
บทที่ 4 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการ

วางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวย 
   4.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
   4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
   4.3 การออกแบบหนาจอ 
 
4.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  4.1.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
     1) แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงภาพรวมของระบบ 
     2) แผนผังกระแสขอมูล (Dataflow Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงกระแสการไหลของ
ขอมูลในระบบจากผังบริบท สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบระบบเปนโมเดลมาตรฐานที่พัฒนาโดย 

เกนและซารสัน (Gane-Sarson Model) อธิบายความหมายของสญัลักษณตางๆ ตามตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ที ่ สัญลักษณ ความหมาย 

1 
 

 
 

ผูท่ีเกี่ยวของกบัระบบ (External entity) 

2 
 

 
 

ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบที่มีการแสดงซํ้า  

3  
 

 
 

กระบวนการ (Process) หรือการประมวลผล 

4 
 

 

 

แฟมขอมูล (Data Store) 

5 
 

 
 

แฟมขอมูลท่ีมีการแสดงซํ้า 

6 
 
 
 
 

กลุมของแฟมขอมูล (Group of Data Store) 

7  
 
 

กระแสการไหลของขอมูล (Data Flow) 

D 

G  

D 
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รูป 4.1 แผนผังบริบท (Context diagram) 
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   จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทที่แสดงใหเห็นภาพรวมการทํางานของระบบสารสนเทศ

เพือ่การบริหารติดตามโครงการ ตามการวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ (External entity) แบงเปน 6 กลุม คือ บุคลากร ผูดูแลระบบ  

งานนโยบายและแผน งานคลัง ผูบริหาร และเจาของโครงการ มีการจัดการขอมูลตามบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

   1) บุคลากร เปนฐานขอมูลบุคลากรที่ใชอยูในปจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาผูใชงานระบบ 

   2) ผูดูแลระบบ เปนผูท่ีทําการกําหนดสิทธิการใชงานใหกับผูใชงานทั้งหมดในระบบ 

สิทธิการใชงานจําแนกตามหนวยงานที่ผูใชระบบสังกัด และระดับการบริหารงานภายในคณะฯ 

   3) ผูบริหาร สามารถเรียกดูผลการจัดอันดับแผนปฏิบัติการ บันทึกผลการอนุมัติ

โครงการ และเรียกดูรายงานสารสนเทศตามการระบุเงื่อนไขรายงานสารสนเทศ 

   4) งานนโยบายและแผน ทําหนาท่ีในการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลแผน ตรวจสอบ

ความถูกตองของโครงการ การบันทึกผลประเมินโครงการ และเรียกดูรายงานขอมูลโครงการแบบ

สรุปตามการระบุเงื่อนไขรายงานแบบสรุป 

   5) เจาของโครงการ ทําหนาท่ีในการเขียนโครงการ  ปรับปรุงผลการดําเนินงาน

กิจกรรม สรุปการใชเงิน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ โดยระบบสามารถออกรายงานสรุป

โครงการ และรายงานโครงการแบบละเอียดตามการระบุเงื่อนไขรายงานแบบละเอียด 

   6) งานคลัง ยอมาจากคําวางานการเงินคลังและพัสด ุทําหนาท่ีในการบันทึกขอมูลการ

ปดงบประมาณโครงการ และสามารถเรียกดูรายงานสรุปงบประมาณโครงการได 

    
   กระบวนการทํางานสามารถแจกแจงเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับศูนยตามรูป 4.2 
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับศูนย (Data Flow Diagram Level 0) 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 

แฟมขอมูลแผน G2 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ รายงานสรุปโครงการ 

ใหคําแนะนํา 
ผลการอนุมัติโครงการ 

ปรับปรุงผลการอนุมัติโครงการ 

รายงานโครงการแบบละเอียด 

ปรับปรุงผลการประเมินโครงการ 

ตรวจสอบโครงการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลแผน 

ขอมูลแผน 

สิทธิการใชงานผูดูแลระบบ 

ช่ือและรหัสผานผูดูแลระบบ 

สิทธิการใชงานงานคลัง 

ปดงบประมาณโครงการ 

ช่ือและรหัสผานงานคลัง 

สรุปการใชเงิน 

เขียนโครงการ 

ปรับปรุงผลดําเนินงานกิจกรรม 

เงื่อนไขรายงานแบบละเอียด 

เงื่อนไขรายงานสารสนเทศ 

เงื่อนไขรายงานแบบสรุป 

รายงานสารสนเทศโครงการ 

ขอมูลโครงการ 

ปรับปรุงผลตรวจสอบโครงการ 

ผลการประเมินโครงการ 

รายงานแบบสรุปแผนงานโครงการ 

สิทธิการใชงานเจาของโครงการ

สิทธิการใชงานงานนโยบายและแผน 

ช่ือและรหัสผานผูบริหาร ช่ือและรหัสผานเจาของโครงการ 

สิทธิการใชงานผูบริหาร

ช่ือและรหัสผานงาน 

นโยบายและแผน 

สิทธิการใชงาน 

ขอมูลผูใชงานระบบ 

ช่ือและรหัสผาน 

เจาของโครงการ ผูบริหาร 

2 

 

จัดการขอมูล

ผูใชงานระบบ 

5 

 

จัดการขอมูลสําหรับ

ผูบริหาร 

4 

 

จัดการขอมูลบริหาร

ติดตามโครงการ 

D1   tbl_user 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการจัดอันดับแผนปฏิบัติการ 

1 

 

เขาสูระบบ 

ผูดูแลระบบ 

งานคลัง 

รายงานสรุปงบประมาณโครงการ 

งานนโยบายและแผน 

งานนโยบายและแผน 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 

3 

 

จัดการขอมูลงาน

นโยบายและแผน 

งานคลัง 

เจาของโครงการ 

D2 tbl_Project 

ผูบริหาร 

ปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ 

แฟมขอมูลแผน G2 

เจาของโครงการ 
D2 tbl_Project 
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   จากรูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับศูนย แสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบ 

ประกอบดวย 5 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้  
   กระบวนการที่ 1 เขาสูระบบ เปนกระบวนการตรวจสอบผูใชงานระบบจากชื่อผูใชและ

รหัสผาน จากนั้นจึงใหสิทธิการใชงานสําหรับแตละกลุมผูใชใหเหมาะสม 
   กระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ เปนกระบวนการสําหรับผูดูแลระบบใน

การจัดการขอมูลผูใชงานระบบ โดยทําการกําหนดสิทธิการใชงานจากโครงสรางการบริหารงาน

ของคณะพยาบาลศาสตรซ่ึงอางอิงจากฐานขอมูลบุคลากรที่ใชอยูในปจจุบัน  
   กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลงานนโยบายและแผน เปนกระบวนการสําหรับผูใชงาน

ในสวนงานนโยบายและแผนในการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน จัดการขอมูลแผนของคณะพยาบาล

ศาสตร บันทึกผลการตรวจสอบความถูกตองของโครงการ บันทึกผลการประเมินโครงการ และ

ออกรายงานแบบสรุปแผนงานโครงการตามรูป 4.3 
   กระบวนการที่ 4 จัดการขอมูลบริหารติดตามโครงการ เปนกระบวนการสําหรับ

ผูใชงานในสวนของหนวยงานเจาของโครงการ สําหรับจัดการขอมูลโครงการ ขอมูลผลการ

ดําเนินงานโครงการตามปฏิทินการดําเนินงานที่วางไว เพื่อการบริหารติดตามความกาวหนาของ

โครงการ จัดทําขอมูลสรุปโครงการ และออกรายงานโครงการแบบละเอียดตามรูป 4.4 
   กระบวนการที่ 5 จัดการขอมูลสําหรับผูบริหาร โดยมีการคํานวณใหน้ําหนักคะแนน

และจัดลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติงานตามเกณฑในการตอบสนองตอยุทธศาสตร เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ผูบริหารสามารถทํา

การอนุมัติโครงการ และออกรายงานสารสนเทศ ตามรูป 4.5 
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รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการที่ 3 

จัดการขอมูลงานนโยบายและแผน 
 

   จากรูป 4.3 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับงานนโยบายและแผน 

ประกอบดวย 5 กระบวนการ อธิบายไดดังนี ้
  กระบวนการ 3.1 จัดการขอมูลพ้ืนฐาน เชน ดานยุทธศาสตร ดานกลยุทธ มุมมอง ตัวช้ีวัด 

ประเภทโครงการ แหลงงบประมาณ หมวดรายจาย ฯลฯ เปนตน 
  กระบวนการ 3.2 จัดการขอมูลแผนงานโครงการ ประกอบดวยแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน 

และโครงการในแผนปฏิบัติงาน  

ปรับปรุงขอมูลแผน 

3.1 

 

จัดการขอมูลพื้นฐาน 

3.3 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ของโครงการ 

3.4 

 

จัดการผลการ 

ประเมินโครงการ 

3.5 

 

ออกรายงานโครงการ

แบบสรุป 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ปรับปรุงขอมูลโครงการ 

รายรับโครงการ tbl_ProjectBudget D3 
ตรวจสอบโครงการ 

ผลการประเมินโครงการ 

ขอมูลผลการประเมินโครงการ 

รายงานแบบสรุปแผนงานโครงการ 
เงื่อนไขรายงานแบบสรุป 

3.2 
 

จัดการขอมูล 

แผนงานโครงการ 

ขอมูลแผน 

ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน 

แฟมขอมูลแผน G2 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 

D2 tbl_Project 

tbl_ProjectExpend D4 รายจายโครงการ 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 

แฟมขอมูลแผน G2 

รหัสโครงการ 

tbl_ProjectEval D7 

ปรับปรุงขอมูลโครงการ 

D2 tbl_Project 
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  กระบวนการ 3.3 ตรวจสอบความถูกตองของโครงการ โดยเฉพาะขอมูลรายรับ-รายจาย

งบประมาณ เพื่อใหเจาของโครงการนําไปออกรายงานโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 
  กระบวนการ 3.4 จัดการผลการประเมินโครงการ หลังจากดําเนินการโครงการแลวเสร็จ

เจาของโครงการจะสงแบบฟอรมการประเมินโครงการมาใหงานนโยบายและแผนทําการบันทึกผล

การประเมินของโครงการลงในระบบ 
  กระบวนการ 3.5 ออกรายงานโครงการแบบสรุป ตามเงื่อนไขรายงานที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการที่ 4 
จัดการขอมูลบริหารติดตามโครงการ 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

จํานวนผูเขารวม 

ปฏิทินดําเนินงาน

แฟมขอมูลแผน G2 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 4.1 

 

จัดการขอมูล 

โครงการ/กิจกรรม 

4.2 

 

ติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

4.4 

 

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ 

4.5 

 

ออกรายงานโครงการ 

แบบละเอียด 

เขียนโครงการ 

ขอมูลโครงการ 

รายรับ 

ปรับปรุงผลดําเนินงานกิจกรรม 

สรุปการใชเงิน 

รายงานสรุปโครงการ 

รายงานโครงการแบบละเอียด 

เงื่อนไขรายงานแบบละเอียด 

ขอมูลการใชเงินจริง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

4.3 

 

สรุปการใชเงิน 

โครงการ 

tbl_ProjectBudget D3 

D2 tbl_Project 

tbl_ProjectExpend D4 รายจาย 

tbl_ProjectActivity D6 

tbl_ProjectExpend D4 

tbl_ProjectPartaker D5 

tbl_ProjectSummarize D8 

tbl_ProjectEval D7 

tbl_ProjectBudget D3 

D2 tbl_Project 

tbl_ProjectPartaker D5 
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   จากรูป 4.4 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับเจาของโครงการ 

ประกอบดวย 5 กระบวนการ อธิบายไดดังตอไปนี ้
   กระบวนการ 4.1 จัดการขอมูลโครงการ/กิจกรรม ชวงตนปงบประมาณหนวยงานจะ

ทําการวางโครงการตามแผนปฏิบัติการ และเมื่อใกลถึงกําหนดจัดโครงการประมาณหนึ่งเดือน 

หนวยงานตองเขียนโครงการ ประกอบดวย ขอมูลโครงการโดยละเอียด ปฏิทินการดําเนินงาน 

รายรับ รายจาย และจํานวนผูเขารวมโครงการ  เพ่ือรอการตรวจสอบจากงานนโยบายและแผน 

จากนั้นจะขออนุมัติจัดทําโครงการจากผูบรหิาร และเบิกงบประมาณ อยางไรก็ตามหากมีโครงการ

พิเศษที่ไมไดจัดทําแผนไวลวงหนาก็สามารถบันทึกในระบบได โดยกําหนดใหเปนโครงการ/

กิจกรรมพิเศษ 
   กระบวนการ 4.2 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ โดยทุกโครงการที่อยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน หากมีการบันทึกผลการดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงานแลว เจาของ

โครงการสามารถเห็นผลการดําเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแกนท โดยแสดงเปนแถบสีเปรียบเทียบ
ระยะเวลาที่วางแผนไวกับระยะเวลาที่ทํางานจริง จึงสามารถติดตามไดวาการดําเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม  
   กระบวนการ 4.3 สรุปการใชเงินโครงการ สําหรับโครงการที่ใชงบประมาณหาก

ดําเนินการแลวเสร็จ หนวยงานเจาของโครงการตองทําการสรุปคาใชจายตามจริง พรอมสงใบเสร็จ

ใหงานคลังเพื่อปดงบประมาณ 
   กระบวนการ 4.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ เม่ืองานนโยบายและแผนทําการ

บันทึกผลการประเมินของโครงการแลว เจาของโครงการจะสามารถทําการออกรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแบบฟอรมการสรุปโครงการของคณะพยาบาลศาสตร 
   กระบวนการ 4.5 ออกรายงานโครงการแบบละเอียด เชน ขอมูลโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําโครงการ รายงานสรุปโครงการ เปนตน 
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รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการที่ 5 

จัดการขอมูลสําหรับผูบริหาร 
 
   จากรูป 4.5 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย 

3 กระบวนการ อธิบายไดดังตอไปนี ้

   กระบวนการ 5.1 จัดลําดับแผนปฏิบัติการ ระบบจะทําการคํานวณหาคะแนนรวมถวง

น้ําหนักของแผนปฏิบัตกิาร โดยใชเกณฑการคิดจากคะแนนการตอบสนองตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ

การ รวมกับรอยละการถวงน้ําหนักคะแนนจากการตอบสนองกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 

   กระบวนการ 5.2 อนุมัติโครงการ เมื่อมีการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการและเบิก

งบประมาณ ผูบริหารอาจทําการอนุมัติหรือระงับโครงการ 

   กระบวนการ 5.3 ออกรายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ตามเงื่อนไขรายงานที่ระบุ 

 
  4.1.2 พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) 

      พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) เปนการนิยามโครงสรางขอมูลท่ีอยูในแผนผัง
กระแสขอมูลวาแตละชุดประกอบดวยขอมูลอะไรบาง โดยสัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังตาราง 4.2 

ผลการจัดอันดับแผนปฏิบัติการ 

ขอมูลโครงการ 

เกณฑการจัดลําดับ 

รอยละถวงน้ําหนัก 

5.2 

 

อนุมัติโครงการ 

5.3 

 

ออกรายงานสารสนเทศ 

ผลการอนุมัติโครงการ 

ผลการอนุมัติโครงการ 

รายงานสารสนเทศ 
เงื่อนไขรายงานสารสนเทศ 

5.1 

 

จัดลําดับแผนปฏิบัติการ 
แฟมขอมูลแผน G2 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 

D2 tbl_Project 

tbl_ProjectExpend D4 tbl_ProjectEval D7 

tbl_ProjectPartaker D5 

tbl_ProjectBudget D3 

แฟมขอมูลพื้นฐาน G1 
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ตาราง 4.2 ความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการออกแบบพจนานุกรมขอมูล 
ที ่ สัญลักษณ ความหมาย 

1   = เทากับ หรือ ประกอบดวย 

2   + และ 

3 {     } ขอมูลซํ้าหลายชุด 

4 [   |   ] หรือ (อยางใดอยางหนึง่) 

5 (      ) ทางเลือก (มีหรือไมมีก็ได) 

 

   (1) แฟมขอมูลพ้ืนฐาน = [ดานยุทธศาสตร | มุมมอง | ประเภทกลยุทธ | ตัวช้ีวัด | 

แผนปฏิบัติการฝาย | ประเภทโครงการ | แหลงที่มาของงบประมาณ | แผนงานของงบประมาณ | 

งานของงบประมาณ | กิจกรรมของงบประมาณ | งบประมาณของคณะ | ประเภทกองทุน | ประเภท

งบประมาณ | หมวดรายจาย | หมูรายจาย | กลุมผูเขารวมกิจกรรม | เนื้อหาการประเมิน | ตั้งคาแท็ก

กิจกรรม] 
   (2) แฟมขอมูลแผน = [แผนกลยุทธ | แผนปฏิบัติการ] 

   (3) แผนปฏิบัติการ = ช่ือแผน + แผนดาน + {การตอบสนองตอมุมมอง} + {การ

ตอบสนองตอตัวช้ีวัด} + {หนวยงานที่รับผิดชอบ} 

   (4) ขอมูลผูใชงานระบบ = คํานําหนา + ช่ือ + นามสกุล + ช่ือผูใช + รหัสผาน + 

ตําแหนง + {กลุมผูใชงานระบบ} 

   (5) เขียนโครงการ = รหัสโครงการ + รหัสแผน + ช่ือโครงการ + ประเภทโครงการที่

ตอบวัตถุประสงคหลัก + {ประเภทโครงการที่ตอบวัตถุประสงครอง} + ระยะเวลา + สถานที่ + 

หนวยงานที่รับผิดชอบ + ลักษณะโครงการ +  รายละเอียดโครงการ + {รายรับ} + {รายจาย} + 

{ผูเขารวมโครงการ} + {ปฏิทินดําเนินงาน} 

   (6) รายรับ = แหลงงบประมาณ + แผนงานของงบประมาณ + งานของงบประมาณ + 

(กิจกรรมของงบประมาณ) + งบประมาณของคณะ + ประเภทงบประมาณ + กองทุน + จํานวนเงิน 

   (7) รายจาย = หมวดคาใชจาย + หมูคาใชจาย + รายละเอียด + จายตามแผน + จายจริง 

   (8) ผูเขารวมโครงการ = กลุมผูเขารวมกิจกรรม + จํานวนเปาหมาย + จํานวนเขาจริง 

   (9) ปฏิทินดําเนินงาน = รหัสกิจกรรม + รหัสโครงการ + {แท็กกิจกรรม} + ช่ือ

กิจกรรม + แผนระยะเวลา + {ผูรับผิดชอบกิจกรรม} + งบประมาณทีใ่ช 

   (10) แท็กกิจกรรม = [ทําโครงการเพื่อขออนุมัติ | ดําเนินโครงการ | ประเมินผลและ

ติดตามโครงการ | สรุปคาใชจาย | ปดงบประมาณ] 
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   (11) ผลการประเมินโครงการ = รหัสโครงการ + เนื้อหาการประเมิน + จํานวนผูท่ีตอบ

มากที่สุด + จํานวนผูตอบมาก + จํานวนผูตอบปานกลาง + จํานวนผูตอบนอย + จํานวนผูตอบนอย

ท่ีสุด 

   (12) ปรับปรุงผลการดําเนินงานโครงการ = รหัสกิจกรรม + สถานะการดําเนินงาน + 

ระยะเวลาที่ทํางานจริง + (หมายเหต)ุ 
 

4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
 จากการวิเคราะหจะทําการออกแบบตามกระบวนการตาง ๆ ในระบบ จึงสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดมาสรางฐานขอมูล และสรางความสัมพันธระหวางขอมูลเพื่อการนําเอาไปใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  โดยออกแบบตามหลักการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ตามรูป 4.6 

 
รูป 4.6 การออกแบบฐานขอมูล (Entity-Relational Diagram) 
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  4.2.1 คําอธิบายตารางขอมูล (Table Description) 
  จากการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตาม

โครงการตามการวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร  โดยจําแนกตารางทั้ง 33 ตาราง

ออกเปนตารางหลัก (Master Table) ตารางรายการ (Transaction Table) ซ่ึงใชการตั้งช่ือนําหนาดวย 

tbl_ และตารางอางอิง (Reference Table) ใชการตั้งช่ือนําหนาดวย ref_ ตามตาราง 4.3 

 

ตาราง 4.3 รายการตารางขอมูลของระบบ 

ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 

1 tbl_User เก็บขอมูลผูใชงานในระบบ Master Table 

2 tbl_StrategicPlan เก็บขอมูลแผนกลยุทธของคณะฯ Master Table 

3 tbl_ActionPlan เก็บขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะฯ Master Table 

4 tbl_ActionPlanAspect เก็บขอมูลการตอบสนองตอมุมมองของ

แผนปฏิบัติการของคณะฯ 

Master Table 

5 tbl_ActionplanKPI เก็บขอมูลการตอบสนองตอตัวช้ีวัดของ

แผนปฏิบัติการของคณะฯ 

Master Table 

6 tbl_ActionplanUser เก็บขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

Master Table 

7 tbl_Project เก็บขอมูลโครงการ Master Table 

8 tbl_ProjectSubType เก็บขอมูลประเภทโครงการทีเ่ปน

วัตถุประสงครอง 

Master Table 

9 tbl_ProjectActivity เก็บขอมูลปฏิทินกิจกรรมดําเนินงาน

ของโครงการ 

Transaction Table 

10 tbl_ProjectActivityUser เก็บขอมูลผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

กิจกรรม 

Transaction Table 

11 tbl_ProjectBudget เก็บขอมูลรายรับของโครงการ Transaction Table 

12 tbl_ProjectExpend เก็บขอมูลรายจายของโครงการ Transaction Table 

13 tbl_ProjectPartaker เก็บขอมูลผูเขารวมโครงการ Transaction Table 

14 tbl_ProjectEval เก็บขอมูลผลการประเมินโครงการ Transaction Table 

15 tbl_ProjectSummarize เก็บขอมูลสรุปโครงการ Transaction Table 
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ตาราง 4.3 รายการตารางขอมูลของระบบ (ตอ) 

ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 

16 ref_Aspect เก็บขอมูลมุมมองตามบีเอสซี Reference Table 

17 ref_ActivityTag เก็บขอมูลแท็กกิจกรรม Reference Table 

18 ref_BudgetSource เกบ็ขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ Reference Table 

19 ref_BudgetPlan เก็บขอมูลแผนงานของงบประมาณ Reference Table 

20 ref_BudgetWork เก็บขอมูลงานของงบประมาณ Reference Table 

21 ref_BudgetAct เก็บขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ Reference Table 

22 ref_BudgetFON เก็บขอมูลงบประมาณของคณะฯ Reference Table 

23 ref_BudgetType เก็บขอมูลประเภทงบประมาณ Reference Table 

24 ref_FundType เก็บขอมูลประเภทกองทุน Reference Table 

25 ref_Expend เก็บขอมูลหมวดรายจาย Reference Table 

26 ref_SubExpend เก็บขอมูลหมูรายจาย Reference Table 

27 ref_EduStategic เก็บขอมูลดานยุทธศาสตร Reference Table 

28 ref_FONStrategic เก็บขอมูลดานกลยุทธ Reference Table 

29 ref_EvalIssue เก็บขอมูลเนื้อหาการประเมิน Reference Table 

30 ref_KPI เก็บขอมูลตัวช้ีวัด Reference Table 

31 ref_PlanSide เก็บขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ Reference Table 

32 ref_PartakerGroup เก็บขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ Reference Table 

33 ref_ProjectType เก็บขอมูลประเภทโครงการ Reference Table 

34 ref_UserGroup เก็บขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ Reference Table 

 
   ในการจัดทําตารางขอมูลในฐานขอมูล จะมีการกําหนดแบบของขอมูล (Data Type) ท่ี

แตกตางกันตามฐานขอมูลท่ีเลือกใชงาน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตาม

โครงการ ตามการวางแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเลือกใช

ฐานขอมูล ไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร ซ่ึงมีแบบของขอมูลท่ีใชงานตามตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4 แบบขอมูล (Data Type) ท้ังหมดของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

char(n) เก็บขอมูลท่ีเปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดคงที ่n 

ไบต  เสมอ เก็บไดไมเกิน 900 ตัวอักษร 

0101 

nvarchar(n) เก็บขอมูลท่ีเปน String ในรูปแบบ Unicode โดยจะมี

ลักษณะเหมือน varchar(n) แตจะมีขนาด n * 2 ขนาดของ

การเก็บตามการใชงานจริงไมเกิน 4000 ตัวอักษร 

มณฑิชา 

ntext เก็บขอมูลท่ีเปน String ในรูปแบบ Unicode  ขนาดของ

การเก็บตามการใชงานจริงไดมากกวา 1,073,741,823 

ตัวอักษร มีขนาดสูงสุด 16 ไบต 

กระบวนการ 

นวัตกรรมที่เกิด

จากการจัดการ

ความรู  

int เก็บคาจํานวนเต็มขนาด 4 ไบต คาท่ีเก็บไดอยูระหวาง  

-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 

100 

decimal (p, s) เก็บตัวเลขที่กําหนดทศนิยมไวชัดเจน 

โดย p คือ จํานวนตัวเลขทั้งหมด ( 1 < p <= 38 ) 

และ s คือ จํานวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม ( 0 <= s <= p ) 

50.45 

datetime เก็บขอมูลวันที่และเวลา มีขนาด 8 ไบต โดย 4 byte แรก 

ใชเก็บคาของวันที่ ( ถึงป 9999 ) และ 4 byte หลัง ใชเก็บ

คาของเวลาในหนวย Millisecond 

8/11/2010 

12:45:46 

bit เก็บขอมูลท่ีเปนจริง (True) หรือเท็จ (False)  

มีขนาด 1 ไบต 

True 
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อธิบายความหมายตารางขอมูลของระบบ ดังตอไปนี ้

(1) ตารางขอมูลผูใชงานในระบบ 
ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางขอมูลผูใชงานในระบบ 

ช่ือตาราง tbl_User 

คําอธิบาย เก็บขอมูลผูใชงานในระบบ 

คียหลัก UserId 

คียนอก UserGroupID 

หมายเหต ุ ขอมูลบุคลากรมาจากฐานขอมูลบุคลากรที่ใชงานอยูในปจจุบัน 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

UserId รหัสบุคลากร nvarchar 7 0049 

Prefix คํานําหนาช่ือ nvarchar 20 นางสาว 

fname ช่ือ nvarchar 50 มณฑิชา 

fname นามสกุล nvarchar 50 ปองปอม 

UserName ช่ือผูใช nvarchar 20 Monthicha 

Password รหัสผาน nvarchar 10 01h2y 

Position ตําแหนง nvarchar 50 นักวิชาการคอมพิวเตอร 

UserGroupID หนวยงานที่สังกัด Char 3 101 

 

(2) ตารางขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 

ช่ือตาราง tbl_StrategicPlan 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก StrategicID 

คียนอก EduStategicID, UserId 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

StrategicID รหัสแผนกลยุทธ  char 6 525501 
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ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

StrategicID โดย 2 หลักแรกแทนป 

ท่ีเริ่ม 2 หลักถัดมาเปน 

ปท่ีส้ินสุด และ 2 หลัก

สุดทายเปนลําดับที ่

char 6 525501 

FromYear จากปงบประมาณ char 4 2552 

ToYear ถึงปงบประมาณ char 4 2555 

StrategicName ช่ือแผนกลยุทธ nvarchar 200 ผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตาม 

EduStategicID รหัสยุทธศาสตร  

จาก ref_EduStategic 

char 3 101 

StrategicDesc คําอธิบายกลยุทธ nvarchar 3000 การศึกษาวิเคราะห 

การจัดอันดับสถาบัน 

StrategicObjective วัตถุประสงคของกลยุทธ nvarchar 1000 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตาม 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล  

จาก tbl_User 

nvarchar 7 0049 
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(3) ตารางขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร 
ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร 

ช่ือตาราง tbl_ActionPlan 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก ActionPlanID, PlanSideID, EduStategicID, StrategicID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActionPlanID รหัสแผนปฏิบัติการ โดย 

2 หลักแรกแทนปงบ 

ประมาณ 2 หลักถัดมา

แทนแผนฝาย และ 2 หลัก

สุดทายแทนลําดับที ่

char 6 530901 

PlanYear แผนปงบประมาณ char 4 2553 

PlanSideID รหัสแผนฝาย จาก 

ref_PlanSide 

char 2 09 

PlanName ช่ือแผนปฏิบัติการ nvarchar 200 การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

EduStategicID รหัสยุทธศาสตรท่ี

ตอบสนอง  

จาก ref_EduStategic 

char 3 101 

StrategicID กลยุทธท่ีตอบสนอง จาก 

tbl_StrategicPlan 

char 6 525501 

RemarkCoordinotor ผูรวมกํากับดูแลตัวช้ีวัด

(หากม)ี 

nvarchar 500 รวมกับผูชวยคณบดี

ฝายวิจัย 

Objective วัตถุประสงค ntext 16 เพื่อจัดการศึกษาดาน

การพยาบาลที่มี

ประสิทธิภาพ 



50 
 

ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอมูลแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

Background หลักการและเหตุผล ntext 16 ปจจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถ

นํามาใชเพื่อสนับสนุน

การจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ExpectResult ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ntext 16 นักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง 

Goal เปาหมาย ntext 16 เพิ่มความพึงพอใจของ

นักศึกษา 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล  nvarchar 7 0049 

   
(4) ตารางขอมูลการตอบสนองตอมุมมองของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางขอมูลการตอบสนองตอมุมมองของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ช่ือตาราง tbl_ActionPlanAspect 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการตอบสนองตอมุมมองของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

คียหลัก ActionPlanID, AspectID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActionPlanID รหัสแผนปฏิบัติการ จาก tbl_ActionPlan char 6 530901 

AspectID รหัสมุมมอง จาก ref_Aspect char 2 01 
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(5) ตารางขอมูลการตอบสนองตอตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอมูลการตอบสนองตอตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ช่ือตาราง tbl_ActionplanKPI 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการตอบสนองตอตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

คียหลัก ActionPlanID , KPIID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ  

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActionPlanID รหัสแผนปฏิบัติการ จาก tbl_ActionPlan char 6 530901 

KPIID รหัสตัวช้ีวัด จาก ref_KPI int 4 1 

 

(6) ตารางขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

ช่ือตาราง tbl_ActionplanUser 

คําอธิบาย เก็บขอมูลหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของแผนปฏิบัติการของคณะฯ 

คียหลัก ActionPlanID, UserGroupID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActionPlanID รหัสแผนปฏิบัติการ จาก tbl_ActionPlan char 6 530901 

UserGroupID รหัสกลุมผูใชงานระบบ จาก ref_UserGroup char 3 101 

gStatus สถานะผูรับผิดชอบ  โดย 

1=ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

2=ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

char 1 1 
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(7) ตารางขอมูลโครงการ 
ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลโครงการ 

ช่ือตาราง tbl_Project 

คําอธิบาย เก็บขอมูลโครงการ 

คียหลัก ProjectID 

คียนอก ActionPlanID, ProjectOfDep, ProjectHeader, ProjectTypeID, 

CloseProjectFlag , ProjectProposer, UserId 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ProjectID รหัสโครงการ  

โดย 6 หลักแรกแทน

แผนปฏิบัติการ และ 2 

หลักสุดทายแทน

ลําดับที ่

char 8 53090101 

ActionPlanID รหัสแผนปฏิบัติการ 

จาก tbl_ActionPlan 

char 6 530901 

ProjectName ช่ือโครงการ nvarchar 150 โครงการจัดตั้ง 

Simulation LAB 

ProjectTimeCharact

eristic 

ลักษณะระยะเวลา 

S = โครงการระยะสั้น 

L = โครงการตอเนื่อง 

char 1 S 

IsInPlan ลักษณะโครงการ 

P = มีการทําแผน

ลวงหนา 

S = โครงการพิเศษ 

char 1 P 

ProjectOfDep ผูรับผิดชอบโครงการ 

จาก ref_UserGroup 

char 3 307 

ProjectHeader หัวหนาโครงการ จาก 

tbl_User 

nvarchar 7 0049 
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ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลโครงการ (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ProjectTypeID ประเภทโครงการ

(วัตถุประสงคหลัก) 

จาก ref_ProjectType 

nvarchar 2 01 

PlanStartDate เริ่มโครงการเมื่อ datetime 8 9/1/2010 00:00:00 

PlanFinishDate ส้ินสุดโครงการเมื่อ datetime 8 30/10/2010 00:00:00 

Place สถานที ่ nvarchar 200 คณะพยาบาลศาสตร 

PlanBudget งบประมาณ decimal(9,2) 5 30000.00 

PlanExpenditure รายจายตามแผน decimal(9,2) 5 30000.00 

ActualExpenditure รายจายตามจริง decimal(9,2) 5 30000.00 

Lecturer วิทยากร ntext 16 คณาจารยภายในคณะ 

Background เหตุผลและความ

เปนมา 

ntext 16 ปจจุบันเทคโนโลยี 

กอใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงทุกดาน 

Objective วัตถุประสงค ntext 16 เพื่อพัฒนาคณะ

พยาบาลศาสตรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

ProjectPoint สาระสําคัญของ

โครงการ 

ntext 16 คณะพยาบาลศาสตร 

เปนองคกรภาคการ 

ศึกษาหนึ่ง ในสังกัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Program รายละเอียด/

กําหนดการ 

ntext 16 8.30 – 9.00  น . 

ลงทะเบียน 

ResultExpect ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ntext 16 บุคลากรไดแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

EvaluationDesc การประเมินโครงการ ntext 16 ประเมินจากระดับ

ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 
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ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลโครงการ (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

CloseProjectFlag ปดโครงการเมื่อ จาก 

ref_ActivityTag 

char 1 5 

Status สถานะปจจุบัน char 1 1 

ProjectProposer รหัสผูเสนอโครงการ 

จาก tbl_User 

nvarchar 7 039 

CheckedRemark เหตุผลท่ีไมผาน ntext 16 ไมไดระบุกิจกรรม 

noApproveRemark เหตุผลท่ีไมผานการ

อนุมัติโครงการ 

ntext 16 ถูกระงับงบประมาณ 

EvalNextSuggestion กิจกรรมที่ตองการให

มีการจัดในครั้งตอไป 

ntext 16 การอบรมการตดัตอ

ไฟลวิดีโอ  

EvalSuggestion ขอเสนอแนะ ntext 16 ระยะเวลาส้ันเกินไป 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล  

จาก tbl_User 

nvarchar 7 0049 

 

(8) ตารางขอมูลประเภทโครงการทีเ่ปนวัตถุประสงครอง 
ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทโครงการทีเ่ปนวัตถุประสงครอง 

ช่ือตาราง tbl_ProjectActivityUser 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก ActivityID, UserId 

คียนอก - 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ProjectID รหัสโครงการ จาก tbl_Project char 8 53090101 

ProjectTypeID ประเภทโครงการ จาก ref_ProjectType nvarchar 2 03 
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(9) ตารางขอมูลปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 
ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางขอมูลปฏิทินกิจกรรมดําเนินงานของโครงการ 

ช่ือตาราง tbl_ProjectActivity 

คําอธิบาย เก็บขอมูลปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 

คียหลัก ActivityID 

คียนอก ProjectID, ActFlagID 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActivityID รหัสกิจกรรม โดย 8 

หลักแรกแทนรหัส

โครงการ และ 2 หลัก

สุดทายแทนลําดับที ่

char 10 5309010101 

ProjectID รหัสโครงการ จาก 

tbl_Project 

char 8 53090101 

ActFlagID รหัสแท็กกิจกรรม จาก 

ref_ActivityTag 

char 1 2 

ActName ช่ือกิจกรรม nvarchar 100 พัฒนาส่ือการสอน 

PlanStart แผนเริ่มดําเนินการเมือ่ datetime 8 2009-10-01 00:00:00 

PlanStop แผนดําเนินการถึง datetime 8 2009-11-30 00:00:00 

ActualStart เริ่มดําเนินการจริงเมื่อ datetime 8 2009-10-01 00:00:00 

ActualStop ดําเนินการจริงถึง datetime 8 2009-11-30 00:00:00 

IsCompleted แลวเสร็จหรือไม bit 1 true 

budgetUsed คาใชจายท่ีใชจริง decimal(9,2) 5 5000.00 

notes หมายเหต ุ ntext 16 พัฒนาดวย AdobeFlash 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 
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(10)  ตารางขอมูลผูรับผิดชอบในการดําเนินงานกิจกรรม 
ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางขอมูลผูรับผิดชอบในการดําเนินงานกิจกรรม 

ช่ือตาราง tbl_ProjectActivityUser 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก ActivityID, UserId 

คียนอก - 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActivityID รหัสกิจกรรม จาก 

tbl_ProjectActivity 

char 10 5309010101 

UserId ผูท่ีรับผิดชอบดําเนินงาน  

จาก tbl_User 

nvarchar 7 0049 

 
(11)  ตารางขอมูลรายรับของโครงการ 

ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางขอมูลรายรับของโครงการ 
ช่ือตาราง tbl_StrategicPlan 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนกลยุทธของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก Id 

คียนอก ProjectID, BudgetSourceId, budgetPlanID, BudgetWorkID, BudgetActID, 

FONBudgetId, budgetTypeID, FundTypeID 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

Id รหัสรายรับโครงการ int 4 1 

ProjectID รหัสโครงการ char 8 53090101 

BudgetSourceId รหัสแหลงงบประมาณ จาก 

ref_BudgetSource 

char 2 01 

budgetPlanID รหัสแผนงาน จาก 

ref_BudgetPlan 

char 2 01 
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ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางขอมูลรายรับของโครงการ (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

BudgetWorkID รหัสงาน จาก

ref_BudgetWork 

char 4 0101 

BudgetActID รหัสกิจกรรม จาก

ref_BudgetAct 

 

char 6 010101 

FONBudgetId รหัสงบประมาณคณะ จาก 

ref_BudgetFON 

char 8 01010101 

budgetTypeID รหัสประเภทงบประมาณ 

จาก ref_BudgetType 

char 2 01 

FundTypeID รหัสกองทุน จาก 

ref_FundType 

char 2 01 

PlanBudget งบประมาณที่ไดรับ decimal(9,2) 5 30000.00 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล nvarchar 7 0049 

 

(12)  ตารางขอมูลรายจายของโครงการ 
ตาราง 4.16 คําอธิบายรายละเอียดารางขอมูลแผนกลยุทธของคณะฯ 

ช่ือตาราง tbl_ProjectExpend 

คําอธิบาย เก็บขอมูลรายจายของโครงการ 

คียหลัก Id 

คียนอก ProjectID, subExpenditureID 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

Id รหัสรายจายโครงการ int 4 1 

ProjectID รหัสโครงการ char 8 53090101 
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ตาราง 4.16 คําอธิบายรายละเอียดารางขอมูลแผนกลยุทธของคณะฯ (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ExpenditureID รหัสหมวดรายจาย จาก 

ref_Expend 

char 2 01 

subExpenditureID รหัสหมูรายจาย จาก 

ref_SubExpend 

char 4 0101 

ExpenditureDesc รายละเอียด nvarchar 500 คาอาหารกลางวัน  

PlanPay รายจายตามแผน decimal(9,2) 5 10000.00 

ActualPay รายจายตามจริง decimal(9,2) 5 10000.00 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 

 

(13)  ตารางขอมูลผูเขารวมโครงการ 
ตาราง 4.17 รายละเอียดตารางขอมูลผูเขารวมโครงการ 

ช่ือตาราง tbl_ProjectPartaker 

คําอธิบาย เก็บขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการจําแนกตามกลุม 

คียหลัก Id 

คียนอก ProjectID, PartakerGroupID 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

Id รหัสผูเขารวมโครงกร int 4 1 

ProjectID รหัสโครงการ char 8 53090101 

PartakerGroupID รหัสกลุมผูเขารวมโครงการ 

จาก ref_PartakerGroup 

char 2 02 

PlanAmount จํานวนเปาหมาย (คน) int 4 50 

ActualAmount จํานวนเขาจริง (คน) int 4 45 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UpdateDate วันที่ปรับปรุงขอมูล datetime 8 8/5/2010 12:56:42 
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(14)  ตารางขอมูลผลการประเมินโครงการ 
ตาราง 4.18 รายละเอียดตารางขอมูลผลการประเมินโครงการ 

ช่ือตาราง tbl_ProjectEval 

คําอธิบาย เก็บขอมูลผลการประเมินโครงการ 

คียหลัก EvalId 

คียนอก EvalIssueID, UserId 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

EvalId รหัสรายการประเมิน int 4 1 

EvalIssueID รหัสเนื้อหา จาก ref_EvalIssue char 2 01 

ProjectID รหัสโครงการ จาก tbl_Project char 8 53090101 

Most พึงพอใจมากที่สุด (ราย) int 4 10 

Very พึงพอใจมาก (ราย) int 4 30 

Medium พึงพอใจปานกลาง (ราย) int 4 5 

Low พึงพอใจนอย (ราย) int 4 0 

Least พึงพอใจนอยท่ีสุด (ราย) int 4 0 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล จาก tbl_User nvarchar 7 0049 

 
(15)  ตารางขอมูลสรุปโครงการ 

ตาราง 4.19 รายละเอียดตารางขอมูลสรุปโครงการ 
ช่ือตาราง tbl_ProjectSummarize 

คําอธิบาย เก็บขอมูลผลการประเมินโครงการ 

คียหลัก Id 

คียนอก ProjectID, EvalId 

หมายเหต ุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

Id รหัสรายการสรุปโครงการ int 4 1 
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ตาราง 4.19 รายละเอียดตารางขอมูลสรุปโครงการ (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ProjectID รหัสโครงการ char 8 53090101 

EvalId รหัสรายการประเมิน จาก 

tbl_ProjectEval 

int 4 1 

InsertDate วันที่เพิ่มขอมูล datetime 8 7/1/2010 12:56:42 

UserId ผูท่ีปรับปรุงขอมูล จาก tbl_User nvarchar 7 0049 

 

(16)  ตารางขอมูลมุมมองตามบีเอสซี 
ตาราง 4.20 รายละเอียดตารางขอมูลตารางขอมูลมุมมองตามบีเอสซี 

ช่ือตาราง ref_Aspect 

คําอธิบาย เก็บขอมูลมุมมองตามบีเอสซี 

คียหลัก AspectID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

AspectID รหัสมุมมอง char 2 01 

AspectShort อักษรยอมุมมอง char 1 G 

AspectNameE ช่ือมุมมองภาษาอังกฤษ nvarchar 50 Government 

AspectNameT ช่ือมุมมองภาษาไทย nvarchar 50 ดานรัฐบาล สังคมและประเทศ 

 
(17)  ตารางขอมูลแท็กกิจกรรม 

ตาราง 4.21 รายละเอียดตารางขอมูลแท็กกจิกรรม 
ช่ือตาราง ref_ActivityTag 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแท็กกิจกรรม 

คียหลัก ActTagID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 



61 
 

ตาราง 4.21 รายละเอียดตารางขอมูลแท็กกิจกรรม (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ActTagID รหัสแท็กกิจกรรม char 1 1 

ActTagName ช่ือแท็กกิจกรรม nvarchar 50 ดําเนินการขออนุมัติจัด

โครงการ 

 

(18)  ตารางขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ 
ตาราง 4.22 รายละเอียดตารางขอมูลแท็กกิจกรรม 

ช่ือตาราง ref_BudgetSource 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

คียหลัก BudgetSourceId 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

BudgetSourceId รหัสแหลงงบประมาณ char 2 1 

BudgetSourceName ช่ือแหลงงบประมาณ nvarchar 100 งบประมาณเงินรายไดคณะ 

 
(19)  ตารางขอมูลแผนงานของงบประมาณ 

ตาราง 4.23 รายละเอียดตารางขอมูลแผนงานของงบประมาณ 
ช่ือตาราง ref_BudgetPlan 

คําอธิบาย เก็บขอมูลแผนงานของงบประมาณ 

คียหลัก budgetPlanID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

budgetPlanID รหัสแผนงาน char 2 01 

budgetPlanName ช่ือแผนงาน nvarchar 50 แผนงานการเรียนการสอน 
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(20)  ตารางขอมูลงานของงบประมาณ 
ตาราง 4.24 รายละเอียดตารางขอมูลงานของงบประมาณ 

ช่ือตาราง ref_BudgetWork 

คําอธิบาย เก็บขอมูลงานของงบประมาณ 

คียหลัก BudgetWorkID 

คียนอก budgetPlanID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

BudgetWorkID รหัสงานของ

งบประมาณ 

char 4 0101 

BudgetWorkName ช่ืองานของ

งบประมาณ 

nvarchar 150 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

budgetPlanID รหัสแผนงาน char 2 01 

 
(21)  ตารางขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ 

ตาราง 4.25 รายละเอียดตารางขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ 
ช่ือตาราง ref_BudgetAct 

คําอธิบาย เก็บขอมูลกิจกรรมของงบประมาณ 

คียหลัก BudgetActID 

คียนอก BudgetWorkID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

BudgetActID รหัสกิจกรรม

ของบประมาณ 

char 6 010101 

BudgetActName ช่ือกิจกรรม 

ของบประมาณ 

nvarchar 50 กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล 

BudgetWorkID รหัสงาน char 4 0101 
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(22)  ตารางขอมูลงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 
ตาราง 4.26 รายละเอียดตารางขอมูลงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 

ช่ือตาราง ref_BudgetFON 

คําอธิบาย เก็บขอมูลงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร 
คียหลัก FONBudgetId 

คียนอก BudgetWorkID, BudgetActID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

FONBudgetId รหัสงบประมาณ char 8 01010101 

FONBudgetName ช่ืองบประมาณ nvarchar 50 งบพัฒนาบุคลากรสวนกลาง 

FONBudgetDesc รายละเอียด nvarchar 500 งบประมาณทีจ่ัดไวเพื่อพัฒนา

บุคลากรตามนโยบายของคณะฯ 

BudgetWorkID รหัสงาน char 4 0101 

BudgetActID รหัสกิจกรรม char 6 010101 

 
(23)  ตารางขอมูลประเภทงบประมาณ 

ตาราง 4.27 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทงบประมาณ 
ช่ือตาราง ref_BudgetType 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทงบประมาณ 

คียหลัก budgetTypeID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

budgetTypeID รหัสประเภทงบประมาณ char 2 01 

budgetTypeName ช่ือประเภทงบประมาณ nvarchar 50 งบบุคลากร 
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(24)  ตารางขอมูลประเภทกองทุน 
ตาราง 4.28 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทกองทุน 

ช่ือตาราง ref_FundType 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทกองทุน 

คียหลัก FundTypeID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

FundTypeID รหัสกองทุน char 2 01 

FundTypeName ช่ือกองทุน nvarchar 50 กองทุนทั่วไป 

 
(25)  ตารางขอมูลหมวดรายจาย 

ตาราง 4.29 รายละเอียดตารางขอมูลหมวดรายจาย 
ช่ือตาราง ref_Expend 

คําอธิบาย เก็บขอมูลหมวดรายจาย 

คียหลัก ExpenditureID 

คียนอก budgetTypeID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ExpenditureID รหัสหมวดรายจาย char 4 0101 

ExpenditureName ช่ือหมวดรายจาย nvarchar 50 คาใชสอย 

budgetTypeID รหัสประเภทงบประมาณ char 2 01 
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(26)  ตารางขอมูลหมูรายจาย 
ตาราง 4.30 รายละเอียดตารางขอมูลหมูรายจาย 

ช่ือตาราง ref_SubExpend 

คําอธิบาย เก็บขอมูลหมูรายจาย 

คียหลัก subExpenditureID 

คียนอก ExpenditureID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

subExpenditureID รหัสหมูรายจาย char 6 010101 

subExpenditureName ช่ือหมูรายจาย nvarchar 150 คาตอบแทนวิทยากร  

ExpenditureID รหัสหมวดรายจาย char 4 0101 

 
(27)  ตารางขอมูลดานยุทธศาสตร 

ตาราง 4.31 รายละเอียดตารางขอมูลดานยุทธศาสตร 
ช่ือตาราง ref_EduStategic 

คําอธิบาย เก็บขอมูลดานยุทธศาสตร 
คียหลัก EduStategicID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

EduStategicID รหัสดานยุทธศาสตร 

โดย 2 หลักแรกแทน

ระยะที่ และหลัก

สุดทายเปนลําดับที ่

char 3 101 

EduStategicName ยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

nvarchar 80 พัฒนาการจัดการศึกษา

เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีตรงตาม

ความตองการของประเทศ

และในระดับชาต ิ
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ตาราง 4.31 รายละเอียดตารางขอมูลดานยุทธศาสตร (ตอ) 
ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

FONStategicName ยุทธศาสตรของคณะ

พยาบาลศาสตร 

nvarchar 80 พัฒนาการจัดการศึกษาการ

พยาบาลใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

EduObjective วัตถุประสงค nvarchar 150 ไดบัณฑิตท่ีตรงตามความ

ตองการของประเทศ  

 

(28)  ตารางขอมูลดานกลยุทธ 
ตาราง 4.32 รายละเอียดตารางขอมูลดานกลยุทธ 

ช่ือตาราง ref_FONStrategic 

คําอธิบาย เก็บขอมูลดานกลยุทธ 
คียหลัก StrategicID 

คียนอก AspectID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

StrategicID รหัสดานกลยุทธ nvarchar 2 C1 

AspectID รหัสมุมมอง char 2 03 

StrategicName ช่ือดานกลยุทธ nvarchar 70 เพิ่มความพอใจของนักศึกษา 

Score น้ําหนักคะแนน int 4 50 

 
(29)  ตารางขอมูลเนื้อหาการประเมิน 

ตาราง 4.33 รายละเอียดตารางขอมูลเนื้อหาการประเมิน 
ช่ือตาราง ref_EvalIssue 

คําอธิบาย เก็บขอมูลเนื้อหาการประเมิน 

คียหลัก EvalIssueID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 
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ตาราง 4.33 รายละเอียดตารางขอมูลเนื้อหาการประเมิน (ตอ) 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

EvalIssueID รหัสเนื้อหา char 2 01 

EvalIssueName ช่ือเนื้อหา nvarchar 150 ความเชี่ยวชาญของวิทยากร 

 
(30)  ตารางขอมูลตัวช้ีวัด 

ตาราง 4.34 รายละเอียดตารางขอมูลตัวช้ีวัด 
ช่ือตาราง ref_KPI 

คําอธิบาย เก็บขอมูลตัวช้ีวัด 

คียหลัก KPIID 

คียนอก StrategicID 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

KPIID รหัสตัวช้ีวัด int 4 1 

KPI ตัวช้ีวัดท่ี nvarchar 5 G1.1 

KPIName ช่ือตัวช้ีวัด nvarchar 150 รอยละของหลักสูตรท่ีตอบสนอง

ความตองการของสังคม 

unit หนวย nvarchar 20 คะแนนเฉล่ีย 

StrategicID รหัสดานกลยุทธ nvarchar 2 G 

KPICharacteristic ลักษณะตัวช้ีวัด  

S คือ Strategic 

R คือ Routine 

char 1 R 

IsFONKPI ตัวช้ีวัดของคณะ bit 1 Ture 

IsCMUKPI ตัวช้ีวัดของ มช.  bit 1 True 

ISKPRKPI ตัวช้ีวัดของ กพร.  bit 1 False 

ISSMSKPI ตัวช้ีวัดของ สมศ.  bit 1 False 
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(31)  ตารางขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ 
ตาราง 4.35 รายละเอียดตารางขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ 

ช่ือตาราง ref_PlanSide 

คําอธิบาย เก็บขอมูลฝายแผนปฏิบัติการ 

คียหลัก PlanSideID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

PlanSideID รหัสฝายแผน char 2 01 

PlanSideName ช่ือฝายแผน nvarchar 50 ฝายวิชาการ 

 
(32)  ตารางขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ 

ตาราง 4.36 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ 
ช่ือตาราง ref_PartakerGroup 

คําอธิบาย เก็บขอมูลกลุมผูเขารวมโครงการ 

คียหลัก PartakerGroupID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

PartakerGroupID รหัสกลุมผูเขารวม char 2 10 

PartakerGroupName ช่ือกลุมผูเขารวม nvarchar 50 ผูบริหาร คณะพยาบาล 
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(33)  ตารางขอมูลประเภทโครงการ 
ตาราง 4.37 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทโครงการ 

ช่ือตาราง ref_ProjectType 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทโครงการ 

คียหลัก ProjectTypeID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ProjectTypeID รหัสประเภทโครงการ char 2 01 

ProjectTypeName ช่ือประเภทโครงการ nvarchar 50 การพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

 
(34)  ตารางขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ 

ตาราง 4.38 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ 
ช่ือตาราง ref_UserGroup 

คําอธิบาย เก็บขอมูลกลุมผูใชงานในระบบ 

คียหลัก UserGroupID 

คียนอก - 

หมายเหต ุ แสดงตัวอยางขอมูลในภาคผนวก ค 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  

(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

UserGroupID รหัสกลุมผูใชงาน char 3 302 

UserGroupName ช่ือกลุมผูใชงาน nvarchar 50 งานนโยบายและแผน 

RoleID ระดับสิทธิการใชงาน 

1=administrator 

2=ผูบริหาร 

3=เจาของโครงการ 

4=งานนโยบายและแผน 

5=งานคลังและพัสด ุ

char 1 3 
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4.3 การออกแบบหนาจอ 
   การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการ

ตามการวางแผนปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประกอบดวยการ

ออกแบบหนาจอ ดังนี ้

  4.3.1 หนาจอเขาสูระบบ 

 

รูป 4.8 การออกแบบหนาจอเขาสูระบบ 

 

  จากรูป 4.8 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพและชื่อระบบ 

สวนที่ 2 สวนการรับช่ือผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตนเขาสูระบบ 

 

  4.3.2 หนาจอจัดการขอมูลผูใชระบบ 

 

รูป 4.9 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ 

 

  

1 

2 
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  จากรูป 4.9 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน  

สวนที่ 2 เมนูจัดการขอมูลผูใชระบบ ประกอบดวย กลุมผูใช และผุใชระบบ 

สวนที่ 3 แสดงรายการขอมูลผูใชระบบในรูปแบบตาราง สามารถแกไขขอมูลได 

สวนที่ 4 สวนทาย (Footer) แสดงสวนเชื่อมโยงหลักๆ ของระบบ ช่ือหนวยงาน

และปท่ีพัฒนา 

   

  4.3.3 หนาจอจัดการขอมูลพื้นฐาน 

 

รูป 4.10 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลสําหรับงานนโยบายและแผน 

 

  จากรูป 4.10 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน 

สวนที่ 2 เมนูจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

สวนที่ 3 แสดงรายการขอมูลพ้ืนฐานตามเมนูท่ีเลือก สามารถเพิ่ม แกไข ลบได 

สวนที่ 4 สวนทาย (Footer)  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

1 

2 

4 

3 



72 
 

  4.3.4 หนาจอจัดการขอมูลแผนงาน/โครงการ 

 

รูป 4.11 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลแผนงาน/โครงการ 

 

จากรูป 4.11 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน  

สวนที่ 2 สวนควบคุมการแสดงขอมูล ไดแก ปงบประมาณ ปุมเพิ่มขอมูล และปุม

ลบขอมูลท่ีเลือกไว 

สวนที่ 3 แสดงรายการขอมูลแผนงาน/โครงการ สามารถเพิ่ม แกไข ลบได 

สวนที่ 4 สวนทาย (Footer)  
 

  4.3.5 หนาจอติดตามการดําเนินงานโครงการ 

 

รูป 4.12 การออกแบบหนาจอติดตามการดําเนินงานโครงการ 
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จากรูป 4.12 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน  

สวนที่ 2 ตารางแสดงรายการโครงการทั้งหมดในความรับผิดชอบ โดยแสดงให

เห็นสถานะปจจุบันของโครงการเปนแถบสี 

สวนที่ 3 แผนภูมิแกนทแสดงผลการดําเนินงานตามโครงการที่เลือกจากสวนที่ 2 

ใหเห็นถึงการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนเวลาที่วางไวหรือไม 

สวนที่ 4 ตารางรายการขอมูลกิจกรรมที่ดําเนินงานตามปฏิทินดําเนินงานที่

วางแผนไว สามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานได 

สวนที่ 5 สวนทาย (Footer)  

 

  4.3.6 หนาจอรายงาน 

 

รูป 4.13 การออกแบบหนาจอรายงาน 

 

จากรูป 4.13 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

สวนที่ 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน 

สวนที่ 2 เมนูแสดงหัวขอรายงาน โดยจําแนกรายงานเปน 3 ประเภทคือ รายงาน

สารสนเทศ รายงานแบบสรุป และรายงานแบบละเอียด 

สวนที่ 3 ระบุเงื่อนไขการออกรายงานตามหัวขอรายงานที่เลือก 

สวนที่ 4 แสดงรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุ 

สวนที่ 5 สวนทาย (Footer)  
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