
 
 

บทที่ 4 

การออกแบบคลังขอมูล 

 

        จากปญหาในเร่ืองการจัดการขอมูลท่ีไมเช่ือมโยงและปญหาการจัดทํารายงานสารสนเทศดังท่ี
กลาวไปแลวในบทที่ 3 จึงมีแนวทางในการแกปญหาคือการพัฒนาระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุน
การวางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการพัฒนา
ไดแบงข้ันตอนออกเปน 3 ข้ันตอนประกอบไปดวย การออกแบบคลังขอมูล  การแปลงและโอนถาย
ขอมูล การพัฒนาสารสนเทศ 

        ซ่ึงเนื้อหาในบทนี้ไดอธิบายข้ันตอนการออกแบบคลังขอมูลโดยจะกลาวถึง วิเคราะหความ
ตองการของผูใช การออกแบบระบบคลังขอมูล สวนข้ันตอนการแปลงและโอนถายขอมูล การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ จะกลาวถึงในบทที่ 5 และบทท่ี 6 ตามลําดับ 

 

4.1 วิเคราะหความตองการของผูใช 

        ผูใชขอมูลหลักของระบบคลังขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมคือ กองแผนงานตองการ

นําขอมูลไปประกอบการวิเคราะหกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธตางๆ โดยการเรียกดูขอมูล

ตามรูปแบบท่ีไดจัดทําไวแลวตามรายละเอียดของฐานขอมูลและสามารถปรับมุมมองขอมูลไดตาม

ตองการ สามารถแบงความตองการดานขอมูลออกเปน 4 สวนคือ 

1) ดานบุคลากร ตองการทราบถึงจํานวนบุคลากรในมุมมองหลากหลายมิติ และจํานวน

วันลาเฉล่ียของบุคลากร  

2) ดานนักศึกษา ตองการแบงกลุมการนําเสนอออกเปน นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม 

3) ดานหลักสูตร ตองการแบงกลุมนําเสนอออกเปนหลักสูตรปจจุบัน และหลักสูตรใหม 

4) ดานงานวิจัย ตองการนําเสนอจํานวนงานวิจัย และงบประมาณ 
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        ซ่ึงในการนําเสนอท้ัง 4 ดาน ทางกองแผนงานมีความตองการเห็นในระดับภาพรวมและ

สามารถเปรียบเทียบระดับหนวยงาน ทําใหสามารถมองเห็นความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงกัน และการ

เปล่ียนแปลงตามชวงเวลาเพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบ การหาแนวโนมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ในเชิงนโยบายในการวางแผนและกําหนดกลยุทธ 

 

4.2 การจัดแบงกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บ (Subject Area) 

        การแบงกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในคลังขอมูลตองมีความสัมพันธกันท้ังการจัดเก็บขอมูลระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศเดิมและความตองการขอมูลของรายงานวิเคราะหขอมูล ดังนั้นในหัวขอนี้

จําเปนตองทราบถึงลักษณะของกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เดิม ซ่ึงมีตารางที่เกี่ยวของกับหัวขอท่ีสนใจจํานวน 34 ตาราง ทราบถึงความตองการรายงาน

วิเคราะหซ่ึงไดศึกษาในบทที่ 3 แลวนํามาแบงกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในคลังขอมูล   

4.2.1 กลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม(ฐานขอมูลตนทาง) 

        สามารถแบงกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมเดิมท่ีจัดเก็บได

แบงออกเปน 15 กลุมขอมูลท่ีสนใจดังนี้  

1) ขอมูลรายละเอียดบุคลากร เชน รหัสบุคลากร ช่ือ นามสกุล เบอรโทรศัพท ฯลฯ 

2) ขอมูลการลาบุคลากร เชน วันท่ีลา จํานวนวัน ประเภทการลา ฯลฯ 

3) ขอมูลการศึกษาบุคลากร เชน ระดับการศึกษาปจจุบัน สถาบัน ฯลฯ 

4) ขอมูลสายงานบุคลากร เชน สายปฏิบัติการ สายวิชาการ 

5) ขอมูลประเภทบุคลากร เชนขาราชการ พนักงานประจํา พนักงานช่ัวคราว ลูกจางประจํา 

6) ขอมูลหนวยงานท่ีสังกัด เชน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7) ขอมูลรายละเอียดนักศึกษา เชน รหัสนักศึกษา ช่ือ นามสกุล ประเภทการรับเขา 

8) ขอมูลเกรดเฉล่ีย 

9) ขอมูลท่ีอยูนักศึกษา 

10) ขอมูลคณะและสาขา 

11) ขอมูลหลักสูตร เชน รหัสหลักสูตร กลุมประเภทหลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
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12) ขอมูลหลักสูตรของแตละคณะ 

13) ขอมูลงานวิจัย เชน รหัสงานวิจัย ประเภทงานวิจัย ระดับงานวิจัย สถานะโครงการ ฯลฯ 

14) ขอมูลงบประมาณงานวิจัย 

15) ขอมูลแหลงทุนวิจัย 

4.2.2 จัดกลุมขอมูลท่ีจัดเก็บในคลังขอมูล 

        จากเน้ือหาขอมูลท่ีกองแผนงานตองการทําการจัดกลุมเนื้อหา นํามาวิเคราะหพบวา ความ

ตองการรายงานสารสนเทศยังคงอยูในกรอบท้ัง 4 ดาน คือ  

1) ดานบุคลากร  

2) ดานนักศึกษา ภายในมีกลุมขอมูลยอย 3 กลุม ดังนี้ 

 - ดานนักศึกษาใหม 

 - ดานนักศึกษาปจจุบัน 

 - ดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

3) ดานหลักสูตร ภายในมีกลุมขอมูลยอย 2 กลุม ดังนี้ 

 - ดานหลักสูตรใหม 

 - ดานหลักสูตรปจจุบัน 

4) ดานงานวิจัย 

        จากกลุมของขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลตนทาง จึงไดนําขอมูลตางๆของระบบเดิมจาก 15 กลุม 

มารวมเปนขอมูลชุดเดียวกัน ภายใตหนวยวัดเดียวกัน ทําใหสามารถกําหนดตารางขอเท็จจริง

จํานวน 11 ตาราง ทําการใสรายละเอียดตารางขอเท็จจริงในสวนของคาท่ีตองการวัดและมิติของ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของไดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานบุคลากร 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนบุคลากร จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) หนวยงาน คณะ ภาควิชา องคกร กอง งาน/ฝาย 
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ตารางท่ี 4.1 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานบุคลากร (ตอ) 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

มิติหรือมุมมอง(3) ประเภทบุคลากร ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย 
พนักงานสวนงาน ลูกจางประจํา 

มิติหรือมุมมอง(4) สายงาน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 

มิติหรือมุมมอง(5) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(6) ตําแหนงทางวชิาการ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 

มิติหรือมุมมอง(7) ประเทศ ไทย อเมริกา เกาหลี จีน 

มิติหรือมุมมอง(8) ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวนัออก ใต ตะวนัตก 

 

ตารางท่ี 4.2 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานจํานวนวันลาเฉล่ียบุคลากร 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนวนัลาเฉล่ียของ
บุคลากร 

จํานวนใดๆ เชน 1 วัน, 2 วัน 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) หนวยงาน คณะ ภาควิชา องคกร กอง งาน/ฝาย 

มิติหรือมุมมอง(3) ประเภทบุคลากร ขาราชการ พนกังาน ลูกจางประจํา 

มิติหรือมุมมอง(4) สายงาน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ 

มิติหรือมุมมอง(5) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(6) ตําแหนงทางวชิาการ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 

มิติหรือมุมมอง(7) ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวนัออก ใต ตะวนัตก 

มิติหรือมุมมอง(8) ประเภทการลา ปวย กิจ คลอดบุตร บวช พักผอน 

มิติหรือมุมมอง(9) จํานวนวนัลา จํานวนเต็มใดๆ หรือ 0.5 คร่ึงวัน 

 



30 
 

ตารางท่ี 4.3 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานนักศึกษาปจจุบัน 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนนักศึกษาปจจุบัน จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(3) ประเภท ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ 

มิติหรือมุมมอง(4) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(5) ปท่ีศึกษา 1  - 12 ป 

มิติหรือมุมมอง(6) เกรดเฉล่ีย 0-4 

มิติหรือมุมมอง(7) ประเภทใน/นอกประเทศ ในประเทศ นอกประเทศ 

มิติหรือมุมมอง(8) ประเทศ ไทย อเมริกา เกาหลี จีน 

มิติหรือมุมมอง(9) สถานภาพการศึกษา กําลังศึกษา รักษาสภาพ 

มิติหรือมุมมอง(10) จังหวดั กรุงเทพ เชียงใหม เชียงราย 

มิติหรือมุมมอง(11) ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวนัออก ใต ตะวนัตก 

มิติหรือมุมมอง(12) เพศ ชาย หญิง ไมทราบขอมูล 

 

ตารางท่ี 4.4 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) เวลาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา เทอม 

มิติหรือมุมมอง(3) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(4) ประเภท ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ 

มิติหรือมุมมอง(5) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(6) ปท่ีศึกษา 1  - 12 ป 
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ตารางท่ี 4.4 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (ตอ) 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

มิติหรือมุมมอง(7) เกรดเฉล่ีย 0-4 

มิติหรือมุมมอง(8) สถานภาพการศึกษา กําลังศึกษา รักษาสภาพ 

มิติหรือมุมมอง(9) สาเหตุท่ีสําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษา หมดจํานวนปการศึกษา 

มิติหรือมุมมอง(10) ประเภทใน/นอกประเทศ ในประเทศ นอกประเทศ 

มิติหรือมุมมอง(11) ประเทศ ไทย อเมริกา เกาหลี จีน 

มิติหรือมุมมอง(12) จังหวดั กรุงเทพ เชียงใหม เชียงราย 

มิติหรือมุมมอง(13) ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวนัออก ใต ตะวนัตก 

มิติหรือมุมมอง(14) เพศ ชาย หญิง ไมทราบขอมูล 

 

ตารางท่ี 4.5 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานนักศึกษาใหม 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนนักศึกษาใหม จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) เวลาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา เทอม 

มิติหรือมุมมอง(3) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(4) ประเภท ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ 

มิติหรือมุมมอง(5) เพศ ชาย หญิง ไมทราบขอมูล 

มิติหรือมุมมอง(6) ประเภทการรับเขาศึกษา โควตา เอนทรานซ นักศึกษาแลกเปล่ียน 

มิติหรือมุมมอง(7) ประเภทใน/นอกประเทศ ในประเทศ นอกประเทศ 

มิติหรือมุมมอง(8) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(9) ประเทศ ไทย อเมริกา เกาหลี จีน 

มิติหรือมุมมอง(10) จังหวดั กรุงเทพ เชียงใหม เชียงราย 

มิติหรือมุมมอง(11) ภูมิภาค เหนือ กลาง ตะวนัออก ใต 
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ตารางท่ี 4.6 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานหลักสูตร 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนหลักสูตร จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) เวลาท่ีเปดหลักสูตร ปการศึกษา เทอม 

มิติหรือมุมมอง(3) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(4) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(5) แผนหลักสูตร Plan A plan B 

มิติหรือมุมมอง(6) ประเภทหลักสูตร Type I Type II 

มิติหรือมุมมอง(7) กลุมประเภทหลักสูตร ปกติ พิเศษ นานาชาติ 

มิติหรือมุมมอง(8) จํานวนปท่ีกําหนด 1-6 ป 

 

ตารางท่ี 4.7 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานหลักสูตรใหม 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนหลักสูตรใหม จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) เวลาท่ีเปดหลักสูตร ปการศึกษา เทอม 

มิติหรือมุมมอง(3) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(4) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มิติหรือมุมมอง(5) แผนหลักสูตร แผน ก แบบ 1 แผน ก แบบ 2 แผน ข 

มิติหรือมุมมอง(6) ประเภทหลักสูตร หลักสูตรปกติ นานาชาติ ภาคพิเศษ 

มิติหรือมุมมอง(7) กลุมประเภทหลักสูตร ปกติ พิเศษ 

มิติหรือมุมมอง(8) จํานวนปท่ีกําหนด 1-6 ป 
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ตารางท่ี 4.8 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานงานวิจัย 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

คาท่ีตองการวดั(1) จํานวนงานวิจยั จํานวนเต็มใดๆ 

คาท่ีตองการวดั(2) งบประมาณ จํานวนเงิน(บาท) 

คาท่ีตองการวดั(3) จํานวนอาจารย จํานวนเต็มใดๆ 

คาท่ีตองการวดั(4) จํานวนนักวิจยั จํานวนเต็มใดๆ 

คาท่ีตองการวดั(5) จํานวนบุคคลภายนอก จํานวนเต็มใดๆ 

มิติหรือมุมมอง(1) เวลา เดือน ป ปการศึกษา ปงบประมาณ 

มิติหรือมุมมอง(2) หนวยงาน คณะ ภาควิชา 

มิติหรือมุมมอง(3) ประเภทงานวจิัย พื้นฐาน ประยุกต บูรณาการ เชิงสํารวจ 

มิติหรือมุมมอง(4) ประเภทงานวจิัยตอเนื่อง โครงการวิจัยใหม โครงการวจิัยตอเนื่อง 

มิติหรือมุมมอง(5) หมวดหมูงานวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

มิติหรือมุมมอง(6) สาขาวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มิติหรือมุมมอง(7) สาขายอยวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

มิติหรือมุมมอง(8) ระดับงานวิจยั ระดับชาติ นานาชาติ 

มิติหรือมุมมอง(9) ประเภทการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ 

มีความรวมมือ ไมมีความรวมมือ 

มิติหรือมุมมอง(10) ประเภทการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

นําไปใชประโยชน ไมนําไปใช
ประโยชน 

มิติหรือมุมมอง(11) ประเภทความรวมมือกับ
ภาคการผลิต 

เกิดจากความรวมมือ ไมเกดิจากความ
รวมมือ 

มิติหรือมุมมอง(12) สถานะโครงการวิจัย เสร็จส้ิน เสนอของบประมาณ อยูใน
ระหวางดําเนนิการ ยกเลิก 

มิติหรือมุมมอง(13) แหลงทุนระดบัประเทศ ทุนวิจยัภายในประเทศ ภายนอกประเทศ 

มิติหรือมุมมอง(14) แหลงทุนระดบั
มหาวิทยาลัย 

ภายใน/นอก มหาวิทยาลัย ทุนสวนตัว 
ภายนอกประเทศ 
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ตารางท่ี 4.8 คาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลดานงานวิจัย (ตอ) 

ประเภท ช่ือ ตัวอยางคาท่ีเปนไปได 

มิติหรือมุมมอง(15) แหลงทุนยอย งบประมาณแผนดิน รายไดคณะ 

มิติหรือมุมมอง(16) รายช่ือแหลงเงินทุนวจิัย คณะ ภาควิชา สํานัก บริษัท 

 

        จากตาราง 4.1 ถึง ตาราง 4.8 มีมิติหรือมุมองท่ีใชรวมกันท้ังหมดคือ เวลา หนวยงาน ระดับ

การศึกษา มิติหรือมุมมองท่ีดานบุคลากรและดานวันลาเฉล่ีย ใชรวมกันคือ ประเภทบุคลากร สาย

งาน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิภาค มิติหรือมุมมองท่ีดานบุคลากรและนักศึกษา ใชรวมกันคือ 

ประเทศ เพื่อบงบอกถึงบุคลากรและนักศึกษาชาวตางชาติ มิติหรือมุมมองท่ีดานนักศึกษาปจจุบัน

และดานนักศึกษาใหมและดานนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ใชรวมกันคือ ประเภท เพศ จังหวัด 

ภูมิภาค มิติหรือมุมมองท่ีดานหลักสูตรและดานหลักสูตรใหม ใชรวมกันคือ แผนหลักสูตร ประเภท

หลักสูตร กลุมประเภทหลักสูตรจํานวนปท่ีกําหนด 

 

4.3 การออกแบบระบบคลังขอมูล 

        การออกแบบคลังขอมูลใชแบบจําลองเชิงมิติ  โดยแบงกลุมขอมูลเปนกลุมๆในแตละกลุม
ขอมูลประกอบดวยคาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูล นํามิติขอมูลดังกลาวมาสรางเปนตารางมิติให
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไว 

4.3.1 ตารางในคลังขอมูล 

ตารางท่ี 4.9 ตารางท้ังหมดในการพัฒนาคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ลําดับ ช่ือตาราง ประเภท รายละเอียด 

1 DimAcadPosition ตารางมิติ ตําแหนงทางวชิาการ 

2 DimAdmitType ตารางมิติ ประเภทการรับเขาศึกษา 

3 DimBugetGroupType ตารางมิติ แหลงทุนระดบัประเทศ 

4 DimBugetSourceOrganization ตารางมิติ รายช่ือแหลงเงินทุนวจิัย 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางท้ังหมดในการพัฒนาคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตาราง ประเภท รายละเอียด 
5 DimBugetSubType ตารางมิติ แหลงทุนยอย 
6 DimBugetType ตารางมิติ แหลงทุนระดบัมหาวิทยาลัย 
7 DimCountry ตารางมิติ ประเทศ 
8 DimCurriculumClass ตารางมิติ กลุมประเภทหลักสูตร 
9 DimCurriculumPlanType ตารางมิติ แผนหลักสูตร 
10 DimCurriculumType ตารางมิติ ประเภทหลักสูตร 
11 DimDivision ตารางมิติ ภูมิภาค 
12 DimEducationLevel ตารางมิติ ระดับการศึกษา 
13 DimEmployeeType ตารางมิติ ประเภทบุคลากร 
14 DimFacultyGroup ตารางมิติ กลุมสาขาวิชา 

15 DimLeaveType ตารางมิติ ประเภทการลา 
16 DimOrganization ตารางมิติ หนวยงาน/คณะ 
17 DimOrganizationGroup ตารางมิติ กลุมหนวยงาน/คณะ 
18 DimOrganizationSubGroup ตารางมิติ กลุมยอยหนวยงาน/คณะ 
19 DimOrganizationType ตารางมิติ ประเภทหนวยงาน 
20 DimProvince ตารางมิติ จังหวดั 

21 DimResearchContinue ตารางมิติ ประเภทงานวจิัยตอเนื่อง 

22 DimResearchDevelop ตารางมิติ ประเภทการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

23 DimResearchGroup ตารางมิติ สาขาวิชาการ 

24 DimResearchJoin ตารางมิติ การสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

25 DimResearchLevel ตารางมิติ ระดับงานวิจยั 
26 DimResearchMainGroup ตารางมิติ หมวดหมูงานวิจัย 
27 DimResearchPrivateOrganization ตารางมิติ ประเภทความรวมมือกับภาค

การผลิต 
28 DimResearchStatus ตารางมิติ สถานะงานวจิยั 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางท้ังหมดในการพัฒนาคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ตอ) 

ลําดับ ช่ือตาราง ประเภท รายละเอียด 
29 DimResearchSubGroup ตารางมิติ สาขายอยวิชาการ 
30 DimResearchType ตารางมิติ ประเภทงานวจิัย 
31 DimStudentFromType ตารางมิติ ประเภทใน/นอกประเทศ 
32 DimStudentLeaveCause ตารางมิติ สาเหตุการสําเร็จการศึกษา 
33 DimStudentType ตารางมิติ ประเภทนักศึกษา 
34 DimStudyStatus ตารางมิติ สถานภาพการศึกษา 
35 DimSubOrganization ตารางมิติ หนวยงานยอย 
36 DimTime ตารางมิติ เวลา 
37 DimWorkGroup ตารางมิติ สายงาน 

38 FactCurriculum ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนหลักสูตรปจจุบัน 
39 FactCurriculumNew ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนหลักสูตรเปดใหม 
40 FactEmployee ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนบุคลากร 
41 FactEmployeeLeave ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนการลา 
42 FactResearch ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนงานวิจยั 
43 FactStudentCurrent ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
44 FactStudentGraduate ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
45 FactStudentNew ตารางขอเท็จจริง เก็บจํานวนนักศึกษาใหม 

 

4.3.2 ความสัมพันธระหวางตารางขอเท็จจริงและตารางมิต ิ

        ในหัวขอท่ี 4.2.2 ไดกําหนดกลุมของขอมูลท่ีสนใจและไดคาท่ีตองการวัดและมิติของขอมูลท่ี

ตองการในแตละกลุม นํากลุมขอมูลท่ีสนใจสรางเปนตารางขอเท็จจริง นํามิติขอมูลท่ีตองการสราง

เปนตารางมิติ  จากนั้นออกแบบเชิงตรรกะกําหนดความสัมพันธระหวางตารางขอเท็จจริงและตาราง

มิติซ่ึงจะแสดงในหัวขอท่ี 4.3.2 ความสัมพันธตามกลุมขอมูลไดตารางขอเท็จจริงและตารางมิติ โดย

อาจจะไดแบบจําลองรูปดาว แบบจําลองรูปเกล็ดหิมะ ซ่ึงเม่ือไดแบบจําลองดังกลาวแลวจะนําไป
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สัมพันธตาราง

ท็จจริงจํานวน

ภทบุคลากร เป

งขอเท็จจริงจาํ

นการลา อยูต

ปนตน สามาร

านวนการลา 

รงกลางลอม

รถแสดงความ

 

มรอบดวย

มสัมพันธ

 



 

3) ด

ลอมรอบดวย

สามารถแสด

 

ดานนักศึกษา

ยตารางมิติเวล

งความสัมพนั

รูปท่ี 4.3

า ประกอบดว

ลา ตารางมิติค

นธระหวางตา

3 ความสัมพนั

39

วยตารางขอเ

คณะ ตารางมิ

ารางขอเท็จจริ

นธตารางขอเท็

เท็จจริงจํานว

มิติสาขาวิชา ต

ริงและตารางมิ

ทจ็จริงจาํนวน

วนนักศึกษา

ตารางมิติประ

มติิดังรูป 4.3 

นนักศึกษาปจ

ปจจุบัน อยูต

ะเภทนักศึกษ

จุบัน 

ตรงกลาง

า เปนตน 

 



 

4) ด

กลางลอมรอ

การศึกษา เป

 

 

านนักศึกษา 

อบดวยตาราง

นตน สามารถ

รูปท่ี 4.4 ควา

 ประกอบดวย

งมิติเวลา ตาร

ถแสดงความส

ามสัมพันธตา

40

ยตารางขอเท็

รางมิติคณะ ต

สัมพันธระหว

รางขอเท็จจริ

จจริงจํานวน

ตารางมิติสาข

วางตารางขอเ

ิงจาํนวนนักศึ

นักศึกษาที่สํ

ขาวิชา ตารา

เท็จจริงและต

ศกึษาท่ีสําเร็จก

าเร็จการศึกษ

งมิติสาเหตุก

ตารางมิติดังรูป

การศึกษา 

ษา อยูตรง

การสําเร็จ

ป 4.4 

 



 

5) ด

ดวยตารางมิต

สามารถแสด

 

 

านนักศึกษา ป

ติเวลา ตาราง

งความสัมพนั

รูปท่ี 4

 

ประกอบดวย

งมิติคณะ ตาร

นธระหวางตา

4.5 ความสัมพั

41

ยตารางขอเท็จ

รางมิติสาขาวิ

ารางขอเท็จจริ

พนัธตารางขอ

จจริงจํานวนน

วิชา ตารางมิติ

ริงและตารางมิ

เท็จจริงจาํนว

นักศึกษาใหม

ติประเภทกา

มติิดังรูป 4.5 

วนนักศึกษาให

 อยูตรงกลาง

รรับเขาศึกษ

หม 

ลอมรอบ

า เปนตน 

 



 

6) ด

ตารางมิติเวล

ความสัมพันธ

  

 

านหลักสูตร 

า ตารางมิติค

ธระหวางตาร

รูปที

 ประกอบดวย

ณะ ตารางมิติ

รางขอเท็จจริง

ที่ 4.6 ความสัม

42

ยตารางขอเทจ็

ตสิาขาวิชา ตา

งและตารางมิติ

มพันธตารางข

จจริงจํานวนห

ารางมิติประเภ

ตดิังรูป 4.6 

ขอเท็จจริงจาํน

หลักสูตร อยูต

ภทหลักสูตร เ

นวนหลักสูตร

ตรงกลางลอม

เปนตน สามา

ร 

มรอบดวย

ารถแสดง

 



 

7) ด

ดวยตารางมิติ

ตน สามารถแ

  

 

านหลักสูตร 

ติเวลาเปดหลั

แสดงความสัม

รูปท่ี 4

 ประกอบดวย

ักสูตร ตาราง

มพันธระหวา

4.7 ความสัมพั

43

ยตารางขอเทจ็

งมิติคณะ ตาร

างตารางขอเท็

พนัธตารางขอ

 

จจริงจํานวนห

างมิติสาขาวิช

ทจ็จริงและตาร

เท็จจริงจาํนว

หลักสูตรใหม

ชา ตารางมิติป

รางมิติดังรูป 

วนหลักสูตรให

 อยูตรงกลาง

ประเภทหลัก

4.7 

หม 

ลอมรอบ

สูตร เปน
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8) ดานงานวิจัย ประกอบดวยตารางขอเท็จจริงจํานวนงานวิจัย อยูตรงกลางลอมรอบดวย

ตารางมิติเวลา ตารางมิติคณะ ตารางมิติสาขาวิชา ตารางมิติประเภทงานวิจัย เปนตน สามารถแสดง

ความสัมพันธระหวางตารางขอเท็จจริงและตารางมิติดังรูป 4.8 

 

รูปท่ี 4.8 ความสัมพันธตารางขอเท็จจริงจาํนวนงานวจิัย 

DimBugetGroupType
BugetGroupTypeKey

BugetGroupTypeName

DimBugetSourceOrganization
BugetGroupTypeKey

BugetTypeKey

BugetSubTypeKey

BugetSourceOrgKey

BugetSourceOrgName

DimBugetSubType
BugetGroupTypeKey

BugetTypeKey

BugetSubTypeKey

BugetSubTypeName

DimBugetType
BugetGroupTypeKey

BugetTypeKey

BugetTypeName

DimOrganization
OrganizationTypeKey

OrganizeKey

OrganizeName

OrganizeNameEng

CommonCode

Status

FacultyGroupKey

DimResearchContinue
ResearchContinueKey

ResearchContinueName

DimResearchDevelop
ResearchDevelopKey

ResearchDevelopName

DimResearchGroup
ResearchGroupKey

ResearchGroupName

DimResearchJoin
ResearchJoinKey

ResearchJoinName

DimResearchLevel
ResearchLevelKey

ResearchLevelName

DimResearchMainGroup
ResearchMainGroupKey

ResearchMainGroupName

DimResearchPrivateOrganization
ResearchPrvOrgKey

ResearchPrvOrgName

DimResearchStatus
ResearchStatusKey

ResearchStatusName

DimResearchSubGroup
ResearchGroupKey

ResearchSubGroupKey

ResearchSubGroupName

DimResearchType
ResearchTypeKey

ResearchTypeName

DimSubOrganization
OrganizationTypeKey

OrganizeKey

SubOrganizeKey

SubOrganizeNameTha

SubOrganizeNameEng

CommonCode

Status

DimTime
TimeKey

FullDateAlternateKey

DayOfWeek

ThaiDayNameOfWeek

DayNumberOfMonth

MonthNumberOfYear

ThaiMonthName

CalendarYear

CalendarQuarter

CalendarSemester

AcademicYear

FiscalYear

FactResearch
Number

TimeKey

FiscalYear

AcadYear

OrganizationTypeKey

OrganizeKey

SubOrganizeKey

ResearchTypeKey

ResearchProjectKey

Budget

ResearchNameTha

ResearchNameEng

ResearchContinueKey

ResearchMainGroupKey

ResearchGroupKey

ResearchSubGroupKey

ResearchLevelKey

ResearchJoinKey

ResearchDevelopKey

ResearchPrvOrgKey

ResearchStatusKey

ResearchPatentKey

MemberTeacher

MemberResearcher

MemberEmployee

MemberOther

BugetGroupTypeKey

BugetTypeKey

BugetSubTypeKey

BugetSourceOrgKey
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4.3.3 โครงสรางคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

        ในข้ันตอนสุดทายของการออกแบบคลังขอมูล จะทําการกําหนดรูปแบบและชนิดขอมูลและ

คียตางๆท่ีใชงาน  

ตารางท่ี  4.10 ตารางขอเท็จจริงจํานวนบุคลากร 

ช่ือตาราง            :  FactEmployee 
ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนบุคลากร 
Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน FK 

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย FK 

EmployeeTypeKey SmallInt รหัสประเภทบุคลากร FK 

WorkGroupKey Int รหัสสายงาน FK 

EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา FK 

CountryKey Char (2) รหัสประเทศ FK 

AcadPositionKey Int รหัสตําแหนงทางวิชาการ FK 

DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค FK 

EmployeeAmount Int จํานวนนักศึกษามาจากการนับ   

 

ตารางท่ี  4.11 ตารางขอเท็จจริงจํานวนการลา 

ช่ือตาราง            :  FactEmployeeLeave 
ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 
คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนการลา 
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ตารางท่ี  4.11 ตารางขอเท็จจริงจํานวนการลา (ตอ) 

Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
Number Int ลําดับ PK 
TimeKey Int รหัสเวลา PK 
OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน FK 
OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน FK 
SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย FK 
EmployeeTypeKey SmallInt รหัสประเภทบุคลากร FK 
WorkGroupKey Int รหัสสายงาน FK 
EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา FK 

AcadPositionKey Int รหัสตําแหนงทางวิชาการ FK 
DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค FK 
LeaveTypeKey SmallInt รหัสประเภทการลา FK 
LeaveAmountDay Decimal จํานวนวนัลามาจากผลรวม   
LeaveAmount Int จํานวนการลามาจากการนับ   

 

ตารางท่ี  4.12 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

ช่ือตาราง            :  FactStudentCurrent 
ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 
คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 
TimeKey Int รหัสเวลา PK 
OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน  FK 
OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 
SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 
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ตารางท่ี  4.12 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาปจจุบัน (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา  FK 
StudentTypeKey SmallInt รหัสประเภทนักศึกษา  FK 
EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา  FK 
EducationLevelCurrent TinyInt ปท่ีศึกษา   
GPA Decimal เกรดเฉล่ีย   
GPARank05 VarChar (50) ชวงเกรดเฉล่ีย ระยะหาง 0.5   
GPARank1 VarChar (50) ชวงเกรดเฉล่ีย ระยะหาง 1   
StudentFromTypeKey TinyInt รหัสประเภทใน/นอกประเทศ  FK 
CountryKey Char (2) รหัสประเทศ  FK 
StudyStatusKey SmallInt รหัสสถานภาพการศึกษา  FK 
DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค  FK 
ProvinceKey Char (2) รหัสจังหวดั  FK 
Gender Char (1) เพศ   
CurrentAmount Int จํานวนนักศึกษาปจจุบันมาจาก

การนับ 
  

 

ตารางท่ี  4.13 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาใหม 

ช่ือตาราง            :  FactStudentNew 
ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนนักศึกษาใหม 
Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน FK  
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ตารางท่ี  4.13 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาใหม (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 

FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา  FK 

StudentTypeKey SmallInt รหัสประเภทนักศึกษา  FK 

Gender Char (1) เพศ   

AdmitAcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีเขา   

AdmitAcadTerm TinyInt เทอมท่ีเขา   

AdmitTypeKey SmallInt รหัสประเภทการรับเขาศึกษา  FK 

StudentFromTypeKey TinyInt รหัสประเภทใน/นอกประเทศ  FK 

EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา  FK 

CountryKey Char (2) รหัสประเทศ  FK 

DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค  FK 

ProvinceKey Char (2) รหัสจังหวดั  FK 

NewAmount Int จํานวนนักศึกษาใหมจากการนับ   

 

ตารางท่ี  4.14 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ช่ือตาราง            :  FactStudentGraduate 

ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 
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ตารางท่ี  4.14 ตารางขอเท็จจริงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

LeaveAcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีจบ   

LeaveAcadTerm TinyInt เทอมท่ีจบ   

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน FK  

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 

FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา  FK 

StudentTypeKey SmallInt รหัสประเภทนักศึกษา  FK 

EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา  FK 

GPA Decimal เกรดเฉล่ีย   

GPARank05 VarChar (50) ชวงเกรดเฉล่ีย ระยะหาง 0.5   

GPARank1 VarChar (50) ชวงเกรดเฉล่ีย ระยะหาง 1   

StudyStatusKey SmallInt รหัสสถานภาพการศึกษา  FK 

StudentLeaveCauseKey SmallInt รหัสสาเหตุการสําเร็จการศึกษา  FK 

StudentFromTypeKey TinyInt รหัสประเภทใน/นอกประเทศ  FK 

CountryKey Char (2) รหัสประเทศ  FK 

DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค  FK 

ProvinceKey Char (2) รหัสจังหวดั  FK 

Gender Char (1) เพศ   

GraduateAmount Int จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษามาจากการนับ 
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ตารางท่ี  4.15 ตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตร 

ช่ือตาราง            :  FactCurriculum 

ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนหลักสูตรปจจุบัน 

Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 

AcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีนําเขา   

AcadTerm Int เทอม ท่ีนําเขา   

OpenAcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีเปดหลักสูตร   

OpenAcadTerm Int เทอมท่ีเปดหลักสูตร   

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน  FK 

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 

FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา  FK 

EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา  FK 

CurriculumKey Char (8) รหัสหลักสูตร   

CurriculumPlanTypeKey Int รหัสแผนการศึกษา  FK 

CurriculumTypeKey Int รหัสประเภทหลักสูตร  FK 

CurriculumClassKey SmallInt รหัสกลุมประเภทหลักสูตร  FK 

CurriculumYearName VarChar (255) ปท่ีกําหนด   

CurriculumNameTha VarChar (500) ช่ือหลักสูตรไทย   

CurriculumNameEng VarChar (500) ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ   
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ตารางท่ี  4.16 ตารางขอเท็จจริงจํานวนหลักสูตรเปดใหม 

ช่ือตาราง            :  FactCurriculumNew 

ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนหลักสูตรเปดใหม 

Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 

AcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีเปด   

AcadTerm Int เทอมท่ีเปด   

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน  FK 

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 

FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา  FK 

EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา  FK 

CurriculumPlanTypeKey Int รหัสแผนการศึกษา  FK 

CurriculumKey Char (8) รหัสหลักสูตร   

CurriculumTypeKey Int รหัสประเภทหลักสูตร  FK 

CurriculumClassKey SmallInt รหัสกลุมประเภทหลักสูตร  FK 

CurriculumNameTha VarChar (500) ช่ือหลักสูตรไทย   

CurriculumNameEng VarChar (500) ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ   
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ตารางท่ี  4.17 ตารางขอเท็จจริงจํานวนงานวิจัย 

ช่ือตาราง            :  FactResearch 

ประเภทตาราง    :  ตารางขอเท็จจริง 

คําอธิบาย            :  เก็บจํานวนงานวิจยั 

Primary Key       :  Number,TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

Number Int ลําดับ PK 

TimeKey Int รหัสเวลา PK 

FiscalYear Char (4) ปงบประมาณ   

AcadYear Char (4) ปการศึกษาท่ีนําเขา   

OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน  FK 

OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน  FK 

SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย  FK 

ResearchTypeKey SmallInt รหัสประเภทงานวิจยั  FK 

ResearchProjectKey VarChar (10) รหัสงานวิจยั   

Budget Money งบประมาณมาจากผลรวม   

ResearchNameTha VarChar (255) ช่ืองานวิจยั   

ResearchNameEng VarChar (255) ช่ืองานวิจยัภาษาอังกฤษ   

ResearchContinueKey SmallInt รหัสประเภทงานวิจยัตอเนื่อง  FK 

ResearchMainGroupKey SmallInt รหัสหมวดหมูงานวิจยั  FK 

ResearchGroupKey SmallInt รหัสสาขางานวิชาการ  FK 

ResearchSubGroupKey SmallInt รหัสสาขายอยวิชาการ  FK 

ResearchLevelKey SmallInt รหัสระดับงานวิจยั  FK 

ResearchJoinKey VarChar (1) รหัสประเภทการสรางความ

รวมมือระหวางประเทศ 

 FK 
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ตารางท่ี  4.17 ตารางขอเท็จจริงจํานวนงานวิจัย (ตอ) 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

ResearchDevelopKey VarChar (1) รหัสประเภทการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 FK 

ResearchPrvOrgKey VarChar (1) รหัสประเภทความรวมมือกับ

ภาคการผลิต 

 FK 

ResearchStatusKey SmallInt รหัสสถานะโครงการวิจัย  FK 

MemberTeacher Int จํานวนอาจารยมาจากผลรวม   

MemberResearcher Int จํานวนนักวิจยัมาจากผลรวม   

MemberEmployee Int จํานวนบุคลากรมาจากผลรวม   

MemberOther Int จํานวนบุคคลภายนอกมาจาก

ผลรวม 

  

BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ  FK 

BugetTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย  FK 

BugetSubTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนยอย  FK 

BugetSourceOrgKey Int รหัสรายช่ือแหลงเงินทุน  FK 

 

ตารางท่ี  4.18 ตารางมิติตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือตาราง            :  DimAcadPosition 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ตําแหนงทางวชิาการ 
Primary Key       :  AcadPositionKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
AcadPositionKey Int รหัสตําแหนงทางวิชาการ PK 
AcadPositionName VarChar (50) ช่ือตําแหนงทางวิชาการ   
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ตารางท่ี  4.19 ตารางมิติประเภทการรับเขาศึกษา 

ช่ือตาราง            :  DimAdmitType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทการรับเขาศึกษา 
Primary Key       :  AdmitTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
AdmitTypeKey SmallInt รหัสประเภทการรับเขาศึกษา PK 
AdmitTypeName VarChar (50) ช่ือประเภทการรับเขาศึกษา   

 

ตารางท่ี  4.20 ตารางมิติแหลงทุนระดับประเทศ 

ช่ือตาราง            :  DimBugetGroupType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  แหลงทุนระดบัประเทศ 
Primary Key       :  BugetGroupTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ PK 
BugetGroupTypeName VarChar (100) ช่ือแหลงทุนระดับประเทศ   

 

ตารางท่ี  4.21 ตารางมิติแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือตาราง            :  DimBugetType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  แหลงทุนระดบัมหาวิทยาลัย 
Primary Key       :  BugetGroupTypeKey,BugetTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ PK 
BugetTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย PK 
BugetTypeName VarChar (100) ช่ือแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย   
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ตารางท่ี  4.22 ตารางมิติรายช่ือแหลงเงินทุนวิจัย 

ช่ือตาราง            :  DimBugetSourceOrganization 

ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 

คําอธิบาย            :  รายช่ือแหลงเงินทุนวจิัย 

Primary Key       :  BugetGroupTypeKey,BugetTypeKey,BugetSubTypeKey,BugetSourceOrgKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ PK 

BugetTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย PK 

BugetSubTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนยอย PK 

BugetSourceOrgKey Int รหัสรายช่ือแหลงเงินทุนวิจยั PK 

BugetSourceOrgName VarChar (255) ช่ือแหลงเงินทุนวิจยั   

 

ตารางท่ี  4.23 ตารางมิติแหลงทุนยอย 

ช่ือตาราง            :  DimBugetSubType 

ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 

คําอธิบาย            :  แหลงทุนยอย 

Primary Key       :  BugetGroupTypeKey,BugetTypeKey,BugetSubTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ PK 

BugetTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย PK 

BugetSubTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนยอย PK 

BugetSubTypeName VarChar (255) ช่ือแหลงทุนยอย   

BugetGroupTypeKey SmallInt รหัสแหลงทุนระดับประเทศ   
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ตารางท่ี  4.24 ตารางมิติประเทศ 

ช่ือตาราง            :  DimCountry 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเทศ 
Primary Key       :  CountryKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
CountryKey Char (2) รหัสประเทศ PK 
CountryNameTha VarChar (100) ช่ือประเทศ   
CountryNameEng VarChar (100) ช่ือประเทศภาษาอังกฤษ   
 

ตารางท่ี  4.25 ตารางมิติกลุมประเภทหลักสูตร 

ช่ือตาราง            :  DimCurriculumClass 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  กลุมประเภทหลักสูตร 
Primary Key       :  CurriculumClassKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
CurriculumClassKey SmallInt รหัสกลุมประเภทหลักสูตร PK 
CurriculumClassName VarChar (50) ช่ือกลุมประเภทหลักสูตร   

 

ตารางท่ี  4.26 ตารางมิติแผนหลักสูตร 

ช่ือตาราง            :  DimCurriculumPlanType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  แผนหลักสูตร 
Primary Key       :  CurriculumPlanTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
CurriculumPlanTypeKey Int รหัสแผนหลักสูตร PK 
CurriculumPlanTypeName VarChar (50) ช่ือแผนหลักสูตร   
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ตารางท่ี  4.27 ตารางมิติประเภทหลักสูตร 

ช่ือตาราง            :  DimCurriculumType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทหลักสูตร 
Primary Key       :  CurriculumTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
CurriculumTypeKey Int รหัสประเภทหลักสูตร PK 
CurriculumTypeName VarChar (50) ช่ือประเภทหลักสูตร   
 

ตารางท่ี  4.28 ตารางมิติภูมิภาค 

ช่ือตาราง            :  DimDivision 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ภูมิภาค 
Primary Key       :  DivisionKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค PK 
DivisionName VarChar (40) ช่ือภูมิภาค   
 

ตารางท่ี  4.29 ตารางมิติระดบัการศึกษา 

ช่ือตาราง            :  DimEducationLevel 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ระดับการศึกษา 
Primary Key       :  EducationLevelKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
EducationLevelKey Int รหัสระดับการศึกษา PK 
EducationLevelNameTha VarChar (80) ช่ือระดับการศึกษา   
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ตารางท่ี  4.30 ตารางมิติประเภทบุคลากร 

ช่ือตาราง            :  DimEmployeeType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทบุคลากร 
Primary Key       :  EmployeeTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
EmployeeTypeKey SmallInt รหัสประเภทบุคลากร PK 
EmployeeTypeName VarChar (50) ช่ือประเภทบุคลากร   
 

ตารางท่ี  4.31 ตารางมิติกลุมสาขาวิชา 

ช่ือตาราง            :  DimFacultyGroup 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  กลุมสาขาวิชา 
Primary Key       :  FacultyGroupKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
FacultyGroupKey SmallInt รหัสกลุมสาขาวิชา PK 
FacultyGroupName VarChar (100) ช่ือกลุมสาขาวิชา   
 

ตารางท่ี  4.32 ตารางมิติประเภทการลา 

ช่ือตาราง            :  DimLeaveType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทการลา 
Primary Key       :  LeaveTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
LeaveTypeKey SmallInt รหัสประเภทการลา PK 
LeaveTypeName VarChar (50) ช่ือประเภทการลา   
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ตารางท่ี  4.33 ตารางมิติหนวยงาน/คณะ 

ช่ือตาราง            :  DimOrganization 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  หนวยงาน/คณะ 
Primary Key       :  OrganizationTypeKey,OrganizeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน PK 
OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน/คณะ PK 
OrganizeName VarChar (255) ช่ือหนวยงาน   
 

ตารางท่ี  4.34 ตารางมิติประเภทหนวยงาน 

ช่ือตาราง            :  DimOrganizationType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทหนวยงาน 
Primary Key       :  OrganizationTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน PK 
OrganizationTypeName VarChar (50) ช่ือรหัสประเภทหนวยงาน   
 

ตารางท่ี  4.35 ตารางมิติประเภทงานวิจัยตอเนื่อง 

ช่ือตาราง            :  DimResearchContinue 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทงานวจิัยตอเนื่อง 
Primary Key       :  ResearchContinueKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchContinueKey SmallInt รหัสประเภทงานวิจยัตอเนื่อง PK 
ResearchContinueName VarChar (25) ช่ือประเภทงานวิจยัตอเนื่อง   
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ตารางท่ี  4.36 ตารางมิติจังหวัด 

ช่ือตาราง            :  DimProvince 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  จังหวดั 
Primary Key       :  ProvinceKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ProvinceKey Char (2) รหัสจังหวดั PK 
ProvinceNameTha VarChar (50) ช่ือจังหวดั   
ProvinceNameEng VarChar (50) ช่ือจังหวดัภาษาอังกฤษ   
DivisionKey SmallInt รหัสภูมิภาค FK 
 

ตารางท่ี  4.37 ตารางมิติเวลา 

ช่ือตาราง            :  DimTime 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  เวลา 
Primary Key       :  TimeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
TimeKey Int รหัสเวลา PK 
FullDateAlternateKey DateTime วันท่ีรูปแบบเต็ม   
MonthNumberOfYear TinyInt เดือน   
ThaiMonthName VarChar (50) ช่ือเดือน   
CalendarYear Char (4) ปพศ.   
CalendarQuarter TinyInt ไตรมาส   
CalendarSemester TinyInt เทอม   
AcademicYear Char (4) ปการศึกษา   
FiscalYear Char (4) ปงบประมาณ   
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        จากตารางท่ี 4.37 ขอมูลดานบุคลากรมีการเปล่ียนแปลงขอมูลรายเดือน ดานนักศึกษามีการ

เปล่ียนแปลงขอมูลรายเทอม ดานหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลงขอมูลรายเทอม และดานงานวจิัยมีการ

เปล่ียนแปลงขอมูลรายเทอม ดังนั้นจึงเก็บขอมูลในรายเดอืนเพื่อความยดืหยุน ในการนําเสนอ

รูปแบบตางๆ เชน ดานบุคลากรและดานงานวิจยัตองการรายงานจําแนกตามปงบประมาณ สามารถ

ลงลึกไตรมาส ดานนักศึกษาตองการรายงานจําแนกตามปการศึกษา สามารถลงลึกถึงเทอมได 

ดังนั้นจึงออกแบบใหตารางมีลําดับช้ันของปงบประมาณดังนี้ ปงบประมาณ ไตรมาส เดือน ลําดบั

ชันของปการศึกษาดังนี้ ปการศึกษา เทอม เดือน ลําดับช้ันของปปฏิทินดังนี้ ปพ.ศ. เดือน 

ตารางท่ี  4.38 ตารางมิติประเภทการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ช่ือตาราง            :  DimResearchDevelop 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
Primary Key       :  ResearchDevelopKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 

ResearchDevelopKey VarChar (1) รหัสประเภทการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

PK 

ResearchDevelopName VarChar (100) ช่ือประเภทการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

ตารางท่ี  4.39 ตารางมิติการสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

ช่ือตาราง            :  DimResearchJoin 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  การสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
Primary Key       :  ResearchJoinKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchJoinKey VarChar (1) รหัสการสรางความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
PK 

ResearchJoinName VarChar (100) ช่ือการสรางความรวมมือระหวางประเทศ   
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ตารางท่ี  4.40 ตารางมิติระดบังานวิจยั 

ช่ือตาราง            :  DimResearchLevel 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ระดับงานวิจยั 
Primary Key       :  ResearchLevelKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchLevelKey SmallInt รหัสระดับงานวิจยั PK 
ResearchLevelName VarChar (100) ช่ือระดับงานวจิัย   

 

ตารางท่ี  4.41 ตารางมิติหมวดหมูงานวิจยั 

ช่ือตาราง            :  DimResearchMainGroup 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  หมวดหมูงานวิจัย 
Primary Key       :  ResearchMainGroupKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchMainGroupKey SmallInt รหัสหมวดหมูงานวิจยั PK 
ResearchMainGroupName VarChar (255) ช่ือหมวดหมูงานวิจยั   
 

ตารางท่ี  4.42 ตารางมิติประเภทความรวมมือกับภาคการผลิต 

ช่ือตาราง            :  DimResearchPrivateOrganization 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทความรวมมือกับภาคการผลิต 
Primary Key       :  ResearchPrvOrgKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchPrvOrgKey VarChar (1) รหัสประเภทความรวมมือกับภาคการ

ผลิต 
PK 

ResearchPrvOrgName VarChar (100) ช่ือประเภทความรวมมือกับภาคการผลิต   
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ตารางท่ี  4.43 ตารางมิติสถานะงานวิจยั 

ช่ือตาราง            :  DimResearchStatus 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สถานะงานวจิยั 
Primary Key       :  ResearchStatusKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchStatusKey SmallInt รหัสสถานะงานวิจยั PK 
ResearchStatusName VarChar (255) ช่ือสถานะงานวิจัย   
 

ตารางท่ี  4.44 ตารางมิติสาขายอยวิชาการ 

ช่ือตาราง            :  DimResearchSubGroup 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สาขายอยวิชาการ 
Primary Key       :  ResearchGroupKey,ResearchSubGroupKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchGroupKey SmallInt รหัสสาขาวิชาการ PK 
ResearchSubGroupKey SmallInt รหัสสาขายอยวิชาการ PK 
ResearchSubGroupName VarChar (255) ช่ือสาขายอยวชิาการ   

 

ตารางท่ี  4.45 ตารางมิติประเภทงานวิจัย 

ช่ือตาราง            :  DimResearchType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทงานวจิัย 
Primary Key       :  ResearchTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchTypeKey SmallInt รหัสประเภทงานวิจยั PK 
ResearchTypeName VarChar (100) ช่ือประเภทงานวิจยั   
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ตารางท่ี  4.46 ตารางมิติประเภทใน/นอกประเทศ 

ช่ือตาราง            :  DimStudentFromType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทใน/นอกประเทศ 
Primary Key       :  StudentFromTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
StudentFromTypeKey TinyInt รหัสประเภทใน/นอกประเทศ PK 
StudentFromTypeName VarChar (50) ช่ือประเภทใน/นอกประเทศ   
 

ตารางท่ี  4.47 ตารางมิติสาเหตุการสําเร็จการศึกษา 

ช่ือตาราง            :  DimStudentLeaveCause 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สาเหตุการสําเร็จการศึกษา 
Primary Key       :  StudentLeaveCauseKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
StudentLeaveCauseKey SmallInt รหัสสาเหตุการสําเร็จการศึกษา PK 
StudentLeaveCauseName VarChar (50) ช่ือสาเหตุการสําเร็จการศึกษา   

 

ตารางท่ี  4.48 ตารางมิติประเภทนักศึกษา 

ช่ือตาราง            :  DimStudentType 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  ประเภทนักศึกษา 
Primary Key       :  StudentTypeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
StudentTypeKey SmallInt รหัสประเภทนักศึกษา PK 
StudentTypeName VarChar (100) ประเภทนักศึกษา   
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ตารางท่ี  4.49 ตารางมิติสถานภาพการศึกษา 

ช่ือตาราง            :  DimStudyStatus 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สถานภาพการศึกษา 
Primary Key       :  StudyStatusKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
StudyStatusKey SmallInt รหัสสถานภาพการศึกษา PK 
StudyStatusName VarChar (50) ช่ือสถานะการศึกษา   
 

 

ตารางท่ี  4.50 ตารางมิติสาขาวิชาการ 

ช่ือตาราง            :  DimResearchGroup 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สาขาวิชาการ 
Primary Key       :  ResearchGroupKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
ResearchGroupKey SmallInt รหัสสาขาวิชาการ PK 

ResearchGroupName VarChar (255) ช่ือสาขาวิชาการ   
 

ตารางท่ี  4.51 ตารางมิติสายงาน 

ช่ือตาราง            :  DimWorkGroup 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  สายงาน 
Primary Key       :  WorkGroupKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
WorkGroupKey Int รหัสสายงาน PK 
WorkGroupName VarChar (50) ช่ือสายงาน   
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ตารางท่ี  4.52 ตารางมิติหนวยงานยอย 

ช่ือตาราง            :  DimSubOrganization 
ประเภทตาราง    :  ตารางมิติ 
คําอธิบาย            :  หนวยงานยอย 
Primary Key       :  OrganizationTypeKey,OrganizeKey,SubOrganizeKey 

ช่ือฟลด ชนิด(ขนาด) คําอธิบาย คีย 
OrganizationTypeKey SmallInt รหัสประเภทหนวยงาน PK 
OrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงาน PK 
SubOrganizeKey VarChar (10) รหัสหนวยงานยอย PK 
SubOrganizeNameTha VarChar (255) ช่ือหนวยงานยอย   
SubOrganizeNameEng VarChar (255) ช่ือหนวยงานยอยภาษาอังกฤษ   
 


