
 
 

บทที่ 4 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการประเ มินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ผูคนควาไดทําการศึกษาวิเคราะหระบบงานปจจุบันและสภาพปญหา 
ท่ีพบอยูเพื่อสรางเปนขอกําหนด และนําขอกําหนดเหลานั้นมาสรางเปนแบบจําลองระบบใหม  
โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบและพัฒนาระบบดังนี้ 

4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
 

4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
4.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห ออกแบบจําลองระบบใหม ของระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ  ผูคนควาได เ ลือกใช เค ร่ืองมือท่ีใชในการวิ เคราะห 
ซ่ึงไดแก แผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูลของ  Gane & Sarson   
ซ่ึง เปนแผนผัง ท่ีได รับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย  ท่ีใช สัญลักษณในการนํา เสนอ 
แบบจํ า ล อ ง ก ร ะบวนก า ร คว า ม สั ม พันธ  ขอบ เ ขตก า รทํ า ง า น ร ะหว า ง ร ะบบย อ ย 
กับระบบใหญ  รวมถึงการไหลของขอมูลไปตามกระบวนการตาง  ๆ  ในระบบงานใหม  
โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ ดังตาราง 4.1  

 
ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายท่ีนํามาใชเขียนแผนผังกระแสขอมูล 
สัญลักษณ ความหมาย 

 

Process 
คือสัญลักษณของกระบวนการ/การประมวลผล 

 

External Entity 
คือสัญลักษณท่ีใชแทนส่ิงท่ีอยูภายนอกขอบเขตของระบบ 
ซ่ึงสามารถเปนบุคคล หนวยงาน หรือระบบงาน 
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ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายท่ีนํามาใชเขียนแผนผังกระแสขอมูล (ตอ) 
สัญลักษณ ความหมาย 

 

Duplicated External Entity 
สัญลักษณท่ีใชแทนส่ิงท่ีอยูภายนอกขอบเขตของระบบท่ีมี
ซํ้ากัน 

 
Data Store 
คือสัญลักษณหนวยเก็บขอมูล 

 
Duplicated Data Store 
คือสัญลักษณหนวยเก็บขอมูลท่ีมีการแสดงซํ้า 

 

Data Flow 
คือสัญลักษณการสงผานขอมูล 

 

รูป 4.1 แผนผังบริบท 
 

จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบในระดับบนสุด ซ่ึงจะแสดง
ถึงส่ิงแวดลอมของระบบและองคประกอบหลัก ๆ โดยจะไมแสดงสัญลักษณแหลงจัดเก็บขอมูล 
ท้ังนี้แผนผังบริบทจะมีเพียงหน่ึงกระบวนการ ท่ีใชเลขอางอิงคือหมายเลข 0 โดยแผนผังดังกลาว 

0

ระบบสารสนเทศเพือ่การประเมิน

แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ

เจาหนาที่งานติดตาม
และประเมนิแผน

- สิทธ์ิการใช งานเจาหนาทีฯ่
- รายงานตามเง่ือนไขของเจาหนาทีฯ่
- ภาพรวมตามเงื่อนไขของเจาหนาทีฯ่

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานเจาหนาทีฯ่
-ข อมูลแผนยุทธศาสตร, ข อมูลเป าประสงค,
ข อมูลแผนกลยุทธ, ข อมูลตวัชี้วดัความสาํเร็จ,
ข อมูลผู กาํกบัดูแลตวัชี้วดัความสาํเร็จ

- เ ง่ือนไขภาพรวมของเจาหนาทีฯ่

ผูกาํกบัดูแล

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานผู กาํกบัดูแล
-ข อมูลผลการประเมินแผนยุทธศาสตรรายปี
- เ ง่ือนไขภาพรวมของผู กาํกบัดูแล

- สิทธ์ิการใช งานผู กาํกบัดูแล
- ภาพรวมตามเง่ือนไขของผู กาํกบัดูแล

ผูดูแลระบบ
ผูอ ํานวยการสํานกันโยบาย

และแผนสถาบนั

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานผู ดูแลระบบ
-ข อมูลสิทธ์ิผู ใช งาน

- สิทธ์ิการใช งานผู ดูแลระบบ
-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานผู อาํนวยการ
- เ ง่ือนไขภาพรวมของผู อาํนวยการ

- สิทธ์ิการใช งานผู อาํนวยการ
- ภาพรวมตามเง่ือนไขของผู อาํนวยการ
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จะทําใหเราสามารถเห็นภาพรวมของท้ังระบบงาน และขอบเขตของการวิเคราะหระบบนั้น ๆ  
ว า ได รับข อ มูลมาจาก ท่ี ใด  และผล ลัพธ ต า ง  ๆ  ถูกส ง ไป ท่ี ใดบ า ง  ซ่ึ งแผน ผังบ ริบท 
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยพายัพ มีผูท่ีเกี่ยวของ 
กับระบบ (External entity) ดังตอไปนี้ 

1) เจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูล เรียกดู 
ขอมูลรอบการประเมิน ขอมูลแผนยุทธศาสตร ขอมูลเปาประสงค ขอมูลแผนกลยุทธ ขอมูลตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ ขอมูลผูกํากับดูแลตัวชี้วัดได 

2) ผู กํ า กั บดู แล  สามารถประ เ มิน ตั ว ช้ี วั ดความ สํ า เ ร็ จ ในการกํ ากั บดู แล 
ตามแผนยุทธศาสตรไดดวยตนเอง สามารถเรียกดูภาพรวมผลการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ในการกํากับดูแลของตนเองได 

3) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนสถาบัน สามารถเรียกดูภาพรวมผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จท้ังหมดได  

4) ผูดูแลระบบ  สามารถกําหนดสิทธ์ิและอนุ มัติ สิท ธ์ิใหกับผู ใช งานระบบ 
เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสิทธ์ิผูใชงานระบบ 

แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 จะแสดงถึงกระบวนการหลัก ๆ ของระบบ 
ซ่ึงบางกระบวนการอาจจบลงที่แผนผังกระแสขอมูลในระดับนี้ แตบางกระบวนการจําเปนตองแยก
กระบวนการยอยลงไปอีก เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนกระบวนการทํางานหลัก 
ของระบบสามารถแจกแจงออกเปน 5 กระบวนการ ตามรูป 4.2 อธิบายไดดังนี้ 

กระบวนการท่ี 1 เขาสูระบบ เปนกระบวนการตรวจสอบผูใชงานระบบจากชื่อผูใช 
และรหัสผาน จากนั้นจึงใหสิทธ์ิการใชงานระบบกับผูใชงานระบบตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ตามรูป 4.3 

กระบวนการท่ี 2 ปรับปรุงแฟมขอมูลระบบ เปนกระบวนการสําหรับผูดูแลระบบ 
ในการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ โดยกําหนดสิทธ์ิตามการกํากับดูแล โดยอางอิงจากเอกสาร 
คํารับรองการกํากับดูแลตัวชี้วัดความสําเร็จระหวางอธิการบดี กับ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กระบวนการที่ 3 ปรับปรุงแฟมขอมูลแผนยุทธศาสตรประจําป เปนกระบวนการ 
สําหรับเจาหนาท่ีงานติดตามและประเมินแผน ทําการจัดการกับขอมูลแผนยุทธศาสตร ขอมูล
เปาประสงค ขอมูลแผนกลยุทธรายป ขอมูลตัวช้ีวัดรายป ขอมูลผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ตามรูป 4.4 

กระบวนการท่ี 4 ปรับปรุงแฟมขอมูลผลการประเมินแผนยุทธศาสตรรายป  
เปนกระบวนการสําหรับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด ทําการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จในการกํากับดูแล
ของตนเอง ตามรูป 4.5 
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 
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กระบวนการที่ 5 แสดงภาพรวมการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปนกระบวนการ 
ในการบริหารติดตามตรวจสอบภาพรวมความกาวหนาของผลการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
จะแสดงภาพรวมตามเง่ือนไขและสิทธ์ิของผูใชงานระบบ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปจัดทํารายงานสรุป 
(Summary Report) นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของการบวนการท่ี 1 เขาสูระบบ 
 
จากรูป 4.3 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางาน สําหรับผูใชงานระบบ  

ในการเขาสูระบบ ประกอบดวย 2 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้ 
กระบวนการท่ี 1.1 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ เปนกระบวนการในการตรวจสอบชื่อผูใช 

และรหัสผาน จากแฟมบัญชีรายช่ือผูใชกลางของมหาวิทยาลัย (Active Directory) 
กระบวนการท่ี 1.2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เปนกระบวนการในการตรวจสอบ 

ระดับสิทธ์ิการใชงานภายในระบบ 
จากรูป 4.4 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับเจาหนาท่ีงานติดตาม 

และประเมินแผน สําหรับจัดการกับขอมูลแผนยุทธศาสตร อธิบายไดดังนี้ 
กระบวนการที่ 3.1 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร เปนกระบวนการในการเพิ่ม ลบ แกไข 

ขอมูลแผนยุทธศาสตร  โดยอางอิงจากเอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ  ฉบับท่ี  4  
ปการศึกษา 2549 - 2554 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2552 - 2554) 

1.1

ตรวจสอบบญัชรีายชือ่

D1 แฟ มบญัชรีายชือ่ผู ใช 

รายละเอียดบญัชรีายชือ่ผู ใช 

D2 แฟ มสิทธ์ิการใช งาน

ชือ่ผู ใช  /รหัสผาน

รายละเอียดสิทธ์ิการใช งาน1.2

ตรวจสอบสิทธ์ิการใช งาน

ชือ่ผู ใช  /รหัสผาน

สิทธ์ิการใช งาน
D9 แฟ มกลุมผู ใช งาน

รายละเอียดกลุมการใช งาน
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รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 
ปรับปรุงแฟมขอมูลแผนยุทธศาสตร 

 
กระบวนการท่ี 3.2 ปรับปรุงเปาประสงค เปนกระบวนการในการเพิ่ม ลบ แกไข  

ขอมูลเปาประสงค เช่ือมโยงขอมูลเปาประสงคกับขอมูลแผนยุทธศาสตร โดยอางอิงจากเอกสาร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับท่ี 4 ปการศึกษา 2549 - 2554 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2552 - 
2554) 

กระบวนการที่ 3.3 ปรับปรุงแผนกลยุทธ เปนกระบวนการในการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
แผนกลยุทธ  เ ช่ือมโยงขอมูลแผนกลยุทธกับขอมูลเปาประสงค  โดยอางอิงจากเอกสาร 
แผนยุทธศาสตรประจําป 2553 
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กระบวนการท่ี 3.4 ปรับปรุงตัวช้ีวัด เปนกระบวนการในการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กําหนดหนวยวัดตัวช้ีวัด เพื่อนําไปเปนเง่ือนไขขอคําถามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
แตละตัวช้ีวัด เช่ือมโยงขอมูลแผนกลยุทธรายปกับขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยอางอิงจากเอกสาร
แผนยุทธศาสตรประจําป 2553 

กระบวนการที่ 3.5 ปรับปรุงผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด เปนกระบวนการในการ เพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด เ ช่ือมโยงขอมูลผูกํากับดูแลตัวช้ีวัดกับขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เพื่อเปนการกําหนดสิทธ์ิการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จในการกํากับดูแลของผูกํากับดูแลแตละคน 
โดยอางอิงจากเอกสารคํารับรองการกํากับดูแลตัวช้ีวัดความสําเร็จระหวางอธิการบดี กับ  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดความสําเร็จ 

รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 4 
ปรับปรุงแฟมขอมูลผลการประเมินแผนยทุธศาสตร 

 
จากรูป 4.5 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางาน สําหรับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

ประกอบดวย 2 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้ 
กระบวนการที่ 4.1 ตรวจสอบหนวยวัดตัวช้ีวัด เปนกระบวนการในการตรวจสอบขอมูล

หนวยวัดของตัวช้ีวัดแตละตัวช้ีวัด  ซ่ึงจะเปนเ ง่ือนไขในการแสดงขอคําถามตามตัวช้ีวัด 
แตละตัวช้ีวัด เพื่อใหผูกํากับดูแลตอบคําถาม 

กระบวนการที่ 4.2 ปรับปรุงแฟมขอมูลผลการประเมินตัวช้ีวัดในการกํากับดูแล  
เปนกระบวนการในการตอบขอคําถามในแตละตัวช้ีวัดในการกํากับดูแลของผูกํากับดูแลแตละคน  

4.1

ตรวจสอบหนวยวดัตวัชี้วดั

รายละเอียดข อมูลผู กาํกบัดูแลตวัชี้วดั

รายละเอียดข อมูลผู กาํกบัดูแลตวัชี้วดั

รายละเอียดผลการประเมิน

4.2

ปรบัปรุงแฟ มข อมูล
ผลการประเมินตวัชี้วดั
ในการกาํกบัดูแล

ข อมูลรหัสตวัชี้วดัในการกาํกบัดูแล

รายละเอียดผลการประเมินตวัชี้วดั
ในการกาํกบัดูแล

D7 แฟ มข อมูลผู กาํกบัดูแลตวัชี้วดัรายละเอียดข อคาํถามตามตวัชี้วดั
ในการกาํกบัดูแล

ข อมูลผลการประเมินตวัชี้วดั
ในการกาํกบัดูแล

D6 แฟ มข อมูลตวัชี้วดั
รายละเอียดข อมูลตวัชี้วดั

D8 แฟ มข อมูลผลการประเมินแผนยุทธศาสตร
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4.1.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
พจนานุกรมขอมูล  เปนการนิยามโครงสรางขอมูลท่ีอยูในแผนผังกระแสขอมูล 

วาแตละชุดประกอบไปดวยขอมูลอะไรบาง โดยสัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังตาราง 4.2 
ตาราง 4.2 สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบพจนานกุรมขอมูล 

สัญลักษณ คําอธิบาย 
= ประกอบดวย หรือ เทากับ 
+ และ 
{  } มีการซํ้าของสวนยอยขอมูล 
[  |  ] หรือ (อยางใดอยางหนึ่ง) 
(  ) ทางเลือก (มีหรือไมมีก็ได) 
* หมายเหต ุ
 

1) ปรับปรุงแฟมขอมูลระบบ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *สิทธ์ิการใชงาน* 
2) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *แผนยุทธศาสตร* 
3) ปรับปรุงเปาประสงค = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *เปาประสงค* 
4) ปรับปรุงแผนกลยุทธ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *แผนกลยุทธ* 
5) ปรับปรุงตัวช้ีวดั = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *ตัวช้ีวัด* 
6) ปรับปรุงผูกํากับดูแลตัวชี้วัด = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด* 
7) ปรับปรุงแฟมขอมูลผลการประเมินตัวช้ีวัดในการกํากับดูแล = [เพิ่ม | แกไข]  

*ผลการประเมินตัวช้ีวัดในการกํากับดูแล* 
8) สิทธ์ิการใชงาน = ช่ือผูใชงานระบบ + ช่ือ-นามสกุล + {กลุมของผูใช} 
9) แผนยุทธศาสตร = ปท่ีเร่ิม + ปท่ีส้ินสุด + รหัสแผนยุทธศาสตร +  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร  
10) เปาประสงค = {แผนยุทธศาสตร} + รหัสเปาประสงค + รายละเอียดเปาประสงค + 

(คําอธิบายเพิ่มเติม)  
11) แผนกลยุทธ = {เปาประสงค} + ปการศึกษา + รหัสแผนกลยุทธ +  

(คําอธิบายเพิ่มเติม)  
12) ตัวช้ีวัด = รหัสตัวช้ีวัด + รายละเอียดตัวช้ีวัด + คาเปาหมายตัวช้ีวัด +  

ปการศึกษา + {หนวยวัดตัวช้ีวัด} + (คําอธิบายเกี่ยวกับการคํานวณคาเปาหมายตัวช้ีวัด) +  
{การตอบสนองตัวช้ีวัด} + {การตอบสนองแผนกลยุทธ} 



 

13
14

{ผูกํากับดูแล
 
4.2 สวนข

 จ
สรางฐานขอ
โดยออกแบบ

 

จา
ของมหาวิทย
ตารางรายการ

 

ที่ 
1 KP
2 KP

3) ผูกํากับดู
4) ผลการป
ล} + ผลการดาํ

องการออกแบ
ากการวิเคราะ
มูล และสราง
บตามหลักการ

 รูป 4.6 ความ
ากการออกแบ
ยาลัยพายัพ ส
ร (Transactio

ชื่อตารา
PI 
PIASSESSME

ดแูลตัวช้ีวัด =
ประเมินตัวช้ีวั
าเนินการตาม

บบฐานขอมูล
ะหและออกแ
งความสัมพัน
รออกแบบฐา

มสัมพันธระห
บบโครงสราง
สามารถจําแน
on Table) และ

ตาราง 4.3
าง 

เ
ENT เ

ร
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 {ตัวช้ีวัด} + 
วัดในการกํากั
มคาเปาหมายต

ล 
แบบระบบตาม
นธระหวางขอ
นขอมูลเชิงสั

หวางตารางขอ
งฐานขอมูลระ
กตารางท้ัง 1
ะตารางอางอิง

3 รายการตาร

เก็บขอมูลตัวชี
เก็บขอมูลผลก
รอบ/ปการปร

 

 {ผูกํากับดูแล
กับดูแล ={รอ
ตัวชี้วัด 

มกระบวนกา
อมูลเพื่อการนํ
สัมพันธ ตามรู

อมูลของระบบ
ะบบสารสนเท
0 ตาราง ออ
ง (Reference 

างขอมูลของร
หนาท่ี 

ชีว้ัดความสําเ
การประเมินตั
ระเมิน 

ล} + คาเปาหม
อบการประเมิ

รตาง ๆ จึงสา
นําไปใชงานไ
ป 4.6  

บ (Table Rela
ทศเพื่อการปร
อกเปนตาราง
 Table) ตามต

ระบบ 

ร็จ 
ตวัช้ีวัดในแตล

มายท่ีรับผิดชอ
มิน} + {ตัวชี

ามารถนําขอมู
ดอยางมีประ

ationship) 
ระเมินแผนยทุ
หลัก (Master
ตาราง 4.3 

ปร
ตาราง

ละ ตาราง

อบ 
ชี้วัด} +  

มลูท่ีไดมา
สิทธิภาพ 

ทธศาสตร
r Table) 

ระเภท 
งหลัก 
งรายการ 
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ตาราง 4.3 รายการตารางขอมูลของระบบ (ตอ) 
ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 
3 KPISTRUCTURE เก็บขอมูลเง่ือนไขการกํากับดูแลตัวชีว้ัด

ของผูกํากับดูแล 
ตารางหลัก 

4 KPITACTICS เก็บขอมูลแผนกลยุทธตอบสนองตัวชี้วดั ตารางหลัก 
5 KPIUNIT เก็บขอมูลหนวยวัดตัวช้ีวดัความสําเร็จ ตารางอางอิง 
6 OBJECTIVE เก็บขอมูลเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร ตารางหลัก 
7 STRATEGY เก็บขอมูลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตารางหลัก 
8 SYSUSER เก็บขอมูลสิทธ์ิผูใชงาน ตารางหลัก 
9 SYSUSERGROUP เก็บขอมูลกลุมของผูใชงาน ตารางอางอิง 
10 TACTICS เก็บขอมูลแผนกลยุทธตามเปาประสงค ตารางหลัก 
11 ACTIVE DIRECTORY เก็บขอมูลช่ือผูใชและรหัสผานของผูใชงาน ตารางอางอิง 

ในการจัดทําตารางขอมูลในฐานขอมูล จะมีการกําหนดชนิดของขอมูลท่ีแตกตางกัน 
ตามฐานขอมูลท่ีเลือกใช โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินแผนยุทธศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ไดเลือกใชระบบจัดการออราเคิล 10จี เอ็กซเพรส อิดิชัน ซ่ึงมีรูปแบบชนิด
ของขอมูลท่ีใชงานตามตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 ชนิดของขอมูลท้ังหมดของระบบ 

กลุมชนิด ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
ตัวอักษร 

(Character) 
VARCHAR2(n) จัดเก็บตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีไมไดนําไปคํานวณ โดยความยาว

ท่ีกําหนดเปนแบบยืดหยุน เก็บตามความเปนจริง แตไมเกินท่ี
กําหนดตามคา n และจัดเก็บไดสูงสุด 4,000 ไบต 
ตัวอยางชนิดขอมูล VARCHAR2(600) 
ตัวอยางขอมูล จํานวนหลักสูตรนานาชาติท้ังหมด 

วันท่ี 
(Date) 

DATE มีขนาด 7 ไบต จัดเก็บวันท่ีและเวลา ไดแก ศตวรรษ ป เดอืน 
วัน ช่ัวโมง นาที และวนิาที ซ่ึงสามารถแสดงผลไดท้ังตัวอักษร
และตัวเลข โดยใชรวมกับ ฟงกชัน TO_CHAR  
ตัวอยางชนิดขอมูล DATE  
ตัวอยางขอมูล 18/4/2011 9:11:18 
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ตาราง 4.4 ชนิดของขอมูลท้ังหมดของระบบ (ตอ) 
กลุมชนิด ชนิดขอมูล คําอธิบาย 
ตัวเลข 

(Number) 
NUMBER(p,s) จัดเก็บตัวเลขที่สามารถนําไปคํานวณได โดยกําหนดได 

ท้ังจํานวนเต็มและทศนยิม  
โดยท่ี  p  คือ  ความยาวท้ังหมด  
   มีคาต้ังแต 1 ถึง 38  
และ  s  คือ  ความยาวของทศนิยม  
   มีคาต้ังแต -84 ถึง 127 
ตัวอยางชนิดขอมูล NUMBER(4,1)  
ตัวอยางขอมูล 15.1 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลในระบบ ทําใหสามารถออกแบบ
ตารางขอมูล โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวต คียหลัก (Primary Key : PK)  
และคียนอก (Foreign Key : FK) อธิบายความหมายตารางขอมูลของระบบ ดังตอไปนี้ 

 
1) ตารางขอมูลตัวช้ีวัด  

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 
ในแตละป โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางขอมูลตัวช้ีวัด 
ช่ือตาราง KPI 
คียหลัก KPIID 
คียนอก KPIUNITID ตารางอางอิง KPIUNIT 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
KPIID NUMBER(6) คียหลักตวัช้ีวดั 1 
KPICODE NUMBER(4,1) รหัสตัวช้ีวดั 15.1 
KPINAME VARCHAR2(600) รายละเอียดตัวช้ีวัด จํานวนหลักสูตร

ระยะส้ัน 
ท่ีเปน
ภาษาตางประเทศ 
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ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางขอมูลตัวช้ีวัด (ตอ) 
ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

KPISCORE NUMBER(9,2) คาเปาหมายตัวช้ีวดั 90 
ACADYEAR NUMBER(4) ปการศึกษา 2553 
KPIUNITID NUMBER(6) รหัสหนวยวดั

ตัวช้ีวดั 
1 

DESCRIPTION VARCHAR2(1000) คําอธิบายเกี่ยวกับ 
การคํานวณ 
คาเปาหมาย 
ของตัวช้ีวัด 

รวมจํานวน
หลักสูตรระยะส้ัน 
ท่ีเปน
ภาษาตางประเทศ
ท้ังหมด 

SMSKPI VARCHAR2(1) ตัวช้ีวดัตอบสนอง 
สมศ. 

Y = ตอบสนอง 
N = ไมตอบสนอง 

SKAKPI VARCHAR2(1) ตัวช้ีวดัของ
ตอบสนอง สกอ. 

Y = ตอบสนอง 
N = ไมตอบสนอง 

PYUKPI VARCHAR2(1) ตัวช้ีวดัตอบสนอง
แผนรายปของ
มหาวิทยาลัยพายัพ 

Y = ตอบสนอง 
N = ไมตอบสนอง 

LPPYUKPI VARCHAR2(1) ตัวช้ีวดัตอบสนอง
แผนระยะยาวของ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

Y = ตอบสนอง 
N = ไมตอบสนอง 

CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 28/2/2554 12:21:29 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:17:58 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

1 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

3 
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อธิบายรหัสหนวยวัดตัวช้ีวัด (KPIUNITID) ไดดังนี ้
 1 คือ หลักสูตร 

 2 คือ โครงการ 

 3 คือ คะแนนเฉล่ีย 

 4 คือ กลุม 

 5 คือ รอยละ 

 6 คือ กิจกรรม 

 7 คือ คน 

 8 คือ ขอ 

 9 คือ ข้ันระดับ 

 10 คือ บาท/คน 

 12 คือ คะแนนเฉล่ียคาระดับ 

 
2) ตารางขอมูลผลการประเมินแผนยุทธศาสตร 

เปนตาราง ท่ี เก็บขอ มูลผลการประเ มินตัว ช้ีวัดจากผูกํ ากับดูแลตัว ช้ีวัด  
ในแตละรอบ/ปการประเมิน โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลผลการประเมินแผนยทุธศาสตร 
ช่ือตาราง KPIASSESSMENT 
คียหลัก KPISTRUCTUREID , ROUND 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
KPISTRUCTUREID NUMBER(6) คียหลักเง่ือนไขการ

กํากับดแูลตัวช้ีวัด 
ของผูกํากับดูแล 

1 

ROUND NUMBER(1) รอบการประเมิน 1 
KPIUNITGROUP VARCHAR2(1) รหัสรูปแบบการ

คํานวณคาเปาหมาย 
P 

KPISCORE NUMBER(9,2) ผลการดําเนินการ
ตามคาเปาหมาย
ตัวช้ีวดั 

92.56 

ACTUALAMOUNT NUMBER(13) จํานวนผลการ
ดําเนินการตาม
ความเปนจริง 

38 

TOTALAMOUNT NUMBER(13) จํานวนรวมท้ังหมด 39 
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ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลผลการประเมินแผนยทุธศาสตร (ตอ) 
ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

OBSTRUCTION VARCHAR2(4000) ปญหา/อุปสรรค มีภัยธรรมชาติ
แผนดินไหวท่ี
ประเทศญ่ีปุนทําให
นักศึกษา out bound 
จํานวนหนึ่งตอง
เล่ือนโครงการ 

FILENAME VARCHAR2(50) ช่ือไฟลแนบ outbound53.zip 
CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 28/2/2554 12:21:29 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:17:58 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

7 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

7 

 
อธิบายรหัสรูปแบบการคํานวณคาเปาหมาย (KPIUNITGROUP) ไดดงันี้ 
 A   คือ คาเฉล่ีย = ผลรวม หาร จํานวนท้ังหมด 
 L  คือ ข้ันลําดับ = นับลําดับผานทีละข้ัน  
 N  คือ จํานวนนับ 
 P  คือ รอยละ = คาเปาหมาย คูณ 100 หาร จํานวนท้ังหมด 
 X คือ คะแนนเฉล่ียคาระดับ = ผลรวมคะแนนเฉล่ีย หาร จํานวนคะแนนเฉล่ียท้ังหมด 
 

3) ตารางขอมูลผูกํากับดแูลตัวช้ีวัด 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดเงื่อนไขการกํากับดูแลตัวช้ีวัดของผูกํากับดูแล

ตัวช้ีวัด โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.7 
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ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอมูลผูกํากับดูแลตัวชีว้ัด 
ช่ือตาราง KPISTRUCTURE 
คียหลัก KPISTRUCTUREID 
คียนอก KPIID ตารางอางอิง KPI 
คียนอก SYSUSERGROUPID ตารางอางอิง SYSUSERGROUP 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
KPISTRUCTUREID NUMBER(6) คียหลักเง่ือนไข 

การกํากับดแูล
ตัวช้ีวดั 
ของผูกํากับดูแล 

88 

KPIID NUMBER(6) คียหลักตวัช้ีวดั 32 
CONDITIONCODE NUMBER(2) เง่ือนไขลําดับท่ี 1 
SCORE5 NUMBER(9,2) คาเปาหมายระดับ 5 80 
SCORE4 NUMBER(9,2) คาเปาหมายระดับ 4 64 
SCORE3 NUMBER(9,2) คาเปาหมายระดับ 3 48 
SCORE2 NUMBER(9,2) คาเปาหมายระดับ 2 32 
SCORE1 NUMBER(9,2) คาเปาหมายระดับ 1 16 
SYSUSERGROUPID NUMBER(6) รหัสกลุมผูใชงาน 23 
ROUNDSTATUS NUMBER(1) สถานะรอบ 

การประเมิน 
1 

CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 30/3/2554 13:42:34 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:42:34 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

3 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

3 
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4) ตารางขอมูลแผนกลยุทธตอบสนองตัวช้ีวดั 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลแผนกลยุทธ ท่ีตอบสนองตัวช้ีวัด โดยมีขอมูลตาง ๆ  

ตามตาราง 4.8 
ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางขอมูลแผนกลยุทธตอบสนองตัวช้ีวดั 

ช่ือตาราง KPITACTICS 
คียหลัก KPIID, TACTICSID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
KPIID NUMBER(6) คียหลักตวัช้ีวดั 21 
TACTICSID NUMBER(6) คียหลักแผนกลยุทธ 17 

 
5) ตารางขอมูลขอมูลหนวยวดัตัวช้ีวดั 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลหนวยวัดของตัวช้ีวัดความสําเร็จ และเง่ือนไขรูปแบบ 
การคํานวณคาเปาหมาย โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.9 

ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอมูลหนวยวดัตัวช้ีวัด 
ช่ือตาราง KPIUNIT 
คียหลัก KPIUNITID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
KPIUNITID NUMBER(6) รหัสหนวยวดั

ตัวช้ีวดั 
5 

KPIUNITNAME VARCHAR2(100) รายละเอียด 
หนวยวัดตัวช้ีวัด 

รอยละ 

KPIUNITGROUP VARCHAR2(1) รหัสรูปแบบการ
คํานวณคาเปาหมาย 

P 

 
6) ตารางขอมูลเปาประสงค 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร โดยมีขอมูลตาง ๆ  
ตามตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางขอมูลเปาประสงค 
ช่ือตาราง OBJECTIVE 
คียหลัก OBJECTIVEID 
คียนอก STRATEGYID ตารางอางอิง STRATEGY 
คียนอก SYSUSERGROUPID ตารางอางอิง SYSUSERGROUP 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
OBJECTIVEID NUMBER(6) คียหลักเปาประสงค 1 
STRATEGYID NUMBER(6) คียหลัก 

แผนยุทธศาสตร 
5 

OBJECTIVECODE NUMBER(2) รหัสเปาประสงค 1 
OBJECTIVENAME VARCHAR2(600) รายละเอียด

เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เปนแหลงเรียนรูทาง
คริสตศาสนาท่ี
สมบูรณ 

DESCRIPTION VARCHAR2(600) คําอธิบายเพิ่มเติม รวบรวมและ
เผยแพรขอมูล
ทางดานคริสต
ศาสนาในลานนา 

CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 30/3/2554 13:42:34 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:42:34 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

3 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

3 
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7) ตารางขอมูลแผนยุทธศาสตร 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีขอมูลตาง ๆ  

ตามตาราง 4.11 
ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลแผนยทุธศาสตร 

ช่ือตาราง STRATEGY 
คียหลัก STRATEGYID 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
STRATEGYID NUMBER(6) คียหลักแผน

ยุทธศาสตร 
1 

FORMYEAR NUMBER(4) ปท่ีเร่ิม 2552 
TOYEAR NUMBER(4) ปท่ีส้ินสุด 2554 
STRATEGYCODE NUMBER(2) รหัสแผน

ยุทธศาสตร 
1 

STRATEGYNAME VARCHAR2(600) รายละเอียดแผน
ยุทธศาสตร 

สรางศักยภาพ มิติ
มุมมอง ท่ีเนนความ
เปนนานาชาติในทุก
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 30/3/2554 13:42:34 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:42:34 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

3 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

3 
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8) ตารางขอมูลสิทธ์ิผูใชงาน 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดเง่ือนไขสิทธ์ิการใชงานระบบของผูใชงาน  

โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.12 
ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางขอมูลสิทธ์ิผูใชงาน 

ช่ือตาราง SYSUSER  
คียหลัก SYSUSERID  
คียนอก SYSUSERGROUPID ตารางอางอิง SYSUSERGROUP 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
SYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ 1 
SYSUSERGROUPID NUMBER(6) รหัสกลุมผูใชงาน

ระบบ 
99 

SYSTEMLOGINNAME VARCHAR2(16) ช่ือผูใชงานระบบ DHAMRI_C 
FULLNAME VARCHAR2(100) ช่ือ-นามสกุล นายดําริ  ไชยมงคล 
USERSTATUS VARCHAR2(1) สถานะผูใชงาน

ระบบ 
Y  =  ปกติ 
N  =  ยกเลิก 

 
9) ตารางขอมูลกลุมผูใชงาน 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลกลุมของผูใชงานระบบ โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.13 
ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมผูใชงาน 

ช่ือตาราง SYSUSERGROUP 
คียหลัก SYSUSERGROUPID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
SYSUSERGROUPID NUMBER(6) รหัสกลุมผูใชงาน

ระบบ 
99 

SYSUSERGROUPNAME VARCHAR2(255) รายละเอียดกลุม
ผูใชระบบ 

ผูดูแลระบบ 

 
10) ตารางขอมูลแผนกลยุทธ 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลแผนกลยุทธตามเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร 
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีขอมูลตาง ๆ ตามตาราง 4.14 
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ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางขอมูลแผนกลยุทธ 
ช่ือตาราง TACTICS 
คียหลัก TACTICSID 
คียนอก OBJECTIVEID ตารางอางอิง OBJECTIVE 
คียนอก CREATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 
คียนอก UPDATESYSUSERID ตารางอางอิง SYSUSER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
TACTICSID NUMBER(6) คียหลักแผนกลยุทธ 1 
OBJECTIVEID NUMBER(6) คียหลักเปาประสงค 1 
ACADYEAR NUMBER(4) ปการศึกษา 2553 
TACTICSCODE NUMBER(2) รหัสแผนกลยทุธ 1 
TACTICSNAME VARCHAR2(600) รายละเอียด 

แผนกลยุทธ 
วิเคราะหความเส่ียง
ดานการเงินและการ
ลงทุน 

DESCRIPTION VARCHAR2(600) คําอธิบายเพิ่มเติม โครงการวิเคราะห
และประเมินความ
เส่ียงดานการเงิน
และการลงทุน 

CREATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีเพิ่มขอมูล 30/3/2554 13:42:34 
LASTUPDATEDATETIME DATE วันเวลาท่ีแกไข

ขอมูลคร้ังสุดทาย 
30/3/2554 13:42:34 

CREATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการเพิ่มขอมูล 

3 

UPDATESYSUSERID NUMBER(6) รหัสผูใชงานระบบ
ท่ีทําการแกไข
ขอมูล 

3 
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11) ตารางขอมูลบัญชีรายช่ือผูใช 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดช่ือผูใชและรหัสผาน ซ่ึงตารางนี้ดึงมาจากระบบ

ศูนยกลางในการบริหารจัดการเครือขาย ของสํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ 
โดยถูกกําหนดไวสําหรับตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 


