิกรรมท่ี
จัด 

เปนกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพใหแก 
บุคลากร 

project_digests_ 
month tinyint 1 

เดือนท่ีตองการจัด
กิจกรรมยอย 

12 

project_digests_year char 4 
ปท่ีตองการจัดกิจกรรม
ยอย 

2009 

activity_code tinyint 1 ประเภทของกจิกรรม 2 

approve_status_code tinyint 1 
สถานะของการอนุมัติ
กิจกรรมยอย 

1 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอย (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

project_digests_start
date datetime 8 

วันท่ีเร่ิมดําเนนิการ
กิจกรรม 

14/12/2552 
10:56:10 

project_digests_stop
date datetime 8 

วันท่ีส้ินสุดการ
ดําเนินการกิจกรรม 

15/12/2552 
11:16:10 

status char 1 
สถานะของกิจกรรม
ยอย 

S 

project_digests_ 
reson_modifile 

varchar 1000 เหตุผลในการขอปรับ
กิจกรรมยอย 

เพื่อปรับเปล่ียนช่ือ
ของกิจกรรมยอย 

report_conclusion varchar 3000 
ผลการดําเนินงานโดย
สรุป 

คณะวิทยาศาสตรได
ดําเนินการสงเสริม
กิจกรรม ฯลฯ 

report_date_start datetime 8 
รายงานวนัท่ีเร่ิม
ดําเนินการกิจกรรมจริง 

20/08/2552 
09:32:10 

report_date_stop datetime 8 
รายงานวนัท่ีส้ินสุดการ
ดําเนินการกิจกรรมจริง 

20/08/2552 
09:32:10 

project_status_ 
byyear char 1 

สถานะของโครงการ
หลัก 

S  

หมายเหตุ การเก็บขอมูล project_digests_code แสดงไวดังนี ้
  รหัสโครงการ = D + YYYY + XXXXX 
      โดยท่ี  D ยอมาจาก Digests 
        YYYY คือ ปงบประมาณแสดงเปน ค.ศ. 
    XXXXX คือ หมายเลขจํานวนของโครงการหลัก 5 หลัก 
 

10) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละกิจกรรมยอย เปนตารางท่ี 
เกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลการใชงบประมาณแตละประเภทในกิจกรรมยอย แสดงดัง 
ตาราง 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 เก็บรายละเอียดของขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละกิจกรรมยอย 
ช่ือตาราง  :  tbproject_digests_money

คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลการใชงบประมาณแตละประเภทในกจิกรรมยอย 
Primary Key  :  project_code,project_digests_code,budget_year, budget_type_code, 
                          planjob_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 

budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 

budget_type_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
งบประมาณ 

1 

planjob_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
แผนงาน 

3 

money_all money 8 
จํานวนเงินท่ีใชในแต
ละงบประมาณ 

500.00 

 
11) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละโครงการหลัก เปนตาราง 

ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลการใชงบประมาณแตละประเภทในโครงการหลัก แสดงดัง 
ตาราง 4.12 

ตารางท่ี 4.12 เก็บรายละเอียดของขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละโครงการหลัก 
ช่ือตาราง  :  tbproject_money_inyear 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลการใชงบประมาณแตละประเภทในโครงการหลัก 
Primary Key  :  project_code,budget_type_code,planjob_code 
 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 

budget_type_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
งบประมาณ 

1 
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ตารางท่ี 4.12 เก็บรายละเอียดของขอมูลงบประมาณท่ีใชในแตละโครงการหลัก (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

planjob_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
แผนงาน 

3 

money_all money 8 
จํานวนเงินท่ีใชในแต
ละงบประมาณ 

500.00 

 
12) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ียกเลิก เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 

รายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขออนุมัติยกเลิก แสดงดังตาราง 4.13 
ตารางท่ี 4.13 เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ียกเลิก 

ช่ือตาราง  :  th_project_digest_cancel 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ียกเลิก 
Primary Key  :  project_code, project_digests_code, digests_change_status_code 
 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 

digests_change_stat
us_code tinyint 1 

รหัสประเภทของ
สถานะ การอนุมัติ 

5 

project_digests_ 
reson_cancel 

varchar 1000 เหตุผลในการขอ
อนุมัติยกเลิกกจิกรรม
ยอย 

เนื่องจากเงิน
งบประมาณท่ีใชไม
พอ 

project_digests_ 
issue_budget 

varchar 1000 ผลกระทบตอ
งบประมาณ 

ทําใหเงิน
งบประมาณรายได
ถูกใชมากข้ึน 

project_digests_ 
issue_point 

varchar 1000 ผลกระทบตอตัวช้ีวดั
หลัก 

ทําใหตัวช้ีวดัเชิง
ปริมาณลดลง 
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ตารางท่ี 4.13 เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ียกเลิก (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

project_digests_appr
ove 

varchar 1000 เหตุผลท่ีอนุมัติ เห็นสมควรอนุมัติ
เพราะเปนไปตาม
กฎเกณฑท่ีกําหนด
ไว 

project_digests_nota
pprove 

varchar 1000 เหตุผลท่ีไมอนุมัติ ไมเห็นสมควรอนุมัติ
เพราะไมเปนไปตาม
กฎเกณฑท่ีกําหนด
ไว 

planjob_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
แผนงาน 

3 

money_all money 8 
จํานวนเงินท่ีใชในแต
ละงบประมาณ 

500.00 

 
13) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเปล่ียนช่ือ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 

รายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขอปรับช่ือกิจกรรม แสดงดังตาราง 4.14 
ตารางท่ี 4.14 เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเปล่ียนช่ือ 

ช่ือตาราง  :  th_project_digest_name 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขอปรับช่ือกิจกรรม 
Primary Key  :  - 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 
project_digests_ 
name 

varchar 500 ช่ือกิจกรรมยอยท่ีปรับ โครงการถวายเทียน
เขาพรรษา 

status char 1 สถานะของกิจกรรม
ยอยท่ีปรับช่ือ 

S 
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14) ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเปล่ียนงบประมาณ เปนตารางท่ี 
เกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขอปรับงบประมาณ แสดงดังตาราง 4.15 

ตารางท่ี 4.15 เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเปล่ียนงบประมาณ 

ช่ือตาราง  :  th_project_digest_chang_money 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีเปล่ียนงบประมาณ 
Primary Key  :  - 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 

budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 

budget_type_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
งบประมาณ 

1 

planjob_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
แผนงาน 

3 

money_all money 8 
จํานวนเงินท่ีขอปรับ
งบประมาณ 

200.00 

status char 1 สถานะของกิจกรรม
ยอย 

S 

 
 15)  ตารางเก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีปรับวันท่ี  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ

รายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขอปรับวันท่ี แสดงดังตาราง 4.16 
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ตารางท่ี 4.16 เก็บรายละเอียดของขอมูลกิจกรรมยอยท่ีปรับวันท่ี 

ช่ือตาราง  :  th_project_digest_chang_date 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดขอมูลกิจกรรมยอยท่ีมีการขอปรับวันท่ี 
Primary Key  :  - 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prject_code varchar 20 รหัสโครงการหลัก P200900001 
project_digests_ 
code varchar 20 รหัสกิจกรรมยอย D200900001 
project_digests_ 
month 

tinyint 1 รหัสเดือนกจิกรรมยอย
ท่ีปรับ 

9 

project_digests_year char 4 ปกิจกรรมยอยท่ีขอ
ปรับ 

2010 

status char 1 สถานะของกิจกรรม
ยอยท่ีปรับวนัท่ี 

S 

 
 16) ตารางเก็บรายละเอียดของสถานะ การเปด-ปดระบบบันทึก เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ 

รายละเอียดของสถานะ การเปด-ปดระบบบันทึกโครงการ แสดงดังตาราง 4.17 
ตารางท่ี 4.17 เก็บรายละเอียดของสถานะ การเปด-ปดระบบบันทึกโครงการ 

ช่ือตาราง  :  trbudget_schedule_open_status 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของสถานะ การเปด-ปดระบบบันทึกโครงการ 
Primary Key  :  budget_schedule_open_status_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_schedule_ 
open_status_id char 1 รหัสเปด-ปด H 

budget_schedule_ 
open_status_name varchar 50 คําอธิบาย 

ปดระบบประจําป
งบประมาณ 

 
 17) ตารางเก็บรายละเอียดของกลุมผูใชงานระบบ  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของ

กลุมผูใชงานระบบในการเขาใชงานระบบ แสดงดังตาราง 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 เก็บรายละเอียดของกลุมผูใชงานระบบ 

ช่ือตาราง  :  traccess_role 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของกลุมผูใชงานระบบในการเขาใชงานระบบ 
Primary Key  :  access_role_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

access_role_id smallint 2 รหัสสิทธิการใชงาน 0 
access_role_name_ 
tha varchar 100 ช่ือสิทธิการใชงาน ผูดูแลระบบ 

description varchar 255 คําอธิบาย 
สามารถเขาไดทุก
ระบบ 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล access_role_id แสดงไวดังนี ้
0 แทนผูดูแลระบบ 
1 แทนผูดูแลขอมูลสวนกลาง(งานนโยบาย แผนฯ) 
2 แทนผูดูแลขอมูลโครงการหลัก 
3 แทนผูดูแลขอมูลกิจกรรมยอย 
4 แทนผูบริหาร(ระดับสาขาวิชา) 
5 แทนผูบริหาร (ระดับคณะ) 

 18) ตารางเก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชหนาจอระบบ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสิทธิการเขาใชหนาจอระบบ แสดงดังตาราง 4.19 

ตารางท่ี 4.19 เก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชหนาจอระบบ 

ช่ือตาราง  :  traccess_item 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชหนาจอระบบ 
Primary Key  :  program_catelog_id, program_item_id, access_role_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

program_catalog_id smallint 2 ช่ือหนาจอระบบหลัก 
1 คือ ระบบจัดการ
ขอมูลอางอิง 

program_item_id smallint 2 ช่ือหนาจอระบบยอย 
3 คือ จัดการขอมูล
อางอิง กลุมดัชนียอย 
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ตารางท่ี 4.19 เก็บรายละเอียดของสิทธิการเขาใชหนาจอระบบ (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

access_role_id smallint 2 รหัสสิทธิการใชงาน 0  

start_date datetime 8 วันท่ีสราง 
14/12/2552 

11:56:10 
stop_date datetime 8 วันหมดอาย ุ Null 

description varchar 255 คําอธิบาย 

สิทธิในการเขาใช
งานระบบจัดการ
ขอมูลอางอิง 
หนวยงาน 

status char 1 สถานะการใชงาน S  

 
 19) ตารางเก็บรายละเอียดของสถานะเปด-ปดสิทธิการใชงานระบบของผูใชงาน เปน

ตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานะเปด-ปดสิทธิการใชงานระบบของผูใชงาน แสดงดัง 
ตาราง 4.20 

ตารางท่ี 4.20 เก็บรายละเอียดของสถานะเปด-ปดสิทธิการใชงานระบบของผูใชงาน 

ช่ือตาราง  :  trgrant_permission_status 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของสถานะเปด-ปดสิทธิการใชงานระบบของผูใชงาน 
Primary Key  :  - 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

grant_permission_ 
status_id char 1 รหัสเปด-ปดสิทธิ H 

grant_permission_ 
status_name 

varchar 50 คําอธิบาย ปดสิทธิการใชงาน 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล grant_permission_status_id แสดงไวดังนี ้
H  แทนปดสิทธิการใชงาน 
S  แทนเปดสิทธิการใชงาน 
 

 20) ตารางเก็บรายละเอียดของหนวยงาน  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดรายละเอียด
ของหนวยงาน แสดงดังตาราง 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 เก็บรายละเอียดของหนวยงาน 

ช่ือตาราง  :  trorganization 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของหนวยงาน 
Primary Key  :  organization_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

organization_id int 4 รหัสหนวยงาน 10 

organization_ 
parent_id int 4 รหัสหนวยงานหลัก 

0 คือ  
คณะวิทยาศาสตร 

organization_name varchar 150 ช่ือหนวยงาน สาขาวิชาเคมี 
organization_level_ 
id smallint 2 รหัสระดับหนวยงาน 1 
description varchar 255 คําอธิบาย สาขาวิชา 
 

 21) ตารางเก็บรายละเอียดของระดับหนวยงาน  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ระดับหนวยงาน แสดงดังตาราง 4.22 

ตารางท่ี 4.22 เก็บรายละเอียดของระดับหนวยงาน 

ช่ือตาราง  :  trorganization_level 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของระดับหนวยงาน 
Primary Key  :  organization_level_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

organization_ 
level_id smallint 2 รหัสระดับหนวยงาน 2 

organization_ 
level_name varchar 50 ช่ือระดับหนวยงาน งาน/ฝาย 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล organization_ level_id แสดงไวดังนี ้
0 แทนคณะ                   2  แทนงาน/ฝาย 
1 แทนสาขาวิชา 

 22) ตารางเก็บรายละเอียดของคํานําหนาช่ือ  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของคํา
นําหนาช่ือ แสดงดังตาราง 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 เก็บรายละเอียดของคํานําหนาช่ือ 

ช่ือตาราง  :  trprename 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของคํานําหนาช่ือ 
Primary Key  :  prename_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

prename_id smallint 2 รหัสคํานําหนาช่ือ 1 
prename_tha varchar 10 ช่ือคํานําหนาช่ือไทย นาย    

หมายเหตุ การเก็บขอมูล prename_id แสดงไวดังนี ้
1 แทนนาย   
2 แทนนาง   
3  แทนนางสาว     
4 แทนวาท่ีรอยตรี   
5 แทนวาท่ีรอยตรีหญิง  
6 แทนอาจารย 
7 แทนอาจารย ดร. 
8 แทนผูชวยศาสตราจารย 
9 แทนผูชวยศาสตราจารย ดร. 
10 แทนรองศาสตราจารย 
11 แทนรองศาสตราจารย ดร. 
 

 23) ตารางเก็บรายละเอียดของเมนูระบบ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของเมนูระบบ 
แสดงดังตาราง 4.24 
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ตารางท่ี 4.24 เก็บรายละเอียดของเมนูระบบ 

ช่ือตาราง  :  trprogram_catalogue 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของเมนูระบบ 
Primary Key  :  program_catalogue_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

program_catalogue_
id smallint 2 รหัสเมน ู 1 

program_catalogue_
name varchar 100 ช่ือเมน ู

ระบบจัดการขอมูล
อางอิง 

program_catalogue_
path_file varchar 100 ช่ือไฟลของเมนู 

~/management/m
anagerefference.a
spx 

description varchar 255 คําอธิบาย 

เมนูหลักสําหรับ 
แสดงเมนูท่ีเกีย่วของ
กับการจัดการขอมูล
อางอิงตางๆของ
ระบบ 

 
 24) ตารางเก็บรายละเอียดของเมนูยอยระบบ  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของเมนู

ยอยระบบ แสดงดังตาราง 4.25 
ตารางท่ี 4.25 เก็บรายละเอียดของเมนูยอยระบบ 

ช่ือตาราง  :  trprogram_item 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของเมนูยอยระบบ 
Primary Key  :  program_catalogue_id, program_item_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

program_catalogue_
id smallint 2 รหัสเมน ู 1  

program_item_id smallint 2 รหัสเมนูยอย 3 

program_item_name varchar 100 ช่ือเมนูยอย 
จัดการขอมูลอางอิง 
กลุมดัขนียอย 
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ตารางท่ี 4.25 เก็บรายละเอียดของเมนูยอยระบบ (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

program_item_path_ 
file varchar 100 ช่ือไฟลของเมนูยอย 

~/management/m
anagementpointdi
gest.aspx 

description varchar 255 คําอธิบาย 
จัดการขอมูลอางอิง 
กลุมดัขนียอย 

can_access_on_ 
close_status char 1 สถานะการเขาใชงาน S  

 
 25) ตารางเก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะ การใชงาน  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ

รายละเอียดของการอางอิงสถานะ การใชงานระบบ แสดงดังตาราง 4.26 
ตารางท่ี 4.26 เก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะ การใชงาน 

ช่ือตาราง  :  trrefference_status 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะ การใชงาน 
Primary Key  :  refference_status_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

refference_status_id char 1 รหัสสถานะ H 

refference_status_ 
name_tha varchar 25 รหัสเมนูยอย 

ซอนรายการ 

H คือ ซอนรายการ 

S คือ แสดงรายการ 
description varchar 100 คําอธิบาย ซอนรายการอางอิง 

 
 26) ตารางเก็บรายละเอียดของตําแหนงงาน  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายรายละเอียดของ

ตําแหนงงานของบุคลากร แสดงดังตาราง 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 เก็บรายละเอียดของตําแหนงงาน 

ช่ือตาราง  :  trwork_position 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของตําแหนงงาน 
Primary Key  :  work_position_id 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

work_position_id int 4 รหัสตําแหนงงาน 11 

work_position_name varchar 100 ช่ือตําแหนงงาน นักเอกสารสนเทศ 
description varchar 255 คําอธิบาย นักเอกสารสนเทศ 
status char 1 สถานะการใชงาน S  

 
 27) ตารางเก็บรายละเอียดของประเภทกิจกรรม เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายรายละเอียด

ของประเภทกิจกรรมตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมยอย แสดงดังตาราง 4.28 
ตารางท่ี 4.28 เก็บรายละเอียดของประเภทกิจกรรม 

ช่ือตาราง  :  tractivity 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของประเภทกิจกรรม 
Primary Key  :  activity_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

activity_code tinyint 1 รหัสประเภทของ
กิจกรรม 

1 

activity_name varchar 50 ช่ือประเภทของ
กิจกรรม 

กิจกรรมประชุม
วิชาการ 

status char 1 สถานะการใชงาน S  

 
 28) ตารางเก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะในโครงการ  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับ

รายละเอียดของการอางอิงสถานะในโครงการ แสดงดังตาราง 4.29 
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ตารางท่ี 4.29 เก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะในโครงการ 

ช่ือตาราง  :  trdigests_change_status 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของการอางอิงสถานะในโครงการ 
Primary Key  :  digests_change_status_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

digests_change_stat
us_code 

tinyint 1 รหัสของสถานะอางอิง
ในโครงการ 

1 

digests_change_ 
status_name 

varchar 50 สถานะอางอิงใน
โครงการ 

บรรจุแผน 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล digests_change_status_code แสดงไวดังนี้ 
1 แทนบรรจุแผน   
2 แทนรออนุมัติปรับแผน   
3  แทนไมอนุมัติใหปรับแผน     
4 แทนรออนุมัติยกเลิกแผน  
5 แทนไมอนุมัติยกเลิกแผน  
6 แทนอนุมัติยกเลิกแผน 
7 แทนอนุมัติใหปรับแผน 

 
 29) ตารางเก็บรายละเอียดของประเภทของงบประมาณ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด

ของประเภทของงบประมาณ แสดงดังตาราง 4.30 
ตารางท่ี 4.30 เก็บรายละเอียดของประเภทของงบประมาณ 

ช่ือตาราง  :  trbudget_type 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของประเภทของงบประมาณ 
Primary Key  :  budget_type_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_type_code tinyint 1 รหัสของประเภทของ
งบประมาณ 

1 
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ตารางท่ี 4.30 เก็บรายละเอียดของประเภทของงบประมาณ (ตอ) 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_type_name varchar 50 ประเภทของ
งบประมาณ 

งบประมาณเงิน
รายได 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  

หมายเหตุ การเก็บขอมูล budget_type_code แสดงไวดังนี ้
1 แทนงบประมาณเงินรายได   
2 แทนงบประมาณแผนดิน   
3  แทนงบประมาณอ่ืน ๆ   

 
 30) ตารางเก็บรายละเอียดของพันธกิจหลัก  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของพันธ

กิจหลัก แสดงดังตาราง 4.31 
ตารางท่ี 4.31 เก็บรายละเอียดของพันธกิจหลัก 

ช่ือตาราง  :  trmission 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของพันธกิจหลัก 
Primary Key  :  budget_year, mission_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณของพันธ
กิจหลัก 

2009 

mission_code smallint 2 รหัสพันธกิจหลัก 1 
mission_name varchar 500 ช่ือพันธกิจหลัก จัดการเรียนการสอน

วิชาพื้นฐานและผลิต
บัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตรใหมี
ความรูทางทฤษฎี
และปฏิบัติ 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  
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 31) ตารางเก็บรายละเอียดของเดือน เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของเดือนท่ีใช
กําหนดในโครงการกิจกรรม แสดงดังตาราง 4.32 

ตารางท่ี 4.32 เก็บรายละเอียดของเดือน 

ช่ือตาราง  :  trmonth 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของเดือน 
Primary Key  :  month_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

month_code tinyint 1 รหัสเดือน 1 
month_name varchar 20 เดือน มกราคม 
status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 32) ตารางเก็บรายละเอียดประเภทของแผนงาน เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด

ประเภทของแผนงาน แสดงดังตาราง 4.33 
ตารางท่ี 4.33 เก็บรายละเอียดประเภทของแผนงาน   

ช่ือตาราง  :  trplanjob 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดประเภทของแผนงาน   
Primary Key  :  budget_type_code, planjob_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_type_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
งบประมาณ 

1 

planjob_code tinyint 1 
รหัสประเภทของ
แผนงาน 

2 

planjob_name varchar 50 ช่ือแผนงาน 
แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  
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หมายเหตุ การเก็บขอมูล planjob_code แสดงไวดังนี ้
1 แทนแผนงานการเรียนการสอน   
2 แทนแผนงานวิจัย  
3  แทนแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
4 แทนแผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
5 แทนแผนงานบริหารมหาวทิยาลัย 
 

 33) ตารางเก็บรายละเอียดของดัชนีหลัก เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของดัชนีหลัก 
แสดงดังตาราง 4.34 

ตารางท่ี 4.34 เก็บรายละเอียดของดัชนีหลัก 

ช่ือตาราง  :  trpoint 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของดัชนีหลัก 
Primary Key  :  budget_year, point_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณของดัชนี
หลัก 

2009 

point_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 1 
point_name varchar 500 ช่ือดัชนีหลัก 1.1 รอยละเฉล่ียถวง

น้ําหนกัในการบรรลุ
เปาหมายตามผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

status char 1 สถานะ การใชงาน S  
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 34) ตารางเก็บรายละเอียดของดัชนียอย  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของดัชนียอย
แสดงดังตาราง 4.35 

ตารางท่ี 4.35 เก็บรายละเอียดของดัชนียอย 

ช่ือตาราง  :  trpoint_digests 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของดัชนียอย 
Primary Key  :  budget_year, point_digests_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณของดัชนี
ยอย 

2009 

point_digests_code smallint 2 รหัสดัชนียอย 1 
point_digests_name varchar 500 ช่ือดัชนียอย จํานวนหลักสูตรเปด

ใหมท่ีไดมาตรฐาน 
status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 35) ตารางเก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชนี  เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด

ความสัมพันธของตัวดัชนี แสดงดังตาราง 4.36 
ตารางท่ี 4.36 เก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชน ี

ช่ือตาราง  :  trpoint_relation_digests 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชน ี
Primary Key  :  budget_year, point_code, point_digests_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 
point_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 1 
point_digests_code smallint 2 รหัสดัชนียอย 1 
status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 36) ตารางเก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชนีประกันคุณภาพ เปนตารางท่ี

เกี่ยวกับรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชนีประกันคุณภาพ แสดงดังตาราง 4.37 
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ตารางท่ี 4.37 เก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชนปีระกันคุณภาพ 

ช่ือตาราง  :  trpoint_relation_soure 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดความสัมพันธของตัวดัชนปีระกันคุณภาพ 
Primary Key  :  budget_year, point_code, point_soure_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณ 2009 
point_code smallint 2 รหัสดัชนีหลัก 1 
point_soure_code tinyint 1 รหัสดัชนีประกัน

คุณภาพ 
2 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 37) ตารางเก็บรายละเอียดของดัชนีประกันคุณภาพ  เปนตารางที่เกี่ยวกับรายละเอียด

ของดัชนีประกันคุณภาพ แสดงดังตาราง 4.38 
ตารางท่ี 4.38 เก็บรายละเอียดของดัชนีประกันคุณภาพ 

ช่ือตาราง  :  trpoint_soure 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของดัชนีประกันคุณภาพ 
Primary Key  :  point_soure_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

point_soure_code tinyint 1 รหัสดัชนีประกัน
คุณภาพ 

2 

point_soure_name varchar 50 ช่ือดัชนีประกัน
คุณภาพ 

สกอ. 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  

หมายเหตุ การเก็บขอมูล point_soure_code แสดงไวดังนี้ 
1 แทน สมศ.   
2 แทน สกอ. 
3 แทน ก.พ.ร  
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 38) ตารางเก็บรายละเอียดกลยุทธ เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดกลยุทธ แสดงดัง 

ตาราง 4.39 
ตารางท่ี 4.39 เก็บรายละเอียดกลยุทธ 

ช่ือตาราง  :  trstrategy 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของกลยุทธหลัก 
Primary Key  :  budget_year, mission_code, strategy_issue_code, strategy_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณของกล
ยุทธหลัก 

2009 

mission_code smallint 2 รหัสพันธกิจหลัก 1 
strategy_issue_code smallint 2 รหัสประเด็น

ยุทธศาสตร 
1 

strategy_code smallint 2 รหัสกลยุทธหลัก 1 
strategy _name varchar 500 ช่ือกลยุทธ  กลยุทธ 1.1.1เปด

หลักสูตรใหมใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง
ของโลก สอดคลอง
กับความตองการ
ของสังคมและทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ จนถึง
รองรับการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทค
ยุคแหงโมเลกลุ 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 39) ตารางเก็บรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตร แสดงดัง ตาราง 4.40 
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ตารางท่ี 4.40 เก็บรายละเอียดประเดน็ยุทธศาสตร 

ช่ือตาราง  :  trstrategy_issue 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดประเดน็ยุทธศาสตร 
Primary Key  :  budget_year, mission_code, strategy_issue_code 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year char 4 ปงบประมาณของ
ประเด็นยุทธศาสตร 

2009 

mission_code smallint 2 รหัสพันธกิจหลัก 1 
strategy_issue_code smallint 2 รหัสประเด็น

ยุทธศาสตร 
1 

strategy_issue 
_name 

varchar 500 ช่ือประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร
ขอท่ี 1.1 การพัฒนา
หลักสูตร การเรียน
การสอนและการ
ผลิตบัณฑิตใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง
และสอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม 

status char 1 สถานะ การใชงาน S  

 
 40) ตารางเก็บรายละเอียดของการเปด-ปดระบบบันทึกโครงการประจําปงบประมาณ 

เปนตารางท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของการเปด-ปดระบบบันทึกโครงการประจําปงบประมาณ แสดง
ดัง ตาราง 4.41 
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ตารางท่ี 4.41 เก็บรายละเอียดของการเปด-ปดระบบบันทึกโครงการประจําปงบประมาณ 

ช่ือตาราง  :  trbudget_schedule 
คําอธิบาย  :  เก็บรายละเอียดของการเปด-ปดระบบบันทึกโครงการประจําปงบประมาณ 
Primary Key  :  budget_year 

ช่ือ 
ชนิด 

ขอมูล 
ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบายขอมูล ตัวอยาง 

budget_year varchar 4 ปงบประมาณ 2552 
budget_schedule_sta
rt_date 

datetime 8 วันท่ีเปดระบบ 1/10/2552 0:00:00 
budget_schedule_en
d_date 

datetime 8 วันท่ีปดระบบ 31/3/2552 17:60:00 

description varchar 50 คําอธิบาย 
เปดการบันทึก
โครงการประจําป
งบประมาณป 2552 

status char 1 สถานะ การใชงาน S คือ แสดงผล 

budget_schedule_ 
open_status_id char 1 

สถานะเปด-ปดการ
บันทึกงบประมาณ 

S คือ เปดระบบ 

 
 จากวิเคราะหและออกแบบตารางขอมูลสําหรับฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดยใช
เคร่ืองมือในการแสดงแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูล โดยใช Microsoft SQL 

Native ใชสําหรับเช่ือมตอฐานขอมูล SQL Server และ Microsoft Office Visio 2003 ในการ
นําฐานขอมูลจาก SQL Server ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของฐานขอมูลไดดังรูป 4.1 ดังนี้ 
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trprename

PK prename_id

prename_tha
prename_eng
status
description

traccess_role

PK access_role_id

access_role_name_tha
description
status
sort_order

trorganization

PK organization_id

organization_parent_id
organization_name

FK1 organization_level_id
organization_type_id
description
status
sort_order
use_report_status

tbaccess_permission_change_log

access_permission_change_log_id
employee_id
old_access_permission_status_id
new_access_permission_status_id
comment

trdigests_change_status

PK,FK1 digests_change_status_code

digests_change_status_name
FK1 project_code
FK1 project_digests_code

th_project_digests_chang_money

project_digests_code
project_code
budget_year
budget_type_code
planjob_code
money_all
status

trgrant_permission_status

PK grant_permission_status_id

grant_permission_status_name_tha
grant_permission_status_name_eng
description
sort_order

tbpay_money

PK,FK1 project_code
PK,FK1 project_digests_code

pay_money_assume
pay_money_use

trpoint

PK budget_year
PK point_code

point_name
status

tbproject_digests_money

PK,FK1 project_code
PK,FK1 project_digests_code
PK budget_year
PK budget_type_code
PK planjob_code

money_all

tbproject

PK project_code

project_name
FK2 budget_year
FK2 misson_code
FK2 strategy_issue_code
FK2 strategy_code
FK1 project_organization_id

project_reason
project_objective
project_status_byyear

trpoint_relation_soure

PK,FK1 budget_year
PK,FK1 point_code
PK,FK2 point_source_code

status

tbemployee

PK employee_id

password
FK2 prename_id

first_name
last_name

FK1 organization_id
status

FK5 grant_permission_status_id

trprogram_catalogue

PK program_catalogue_id

program_catalogue_name
program_catalogue_path_file
description
status
program_catalogue_level
order_sort

trmission

PK budget_year
PK mission_code

mission_name
status

thproject_digests_change_date

project_code
project_digests_code
project_digests_month
project_digests_year
status

tbpicture

PK,FK1 project_digests_code
PK picture_id

picture_name
FK1 project_code

tractivity

PK activity_code

activity_name
status

trstrategy

PK,FK1 budget_year
PK,FK1 mission_code
PK,FK1 strategy_issue_code
PK strategy_code

strategy_order
strategy_name
status tbproject_money_inyear

PK,FK1 project_code
PK,FK2 budget_type_code
PK,FK2 planjob_code

money_all

tbpoint_detail

PK,FK1 project_code
PK budget_year
PK point_code

point_detail_goal
point_detail_percent
point_detail_time

trorganization_level

PK organization_level_id

organization_level_name
status
sort_order

traccess_item

PK,FK2 program_catalog_id
PK,FK2 program_item_id
PK,FK1 access_role_id

description
status
start_date
stop_date

trpoint_digests

PK budget_year
PK point_digests_code

point_digests_name
status

tbproject_digests

PK,FK1 project_code
PK project_digests_code

project_digests_name
person_code
project_digests_department_code
project_digests_reason
project_digests_activity

FK3 project_digests_month
project_digests_year

FK2 activity_code
approve_status_code
project_digests_startdate
project_digests_stopdate
status
project_digests_reson_modifile
report_conclusion
report_date_start
report_date_stop
project_status_byyear

FK5 budget_year
FK5 point_code
FK5 point_source_code

trpoint_soure

PK point_soure_code

point_soure_name
status

th_project_digest_cencel

PK,FK1 project_code
PK,FK1 project_digests_code
PK digests_change_status_code

project_digests_reson_cancel
project_digests_issue_budget
project_digests_issue_point
project_digests_approve
project_digests_notapprove

trmonth

PK month_code

month_name
status

trbudget_schedule_open_status

PK budget_schedule_open_status_id

budget_schedule_open_status_name

tbpoint_digests_detail

PK,FK1 project_code
PK,FK1 project_digests_code
PK budget_year
PK point_code
PK point_digests_code

point_digests_detail_goal
point_digests_detail_summarize
point_digests_detail_detail
status

trbudget_type

PK budget_type_code

budget_type_name
status

tbemployee_access_permission

employee_id
access_role_id
join_date
expire_date
description
status

trprogram_item

PK,FK1 program_catalogue_id
PK program_item_id

program_item_name
program_item_path_file
description
status
can_access_on_close_status
sort

trplanjob

PK,FK1 budget_type_code
PK planjob_code

planjob_name
status

trstrategy_issue

PK,FK1 budget_year
PK,FK1 mission_code
PK strategy_issue_code

strategy_issue_order
strategy_issue_name
status

trpoint_relation_digests

PK,FK1,FK2 budget_year
PK,FK1 point_code
PK,FK2 point_digests_code

status

th_project_digest_name

project_code
project_digests_code
project_digests_name
status

trbudget_schedule

PK budget_year

budget_schedule_start_date
budget_schedule_end_date
description
status

FK1 budget_schedule_open_status_id
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

FK2 project_code

trwork_position

PK work_position_id

work_position_name
description
status
sys_create_user
sys_create_date
sys_create_ip
sys_update_user
sys_update_date
sys_update_ip

FK1 employee_id

trrefference_status

PK refference_status_id

refference_status_name_tha
refference_status_name_eng
description
sort_order

FK1 budget_year

 
 

รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางขอมูล 


