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บทนาํ 

อุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป�นรางวัล และการจัดแสดงสินค�า/นิทรรศการ
(อุตสาหกรรมไมซ�) ในประเทศเป�นส�วนหนึ่งของธุรกิจภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุ�น     
การจ�างงาน และการกระจายรายได�ไปยังพื้นที่ที่มีการจัดงาน โดยป� 2561 มีนักเดินทางไมซ�คนไทย
จํานวน 33 ล�านคน และสร�างรายได�จํานวน 1.17 แสนล�านบาท (สสปน., 2561) นอกจาก          
ด�านเศรษฐกิจแล�วนั้น ในด�านสังคมอุตสาหกรรมไมซ�ยังก�อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู� และเทคโนโลยี 
การแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารต�างๆ โดยผ�านการจัดงานไมซ�ในแต�ละครั้ง ตลอดจนการสร�างพันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสินค�าของแต�ละอุตสาหกรรม ซ่ึงเป�นการเสริมสร�างความเข�มแข็ง 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมต�างๆ ในประเทศไทยด�วย 

สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน) หรือ สสปน. เป�นหน�วยงาน
ภาครัฐมีภารกิจหลักในการส�งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ� รวมถึงเป�นศูนย�กลางบริการ    
ด�านข�อมูลอุตสาหกรรมไมซ� และให�คําปรึกษาแนะนํา ด�านการส�งเสริมการจัดประชุม การท�องเที่ยว  
เพื่อเป�นรางวัล และการจัดแสดงสินค�าในประเทศไทย โดย สสปน. ได�ตระหนักถึงความจําเป�นในการ
เตรียมความพร�อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป�าหมายของประเทศ รวมทั้งเพื่ อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมซ�ของไทยให�ก�าวไปสู�จุดมุ�งหมายปลายทางในระดับโลก จําเป�นต�องมีข�อมูลเพียงพอเพื่อ
ใช�ในการวิเคราะห� และตัดสินใจในการทําธุรกิจ ดังนั้น สสปน. จึงเห็นถึงความจําเป�นของข�อมูลที่มีอยู�ใน
ป�จจุบัน และอนาคต โดยต�องมีการศึกษาโครงสร�างข�อมูล และการจัดเก็บข�อมูล เพื่อกําหนดข�อมูลให�
เป�นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และวางแนวทางการจัดเก็บข�อมูลอุตสาหกรรมไมซ�อย�างย่ังยืน 

ในการนี้  บริษัท เอ็นไวโร (ไทยแลนด�) จํากัด ได�รับความไว�วางใจจาก สสปน. ให� เป�น
ผู�ดําเนินการในส�วนของโครงการจัดเก็บข�อมูล MICE ระดับพื้นที่ 3 ภูมิภาค ภายใต�โครงการจัดเก็บ
ข�อมูลอุตสาหกรรมไมซ�ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต� หรือระบบงาน  
Thai MICE Connect 

เป�าหมาย และวัตถุประสงค�ของโครงการ 

• เพื่อวางแนวทางการเป�นศูนย�กลางข�อมูลอุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศไทย 

• เพื่อจัดเก็บข�อมูล และวางแนวทางด�านการพัฒนาข�อมูลอุตสาหกรรมไมซ�ให�เป�นมาตรฐาน
เดียวกัน 

• เพื่อนําไปสู�การเป�นศูนย�กลางด�านตลาดแห�งไมซ� (MICE Marketplace) 

วัตถุประสงค�ของเอกสาร 
แนะนําภาพรวมระบบ Thai MICE Connect โดยเน�นในส�วนของระบบบันทึกข�อมูลสําหรับ

สถานประกอบการ (MICE Data Collection) ภายใต�โครงการจัดเก็บข�อมูลระดับพื้นที่ 3 ภูมิภาค 

สําหรับผู�ดูแลระบบงาน ตั้งแต�การตรวจสอบและอนุมัติข�อมูลที่สถานประกอบการบันทึกในระบบ 

โครงสร�างฐานข�อมูลระบบงาน จนถึงการบํารุงรักษา สํารองข�อมูลระบบงาน  เพื่อให�ผู�ดูแลระบบมีความ

เข�าใจถึงภาพรวมการทํางานของระบบงานในเบ้ืองต�น และสามารถดําเนินการบํารุงรักษาระบบงานต�อได� 
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คําจํากัดความของผู�ดูแลระบบบันทึกข�อมูล (MICE Data Collection) 
ผู�ดูแลระบบบันทึกข�อมูล (MICE Data Collection) คือ ผู�ที่ได�รับมอบหมายจาก สสปน. ให�มี

หน�าที่รับผิดชอบในส�วนของการบํารุงรักษาและดูแลระบบงานในส�วนของการบันทึกข�อมูลของ

ผู�ประกอบการในระบบ Thai MICE Connect ให�ใช�งานได�อย�างต�อเนื่อง รวมถึงสามารถแก�ไขป�ญหา

เบ้ืองต�นในกรณีที่ระบบเกิดข�อผิดพลาดได� 

บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบของผู�ดูแลระบบบันทึกข�อมูล (MICE Data Collection) 
สําหรับผู� ดูแลระบบบันทึกข�อมูลสําหรับสถานประกอบการ (MICE Data Collection)  

มีบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต�อไปนี้ 

1. ตรวจสอบภาพรวมการทํางานของระบบให�เป�นไปอย�างถูกต�อง และสามารถแก�ไขป�ญหา

เบ้ืองต�นในกรณีที่พบข�อผิดพลาดได� 

2. อนุมัติหรือปฏิเสธข�อมูลธุรกิจของสถานประกอบการที่สมัครเข�าร�วมเป�นผู�ประกอบการบน

ระบบ Thai MICE Connect 

3. บริหารจัดการข�อมูลอ�างอิงของสถานประกอบการ โดยสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แก�ไข 

หรือลบข�อมูลอ�างอิงได� 

4. ส�งเมลเชิญสถานประกอบการ หรือวิทยากรเข�าร�วมเป�นส�วนหนึ่งในระบบ Thai MICE 

Connect 

5. สํารองข�อมูลระบบงาน และสามารถกู�คืนระบบในกรณีที่มีป�ญหาร�ายแรงจนก�อให�ระบบล�ม 

ไม�สามารถทํางานได�อย�างปกติ 
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1. ภาพรวมระบบบันทกึข�อมลู (MICE Data Collection) 

ระบบบันทึกข�อมูลสําหรับสถานประกอบการ (MICE Data Collection) เป�นระบบที่พัฒนาข้ึน
เพื่อนําเข�าข�อมูลสถานประกอบการหรือวิทยากรที่อยู�ในอตุสาหกรรมไมซ� โดยให�บันทกึข�อมูล 
รายละเอียดธุรกิจ และบริการ ผ�านทาง web browser ทั้งจากคอมพิวเตอร� หรืออุปกรณ�ประเภท 
smart phone หรือ tablet โดยประมวลผลอยู�ภายใต�ระบบ Thai MICE Connect 
(www.thaimiceconnect.com)  

1.1. ช�องทางในการเข�าสู�ระบบ 

สําหรับช�องทางการเข�าใช�งานระบบได�ประกอบไปด�วย 2 ช�องทาง ดังนี้ 

ช�องทางที่ 1 ระบบจะทําการส�งอีเมลเพื่อทําการเชิญสถานประกอบการเข�ามาบันทึกข�อมูลผ�านระบบ 
Thai MICE Connect 

 

จากรูป เม่ือผู�ประกอบการได�รับเมลและกด “คลิกสมัครสมาชิก” ระบบจะแสดงหน�าสมัคร
สมาชิกเพื่อเริ่มต�นการใช�งานต�อไป 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 8  

 

 
 

ช�องทางที ่2 เข�าใช�งานผ�านระบบ Thai MICE Connect  

 

จากรูป เม่ือคลิกเลือกไอคอนเพื่อทําการ Login เข�าระบบ จะแสดงหน�าเข�าสู�ระบบเพื่อให�ระบุ
ช่ือผู�ใช� และรหัสผ�าน ดังรูป 
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เม่ือกดเข�าสู�ระบบจะแสดงหน�า “โปรไฟล�ของฉัน” หากต�องการบันทึกข�อมูลหรือแก�ไขข�อมูลของ
ผู�ประกอบการสามารถเลือกที่เมนู “หน�าธุรกิจของฉัน” 

 
ระบบจะแสดงหน�าธุรกิจของฉัน โดยสามารถคลิกที่เมนู “แก�ไขรายละเอียดธุรกิจ” เพื่อเข�าสู�หน�า

บันทึกข�อมูลของสถานประกอบการ  
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เม่ือเข�าสู�หน�าบันทึกข�อมูลของสถานประกอบการ จะแสดงหน�าต�างหลักของการบันทึกข�อมูล 
ดังรูป 

 
จากรูป หากต�องการบันทึกข�อมูลหรือแก�ไขข�อมูล สามารถคลิกที่ปุ�ม “กรอกข�อมูลเพิ่มเติม” 

สําหรับแต�ละชุดข�อมูล โดยระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลเพื่อเริ่มต�นบันทึกหรือแก�ไข ดังตัวอย�าง
ต�อไปนี้ 
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1.2. การสมัครสมาชิกเพื่อเป�นผู�ประกอบการในระบบ Thai MICE Connect 

ในกรณีที่ต�องการสมัครเพื่อเป�นผู�ประกอบการในระบบ Thai MICE Connect สามารถสมัคร
ผ�านระบบงาน Thai MICE Connect โดยมีลําดับข้ันตอนดังต�อไปนี้ 

1. ที่หน�าระบบ Thai MICE Connect คลิกเมนูบัญชีผู�ใช�งาน 

 

2. เข�าสู�หน�า “บัญชีผู�ใช�งาน” คลิกที่ปุ�ม “สมัครสมาชิก” ดังรูป 
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3. ที่หน�า “สมัครสมาชิก” กรอกข�อมูลพื้นฐานในส�วนของช่ือจริง นามสกุล อีเมล และ
หมายเลขโทรศัพท�มือถือ ดังรูป 

 

4. เม่ือกรอกข�อมูลตามที่กําหนดและกดปุ�ม “ถัดไป” จะเข�าสู�หน�า “ตั้งรหัสผ�าน” เพื่อกําหนด
รหัสผ�านสําหรับเข�าใช�งาน ดังรูป 

 

5. จากรูป ระบุรหัสผ�านพร�อมทั้งยืนยันรหัสผ�าน หลังจากนัน้คลิกทีต่ัวเลือก “I’m not a 
robot” แล�วจึงคลิกปุ�ม “สมัครสมาชิก” จะกลับเข�าสู�หน�า “เข�าสู�ระบบ” ดังรูป 
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6. เม่ือระบุรหัสผู�ใช�งานด�วยอีเมลพร�อมรหัสผ�านและคลิกที่ปุ�ม “เข�าสู�ระบบ” จะแสดงหน�า  
“โปรไฟล�ของฉัน” ดังรูป 

 

7. ที่หน�าโปรไฟล�ของฉัน สามารถคลิกที่ปุ�ม “แก�ไขโปรไฟล�” เพื่อเพิ่มเติมข�อมูลส�วนบุคคล 
เช�น ที่อยู� หน�วยงานที่สังกัด รวมถึงอัพโหลดรูปโปรไฟล�ที่ต�องการให�แสดงได� โดยถ�าต�องการสมัคร
เป�นผู�ประกอบการในระบบงาน สามารถคลิกเลือกที่  “หน�าธุรกิจของฉัน” ซ่ึงจะแสดงหน�าต�าง  
“เพิ่มข�อมูลธุรกิจ” ดังรูป 
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8. เม่ือคลิกที่ “เพิ่มข�อมูลธุรกิจของคุณที่นี่” ระบบจะแสดงหน�า “ค�นหาช่ือสถานประกอบการ
ของท�าน” โดยสามารถพิมพ�ค�นหาสถานประกอบการด�วยช่ือ หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 
ที่กล�องค�นหา หลังจากนั้นคลิกที่ปุ�ม “ค�นหา” เพื่อให�ระบบค�นหาข�อมูลจากฐานข�อมูลในระบบงาน  

 

จากรูป เม่ือค�นหาสถานประกอบการแล�วพบข�อมูลระบบจะแสดงดังตัวอย�าง ในกรณีที่เป�น
ข�อมูลที่ ยังไม�เคยมีผู� ดูแลระบบงาน ระบบจะอนุญาตให�คลิกเลือกเพื่อยืนยันข�อมูลได� แต�สถาน
ประกอบการดังกล�าวเคยมีผู�ดูแลข�อมูลอยู�แล�ว ระบบจะแจ�งเตือนให�ทราบ พร�อมทั้งแจ�งอีเมลของผู�ดูแล
ระบบ โดยไม�อนุญาตให�คลิกเลือกสถานประกอบการดังกล�าว  
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9. กรณีที่ ไม�พบสถานประกอบการในฐานข�อมูล สามารถคลิกที่ ปุ�ม “เพิ่ ม ช่ือสถาน
ประกอบการ” เพื่อสร�างข�อมูลสถานประกอบการข้ึนใหม� โดยจะแสดงหน�า “เพิ่มช่ือสถานประกอบการ
ของท�าน” ดังรูป 

 

10. จากรูป ระบุช่ือสถานประกอบการ พร�อมทั้งเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (ถ�ามี) และกด
ปุ�ม “ยืนยันข�อมูล” เพื่อเริ่มบันทึกข�อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 16  

 

1.3. การบันทึกข�อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 

หากต�องการบันทึกหรือแก�ไขข�อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ สามารถคลิกที่ปุ�ม “กรอก
ข�อมูลเพิ่มเติม” ภายใต�หัวข�อ “ข�อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ” ที่หน�าบันทึกข�อมูลของสถาน
ประกอบการ หรือกรณีเริ่มต�นสมัครสมาชิกใหม� ระบบจะให�เข�าสู�กระบวนการกรอกข�อมูลพื้นฐานให�โดย
อัตโนมัติ ซ่ึงมีข�อมูลพื้นฐานที่ระบบให�บันทึก ดังแผนภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในส�วนของการกรอก
ข�อมูลครบและได�ใจไมซ� สามารถดูได�จากหัวข�อ “6. แนวคิดและวิธีการจัดการแคมเปญคลิกติดใจไมซ�”) 

 

จากภาพ การบันทึกข�อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการมี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
1) ช่ือสถานประกอบการ 
2) ที่อยู� 
3) ประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ� 
4) Upload รูปภาพ 
5) ข�อมูลอื่นๆ เพื่อโปรโมทธุรกิจ ได�แก� คําบรรยายธุรกิจ ช�องทางการติดต�อ และ
มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ 

ในการบันทึกข�อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 
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หน�าบันทึกชื่อสถานประกอบการ  
จากรปู ระบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 
     1. ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย)สําหรับระบุ 

ช่ือที่ ใช�ทางการค�า หรือช่ือแบรนด�ในรูปแบบ
ภาษาไทย 

     2. ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
ระบุช่ือที่ใช�ทางการค�า หรือช่ือแบรนด�ในรูปแบบ
อังกฤษ 

     3. ช่ือองค�กรหรือบริษัท (ภาษาไทย) สําหรับระบุช่ือ
ที่ใช�ในการจดทะเบียนนิติบุคคลภาษาไทย 

     4. ช่ือองค�กรหรือบริษัท (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
ร ะบุ ช่ื อ ที่ ใช� ใน ก ารจด ท ะเบี ย น นิ ติ บุ ค ค ล
ภาษาอังกฤษ 

     5. เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 (ถ�ามี) สําหรับระบุเลข
ทะเบียนนิติบุคคลที่ได�รับตอนจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคล 

หลังจากนั้น กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� ”
หน�าบันทึกที่อยู�ของสถานประกอบการ” 
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หน�าที่อยู�ของสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุที่อยู�ของสถานประกอบการดังต�อไปนี้ 

1.   เบอร�โทรศัพท�ส�วนกลาง 
2.   รหัสไปรษณีย� (หลังจากระบุรหัสไปรษณีย�ระบบจะ

เลือกจังหวัด อําเภอ และตําบลให�) 
3.   จังหวัด 
4.   เขต หรือ อําเภอ 
5.   แขวง หรือ ตําบล 
6.   ที่อยู� (ภาษาไทย) 
7.   ที่อยู� (ภาษาอังกฤษ) 
8.   ตําแหน�งละติจูด ลองติจูด โดยสามารถคลิกปุ�ม 

 เพื่อค�นหาจากแผนที่ได� 
9.   อีเมลติดต�อหลัก 

หลังจากนั้น กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� ”
หน�าประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ�” 
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หน�าประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ� 
จากรูป ระบุประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ�ดังต�อไปนี้ 

1.   ประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ� (สามารถเลือกได�
มากกว�า 1 ประเภท) 

2.   ลักษณะธุรกิจไมซ�ของสถานประกอบการ 
(ในส�วนนี้จะแสดงเม่ือมีการเลือกประเภท
กลุ�มธุรกิจไมซ�แล�ว โดยสามารถเลือกได�
มากกว�า 1 ลักษณะธุรกิจ) 

หลังจากนัน้ กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อ
เข�าสู� ”หน�ารูปภาพประกอบข�อมูลสถาน
ประกอบการ” 
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หน�ารูปภาพประกอบข�อมูลสถานประกอบการ 
จากรูป เลือกรูปภาพประกอบข�อมูลสถานประกอบการ 
เพื่อใช�สําหรับแสดงผลการค�นหา หรือแสดงหน�าเว็บ
ของสถานประกอบการ ซ่ึงประกอบไปด�วย 

1. โลโก�สถานประกอบการ 
2. Banner สถานประกอบการ (แสดงผลอยู�

ด�านบนสุดในหน�าของสถานประกอบการ) 
3. ภาพปก (display thumbnail) เป�นรูปที่ ใช�

ในการแสดงผลการค�นหาสถานประกอบการ 
4. รูปภาพประกอบข�อมูลสถานประกอบการ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
”หน�าคําบรรยายเชิงธุรกิจของสถานประกอบการ” 
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หน�าคําบรรยายเชิงธุรกิจของสถานประกอบการ  
จากรูประบุข�อมูลดังต�อไปนี ้ 

1. คําที่ช�วยในการค�นหา (keywords) 
2. คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) 
3. คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) 
4. ประสบการณ�ที่ผ�านมา (ภาษาไทย) 
5. ประสบการณ�ที่ผ�านมา (ภาษาอังกฤษ) 
6. องค�กรที่ธุรกิจสังกัดอยู� 
หลังจากนั้นกด “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�  

”หน�าช�องทางการติดต�อส่ือสาร” 
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หน�าช�องทางการติดต�อสื่อสาร 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. ที่อยู�เว็บไซต� 
2. ช่ือบัญชีผู�ใช� facebook 
3. ช่ือบัญชีผู�ใช� Line 
4. วันทําการ 
5. เวลาเป�ดป�ดโดยประมาณ 
หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อ

เข�าสู� ”หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ” 

 

 
 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 23  

 

 

 

 

 

 

หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 
จากรูประบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาไทย) 
2. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาอังกฤษ) 
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวลั (ภาษาไทย) 
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ) 
5. เป�นมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวข�องกับการ

พัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainable 
related reward) 

6. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาไทย) 
7. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 
8. ป�ที่ได�การรับรองมาตรฐาน 
9. ป�ที่ส้ินสุดของมาตรฐานที่ได�รับ 
หลังจากนั้น กดปุ�ม “หน�าจอหลัก” เพื่อเข�าสู� 

”หน�าหลกัของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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หน�าหลักของระบบบนัทึกข�อมูลผู�ประกอบการ 
จากรูป ประกอบไปด�วยรายละเอียด ดังนี้ 

1. ช่ือสถานประกอบการที่แก�ไขอยู� (แสดงที่
ด�านบนของโปรแกรม และสามารถเลื่อนไป
แก�ไขสถานประกอบการอื่นๆ ที่ดูแลอยู� หรือ
สามารถเพิ่มสถานประกอบการใหม�ได�) 

2. สถ าน ะใจ ไม ซ� ขอ งสถ านป ระก อบก าร 
(คํานวณจาก ความสมบูรณ�ของข�อมูล)  

3. ปุ�มสําหรับแก�ไขหรือกรอกข�อมูลเพิ่มเติม 
4. ปุ�มเพิ่มประเภทธุรกิจไมซ� 
5. ปุ�มลบข�อมูลสถานประกอบการ กรณีที่

ต�องการยกเลิกข�อมูลสถานประกอบการนี้ 
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1.4. การบันทึกข�อมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกจิประเภทสถานที่จัดงาน 

ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทสถานที่จัดงาน ระบบจะให�บันทึกข�อมูล
เพิ่มเติม ดังแผนภาพ 

 

จากภาพ บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ข�อมูลห�องประชุม เช�น ช่ือห�อง ขนาดห�อง จํานวนที่รองรับ 
2) ส่ิงอํานวยความสะดวกในห�องประชุม เช�น Wifi ระบบแสง ระบบเสียง อุปกรณ�ที ่  

ให�บริการ 
3) ส่ิงอํานวยความสะดวกของสถานที่ เช�น บริการรถรับส�ง ลิฟต� ร�านอาหาร 
4) ทําเลที่ตั้ง เช�น ติด BTS ติด MRT ใกล�สนามบิน เดินทางด�วยรถส�วนตัว 
5) รูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําได� เช�น ศึกษาดูงาน Teambuilding CSR 
6) รูปภาพห�องประชุม 
7) มาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 

ทั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 
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หน�าข�อมลูห�องประชมุภายในสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. จํานวนประเภทห�องประชุม 
2. ช่ือห�องประชุม 
3. ช้ันของห�องประชุม 
4. ขนาดห�องประชุม (ตร.ม.) 
5. น้ําหนักที่ห�องจัดประชุมรองรับ (กก.) 
6. ความสูงของเพดาน (ม.) 
7. จํานวนทีร่องรับผู�เข�าใช�บริการ หากจัด

ห�องในรูปแบบต�างๆ 
8. รูปแบบโรงภาพยนตร� (ที่นั่ง) 
9. รูปแบบห�องเรียน (ที่นั่ง) 
10. รูปแบบโต�ะจีน (ที่นั่ง) 
11. รูปแบบค�อกเทล (คน) 
12. รูปแบบ Board Room (ที่นั่ง) 
13. มาตรฐานทีไ่ด�รับ 

หลังจากใส�รายละเอียดข�อมูลห�องประชุมภายใน
สถานประกอบการแล�วให�กดปุ�ม “บันทึกและไป
ต�อ” เพื่ อเข�าสู�หน�า ”ข�อมูลส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในห�องประชุม” 
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หน�าข�อมลูสิง่อาํนวยความสะดวกภายในห�อง
ประชมุ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. จํานวนโต�ะ (ตวั) 
2. จํานวนเก�าอี้ (ตัว) 
3. จํานวน Sofa (ตัว) 
4. ระบบเสียง 
5. ระบบภาพ 
6. อุปกรณ�สํานักงานและอุปกรณ�อืน่ๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า ”ข�อมูลอุปกรณ� สิ �งอํานวยความสะดวก 
และบริการภายในสถานประกอบการ” 
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หน�าข�อมลูอปุกรณ� สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการภายในสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. บริการรถรับส�ง 
2. ร�านอาหาร 
3. ร�นกาแฟ 
4. บาร� 
5. ไนท�คลับ 
6. บริการจอดรถ 
7. จุดแนะนําผู�เข�ารับบริการ 
8. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 
9. ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ 
10. WIFI ส�วนกลาง 
11. บริการอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
12. ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการอื่นๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า ”ข�อมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ” 
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หน�าข�อมลูทาํเลทีต่ัง้และการรองรบัยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. รองรับการเดินทางด�วย 
1.1 รถยนต�ส�วนตัว 
1.2 รถบัส 
1.3 รถไฟ 
1.4 เครื่องบิน 
1.5 รถไฟฟ�าบนดิน BTS 
1.6 รถไฟฟ�าใต�ดิน MRT 

2. จํานวนทีจ่อดรถยนต� (คัน) 
3. จํานวนทีจ่อดรถบัส (คัน) 
4. การเดินทางด�วยวิธีอื่นๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน� า ”รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการ” 
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หน�ารปูแบบการจดักจิกรรมภายในสถาน
ประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ศึกษาดูงาน 
2. กิจกรรม CSR 
3. Team Building 
4. กิจกรรมกลางแจ�ง 
5. กิจกรรมผจญภัย 
6. ปาร�ตี้ 

หลังจากนั้น กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า ”รูปภาพประกอบสถานที่จัดงาน” 
 

 

 

หน�ารูปภาพประกอบสถานที่จัดงาน 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. รูปประกอบ ห�องประชุม (สามารถใส�ได�
มากกว�า 1 รูป) 

หลังจากนัน้ กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�    
”หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลทีไ่ด�รับ” 
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หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 
จากรูประบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาไทย) 
2. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาอังกฤษ) 
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย) 
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ) 
5. เป�นมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวข�องกับการ

พัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainable 
related reward) 

6. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาไทย) 
7. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 
8. ป�ที่ได�การรับรองมาตรฐาน 
9. ป�ที่ส้ินสุดของมาตรฐานที่ได�รับ 
หลังจากนั้น กดปุ�ม “หน�าจอหลัก” เพื่อเข�าสู� 

”หน�าหลกัของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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1.5. การบันทึกข�อมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกิจประเภทที่พัก โรงแรม หรือรีสอร�ท 

ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทที่พัก โรงแรม หรอืรีสอร�ท ระบบจะให�บันทึก
ข�อมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ 
 

 

จากภาพ บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ข�อมูลห�องพัก เช�น มาตรฐานดาว จํานวนห�องพัก ประเภทห�องพัก ขนาดห�องพัก 
2) ส่ิงอํานวยความสะดวก เช�น แผนกบริการ รถรบัส�ง ร�านอาหาร WIFI ATM 
3) กีฬาและนันทนาการ เช�น ฟ�ตเนส สระว�ายน้ํา สปา สนามเทนนิส 
4) ทําเลทีต่ั้ง เช�น ติด BTS ติด MRT ใกล�สนามบิน เดินทางด�วยรถส�วนตัว 
5) รูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําได� เช�น ศึกษาดูงาน Teambuilding CSR 
6) รูปภาพห�องพัก 
7) มาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 

ทั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 
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หน�าข�อมลูจาํนวนห�องพกัและขนาดห�องพกั
ภายในโรงแรม 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. มาตรฐานดาวของโรงแรม 
2. จํานวนห�องพักทัง้หมด (ห�อง) ระบบจะ

คํานวณจากการใส�จํานวนห�องพัก
ทั้งหมด 

3. จํานวนห�อง Standard (ห�อง) 
4. พื้นที่ห�อง Standard (ตร.ม.) 
5. จํานวนห�อง Deluxe (ห�อง) 
6. พื้นที่ห�อง Deluxe (ตร.ม.) 
7. จํานวนห�อง Superior (ห�อง) 
8. พื้นที่ห�อง Superior (ตร.ม.) 
9. จํานวนห�อง Suite (ห�อง) 
10. พื้นที่ห�อง Suite (ตร.ม.) 
11. หากมีห�องพักประเภทอื่นสามารใส�

รายละเอียดเพิ่มเติม 
หลังจากนั้น กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า ”ข�อมูลอุปกรณ� ส่ิงอํานวยความสะดวก” 
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หน�าข�อมลูอปุกรณ� สิง่อาํนวยความสะดวก และ
บรกิารภายในสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. แผนกต�อนรับ 24 ชม. 
2. รูมเซอร�วิส 24 ชม. 
3. ร�านอาหาร 
4. ร�านกาแฟ 
5. จุดแนะนําแหล�งท�องเที่ยว 
6. บาร� 
7. ไนท�คลับ 
8. บริการซักรีด 
9. บริการส�งไปรษณีย� 
10. บริการพี่เลี้ยงเด็ก 
11. WiFi ในห�องพัก 
12. WiFi ส�วนกลาง 
13. บริการแลกเปลี่ยนเงินตรสต�างประเทศ 
14. ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ 
15. บริการจอดรถ 
16. พื้นที่สูบบุหรี่ 
17. เอทีเอ็มในสถานที ่
18. ตู�นิรภัย 
19. ศูนย�ธุรกิจ 
20. ช้ันสําหรับผู�บริหาร 
21. บริการอาหารว�าง 
22. มีระบบการจัดการด�านการรักษาความ

ปลอดภัย 
23. บริการลีมูซีน 
24. บริการด�านการแพทย� 
25. ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการอื่นๆ 

หลังจากนั้น กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า “ข�อมูลกีฬาและนันทนาการของสถาน
ประกอบการ” 
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หน�าข�อมลูกฬีาและนนัทนาการของสถาน
ประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ฟ�ตเนส 
2. สระว�ายน้ํา 
3. ชายหาดส�วนตัว 
4. กีฬาทางน้ํา 
5. สโมสรสําหรับเด็ก 
6. สปา 
7. ร�านเสริมสวย 
8. จักรยานให�เช�า 
9. สนามเทนนิส 
10. ห�องอบไอน้ํา ซาวน�า 
11. สวนสําหรับพักผ�อน 
12. ติดชายหาด 
13. กีฬาและนนัทนาการอื่นๆ 

หลังจากนัน้ กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า “ข�อมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับ
ยานพาหนะของสถานประกอบการ” 
 

 

 
 

 

หน�าข�อมลูกฬีาและนนัทนาการของสถาน
ประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. รถยนต�ส�วนตัว 
2. รถบัส 
3. รภไฟ 
4. เครื่องบิน 
5. รถไฟฟ�าบนดิน BTS 
6. รถไฟฟ�าใต�ดิน MRT 
7. จํานวนทีจ่อดรถรถยนต� (คัน) 
8. จํานวนทีจ่อดรถบัส (คัน) 
9. การเดินทางด�วยวิธีอื่นๆ 

หลังจากนัน้ กดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�า
สู�หน�า “รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการ” 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 36  

 

 

หน�าข�อมลูรปูแบบการจดักจิกรรมภายในสถาน
ประกอบการ 
จากรูป เลือกรูปภาพประกอบข�อมูลการจัด
กิจกรรมภายในสถานประกอบการ ซ่ึงประกอบ
ไปด�วย 

1. รูปประกอบ ห�องพัก Standard  
2. รูปประกอบ ห�องพัก Deluxe 
3. รูปประกอบ ห�องพัก Superior 
4. รูปประกอบ ห�องพัก Suite 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ” 
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หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 
จากรูประบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาไทย) 
2. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาอังกฤษ) 
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย) 
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ) 
5. เป�นมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวข�องกับการ

พัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainable 
related reward) 

6. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาไทย) 
7. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 
8. ป�ที่ได�การรับรองมาตรฐาน 
9. ป�ที่ส้ินสุดของมาตรฐานที่ได�รับ 
หลังจากนั้น กดปุ�ม “หน�าจอหลัก” เพื่อเข�าสู� 

”หน�าหลกัของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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1.6. การบันทึกข�อมูลเพิม่เติมกรณีธุรกิจประเภทบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทบริการอาหารและเครื่องด่ืม ระบบจะให�บันทึก
ข�อมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ 

 

 

จากภาพ บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ข�อมูลร�าน เช�น ระดับราคา จํานวนที่นั่ง ที่จอดรถ 
2) ประเภทอาหารที่ให�บริการ เช�น อาหารไทย อาหารจีน เบเกอรี่ 
3) ทําเลที่ตั้ง เช�น ติด BTS ติด MRT ใกล�สนามบิน เดินทางด�วยรถส�วนตัว 
4) มาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 

ทั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 
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หน�าข�อมลูเฉพาะด�านธรุกจิบรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ระดับราคาอาหาร 
2. ความสามารถในการรองรับ (ที่) 
3. จําหน�ายเครื่องด่ืมมึนเมา 
4. รับจองที่นั่ง 
5. รองรับการใช�บริการแบบกลุ�ม 
6. รองรับการจ�ายเงินด�วยบัตรเครดิต 
7. มีบริการ wifi 
8. มีบริการที่จอดรถ 
9. ที่จอดรถริมถนน 
10. ติดชายหาย 
11. มีบริการ catering 
12. บริการอื่นๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า “ประเภทอาหารที่ให�บริการ” 
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หน�าข�อมลูประเภทอาหารทีใ่ห�บรกิาร 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ก�วยเตี๋ยว 
2. ชาบู/สุกี้ยากี้/หม�อไฟ 
3. ร�านกาแฟ/ชา 
4. หมูกระทะ 
5. สเต็ก 
6. อาหารทะเล 
7. เบเกอรี่/เค�ก 
8. อาหารญี่ปุ�น 
9. อาหารอีสาน/ส�มตํา 
10. อาหารเช�า 
11. บุฟเฟ�ต� 
12. ป��งย�าง 
13. พิซซ�า 
14. ของหวาน 
15. ผับ/ร�านเหล�า/บาร� 
16. อาหารเกาหล ี
17. อาหารเวียดนาม 
18. อาหารเหนือ 
19. อาหารไทย 
20. อาหารจีน 
21. อาหารใต� 
22. ไอศกรีม 
23. อาหารมุสลิม/อิสลาม 
24. อาหารอินเดีย 
25. เครื่องด่ืม/น้ําผลไม�/ชานมไข�มุก 
26. อาหารนานาชาต ิ
27. สตรีทฟู�ด/รถเข็น 
28. มังสวริัติ/เจ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า “ข�อมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ” 
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หน�าข�อมลูทาํเลทีต่ัง้และการรองรบัยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. รองรับการเดินทางด�วย 
1.1 รถยนต�ส�วนตัว 
1.2 รถบัส 
1.3 รถไฟ 
1.4 เครื่องบิน 
1.5 รถไฟฟ�าบนดิน BTS 
1.6 รถไฟฟ�าใต�ดิน MRT 

2. จํานวนทีจ่อดรถยนต� (คัน) 
3. จํานวนทีจ่อดรถบัส (คัน) 
4. การเดินทางด�วยวิธีอื่นๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ” 
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หน�าข�อมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ได�รับ 
จากรูประบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 

1. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาไทย) 
2. มาตรฐานรางวัลที่ได�รับ (ภาษาอังกฤษ) 
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย) 
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาองักฤษ) 
5. เป�นมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวข�องกับการ

พัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainable 
related reward) 

6. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาไทย) 
7. หน�วยงานที่ให�การรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 
8. ป�ที่ได�การรับรองมาตรฐาน 
9. ป�ที่ส้ินสุดของมาตรฐานที่ได�รับ 
หลังจากนั้น กดปุ�ม “หน�าจอหลัก” เพื่อเข�าสู� 

”หน�าหลกัของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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1.7. การบันทึกข�อมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกิจประเภทแหล�งท�องเที่ยวหรือธุรกิจท�องเที่ยว 

ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทแหล�งท�องเที่ยว หรือธุรกิจท�องเที่ยว ระบบ
จะให�บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ 

 

จากภาพ บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ข�อมูลสถานที่ท�องเที่ยว เช�น ลักษณะสถานที่ กิจกรรมที่สามารถทําได� 
2) ทําเลที่ตั้ง เช�น ติด BTS ติด MRT ใกล�สนามบิน เดินทางด�วยรถส�วนตวั 

ทั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 

 

หน�าข�อมลูเฉพาะด�านการท�องเทีย่ว 
จากรปู ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ลักษณะสถานที่  
1.1 โบราณสถาน 
1.2 ธรรมชาติ 
1.3 ศูนย�การเรียนรู� 
1.4 ศาสนสถาน 
1.5 แหล�งช�อปป��ง 
1.6 เชิงเกษตร 
1.7 วิถีชีวิต 
1.8 Man-made destination 

2. กิจกรรมที่สามารถทําได� 
2.1 ศึกษาดูงาน 
2.2 กิจกรรม CSR 
2.3 Team Building 
2.4 กิจกรรมกลางแจ�ง 
2.5 กิจกรรมผจญภัย 
2.6 ปาร�ตี้  

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู�
หน�า ”ข�อมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ” 
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หน�าข�อมลูทาํเลทีต่ัง้และการรองรบัยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. รองรับการเดินทางด�วย 
1.1 รถยนต�ส�วนตัว 
1.2 รถบัส 
1.3 รถไฟ 
1.4 เครื่องบิน 
1.5 รถไฟฟ�าบนดิน BTS 
1.6 รถไฟฟ�าใต�ดิน MRT 

2. จํานวนทีจ่อดรถยนต� (คัน) 
3. จํานวนทีจ่อดรถบัส (คัน) 
4. การเดินทางด�วยวิธีอื่นๆ 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “หน�าจอหลัก” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าหลักของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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1.8. การบันทึกข�อมูลสําหรับวิทยากร 

ในส�วนของวิทยากร ซ่ึงเป�นข�อมูลรายบุคคล จะมีลักษณะข�อมูลแตกต�างจากหน�วยงาน หรือ
สถานประกอบการ โดยระบบจะให�บันทึกข�อมูล ดังแผนภาพ 

 
จากภาพ บันทึกข�อมูลเพิ่มเติม 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข�อมูลวิทยากร เช�น ช่ือ เบอร�โทร อีเมล 
2) ที่อยู�  
3) ประเภทความถนัด และหัวข�อบรรยาย 
4) ประสบการณ� และประวัตกิารศึกษา 
5) รูปภาพวิทยากร 

ทั้งนี้ มีลําดับข้ันตอนในการบันทึกดังต�อไปนี้ 

 

 

หน�าข�อมลูส�วนบคุคล 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) 
2. ช่ือ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
3. เพศ 
4. ป�เกิด 
5. อีเมล 
6. ช่ือต�นสังกัด (ภาษาไทย) 
7. ช่ือต�นสังกัด (ภาษาอังกฤษ) 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าที่อยู�ของวิทยากร” 
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หน�าข�อมลูทีอ่ยู�ของวทิยากร 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. เบอร�โทรศัพท�ส�วนกลาง 
2. รหัสไปรษณีย� 
3. จังหวัด 
4. เขต หรือ อําเภอ 
5. แขวง หรือ ตําบล 
6. ที่อยู� (ภาษาไทย) 
7. ที่อยู� (ภาษาอังกฤษ) 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าประวัติการศึกษาและประสบการณ�” 
 
 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 47  

 

 
 

หน�าข�อมลูทีป่ระวตักิารศกึษาและประสบการณ� 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. ประวัติการศึกษา (ภาษาไทย) 
2. ประวัติการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
3. ประสบการณ�การทํางาน (ภาษาไทย) 
4. ประสบการณ�การทํางาน (ภาษาอังกฤษ) 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าข�อมูลความถนัด” 
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หน�าข�อมลูความถนดั 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. Communication 
2. Conferrence Professional 
3. Economics 
4. Engineering 
5. Exhibition Professional 
6. Finance 
7. Genaral  
8. Human Resource 
9. Incentive Specialist  
10. International 
11. Management 
12. Management Skills 
13. Marketing 
14. Meeting Professional 
15. MICE Coach 
16. Presentation Skills 
17. Sales & Business Development 
18. Social Medias  
19. Strategic Focus 
20. Sustainable Event Professional 
21. Team Building 
22. Train the Trainers 
23. Venue Management Professional 

หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าหัวข�อการบรรยาย” 
 
 

 



                                                      

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)  หนา 49  

 

 

หน�าข�อมลูหวัข�อการบรรยาย 
จากรูป วิทยากรสามารถเพิ่มหัวข�อการบรรยาย
ดังรูป หลังจากนั้นกดปุ�ม “บันทึกและไปต�อ” 
เพื่อเข�าสู� “หน�ารูปภาพและคลิปวิดีโอ” 
 
 

 
 

 

หน�าข�อมลูรปูภาพและคลปิวดิโีอ 
จากรูป ระบุข�อมูลดังต�อไปนี ้

1. Banner วิทยากร (จะแสดงผลอยู�หน�า
บนสุดในหน�าข�อมูลวิทยากร) 

2. วิดีโอนําเสนอตวัวิทยากร (Youtube 
แชร� URL) 

3. ภาพถ�ายวิทยากร 
หลังจากนัน้กดปุ�ม “หน�าจอหลกั” เพื่อเข�าสู� 
“หน�าหลักของระบบบันทึกข�อมูลผู�ประกอบการ” 
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2. รปูแบบการเข�าใช�งานของผู�ใช�ระบบบนัทกึข�อมลู (User Journey Design) 
รูปแบบการเข�าใช�งานของผู�ใช�เฉพาะในส�วนของระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection 

ภายใต�ระบบ Thai MICE Connect นั้น แบ�งออกเป�น 3 ส�วน ได�แก� ส�วนของผู�ใช� (User) ส�วนของ
รูปแบบการเข�าใช� (Journey) และส�วนของระบบงานที่ให�บริการตามรูปแบบการใช�งาน (Website) 

1) ผู�ใช�งานระบบ (User) 
ผู�ใช�งานระบบแบ�งออกเป�น 2 กลุ�ม ได�แก� 

1)  ผู�ใช�งานทั่วไป ได�แก� ผู�ที่เป�นตัวแทน หรือผู�ประสานของ สถานประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงานที่จะทําหน�าที่ในการตรวจสอบข�อมูล (Verify) และบันทึกข�อมูลผ�านระบบงาน โดยประกอบไป
ด�วยกลุ�มผู�ใช�ภาคเอกชน ซ่ึงมีเงื่อนไขข้ันต�นดังนี้ 

 เป�นสถานประกอบการที่อยู�ในพื้นที่จังหวัดที่สํารวจข�อมูลในโครงการ 
 ประกอบกิจการ หรือย่ืนวัตถุประสงค�ในการจดทะเบียน หรือย่ืนวัตถุประสงค�ในการส�ง

งบการเงินป�ล�าสุดตรงกับหมวดธุรกิจไมซ�ทั้ง 10 หมวดหลกั 
 ทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 1 ล�านบาท 
 เป�นสถานประกอบการที่มีสถานะดําเนินกิจการอยู�  
 กรณีสถานประกอบการที่มีอายุกิจการมากกว�า 3 ป� ต�องมีการย่ืนงบการเงินล�าสุด

ตั้งแต�ป�งบการเงิน 2560 เป�นต�นมา 
 มีประสบการณ�การรองรับการจัดงานที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจตั้งแต� 10 คนข้ึนไป 
 หากเป�นโรงแรมและรีสอร�ทต�องได�รับใบอนุญาตอย�างถูกต�องตามกฎหมาย 
 หากเป�นบริษัทนําเที่ยวต�องได�รับใบอนญุาตอย�างถูกต�องตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ ในส�วนของผู�ใช�งานระบบยังรวมถึงหน�วยงานภาครัฐ หรือสมาคม องค�กร ต�างๆ 
ตามกรอบที่กําหนดไว�ใน MICE Ecosystem ซ่ึงทําหน�าที่สนับสนนุการดําเนินการของอุตสาหกรรมไมซ� 

2) ผู�ดูแลระบบ ได�แก� เจ�าหน�าที่ของ สสปน. หรือหน�วยงานที่ สสปน. ให�สิทธิในการบริหาร
จัดการข�อมูลในระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection ซ่ึงจะทําหน�าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ข�อมูลในระบบ รวมถึงจัดการข�อมูลพื้นฐาน และตรวจสอบปรับปรุงข�อมูลต�างๆ ให�ถูกต�อง เพื่อใช�ใน
ระบบ Thai MICE Connect ต�อไป 

2) รปูแบบการเข�าใช�งาน (Journey) 
เนื่องจากระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection มีวัตถุประสงค�ในการเป�นระบบงาน 

ที่ ให�บริการผู� ใช�งานในการบันทึกข�อมูลรายละเอียดธุรกิจตามกรอบแนวทางการจัดเก็บข�อมูล
อุตสาหกรรมไมซ� เพื่อนําไปใช�งานต�อในระบบค�นหาข�อมูล MICE Marketplace ต�อไป  

ดังนั้น รูปแบบการเข�าใช�งาน หรือ Journey ของผู�ใช�ระบบจึงเน�นการกระตุ�นให�ผู�ใช�งานเข�าสู�
ระบบเพื่อตรวจสอบข�อมูล พร�อมทั้งปรับปรุง และเพิ่มเติมข�อมูลเพื่อให�ได�มาซ่ึงข�อมูลที่สมบูรณ�มาก
ที่สุด รูปแบบการเข�าใช�งานผู�ใช�ในระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection จึงมีข้ันตอนที่ไม�ยุ�งยาก  
และสามารถจําแนกออกได�เป�น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การเข�าใช�ระบบครั้งแรกโดยผู�ใช�ได�รับอีเมลเชิญเข�าระบบจาก สสปน. โดยผู�ใช�กลุ�มนี้ เป�น
กลุ�มที่เข�าข�ายตามเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข�อมูลตั้งต�นของระบบ โดยเม่ือระบบมีการรวบรวมข�อมูล
ตั้งต�นเสร็จส้ิน จะมีการจัดส�งอีเมลเชิญไปยังผู�ใช�ระบบกลุ�มนี้ เพื่อแนะนําโครงการ และให�ผู�ใช�ทําการคลิก
ปุ�ม Link เข�าสู�ระบบเพื่อลงทะเบียนด�วยอีเมลดังกล�าว   
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2) การเข�าใช�ระบบครั้งแรกโดยผู�ใช�ที่ได�รับการแนะนําจากผู�ใช�งานก�อนหน�า โดยผู�ใช�กลุ�มนี้ 
จะไม�ได�อยู�ในกลุ�มที่มีการจัดเก็บข�อมูลตั้งต�นไว� และผู�ใช�งานก�อนหน�าทําการเชิญผ�านระบบ ซ่ึงจะมีการ
ส�งอเีมลไปยังผู�ใช�งานดังกล�าวเพื่อให�คลิกปุ�ม Link เข�าสู�ระบบเพื่อลงทะเบียนด�วยอีเมลเช�นเดียวกัน 

3) การเข�าใช�ระบบครั้งแรกโดยผู�ใช�ที่สมัครโดยตรงผ�านระบบ ลักษณะการเข�าใช�ระบบงาน
รูปแบบนี้ ผู�ใช�ทําการสมัครเข�าสู�ระบบเองผ�านระบบงาน โดยระบุอีเมลที่ใช�ในการสมัคร ซ่ึงระบบจะทําการ
ส�งอเีมลยืนยัน เพื่อให�ผู�ใช�คลิกปุ�ม Link เพื่อเริ่มต�นใช�ระบบงานต�อไป 

4) การเข�าใช�ระบบเพื่อปรับปรุงข�อมูล กรณีนี้ผู�ใช�งานระบบเคยมีการเข�าสู�ระบบครั้งแรกแล�ว 
และต�องการปรับปรุงข�อมูลในระบบให�มีความสมบูรณ�และครบถ�วนมากย่ิงข้ึน โดยเข�าผ�านหน�าระบบงาน
โดยตรง และทําการระบุอีเมลพร�อมทั้งรหัสผ�าน เพื่อเริ่มต�นปรับปรุงข�อมูล 

5) การเข�าใช�ระบบเพื่อตรวจสอบ บริหารจัดการข�อมูลในระบบ โดยผู�ดูแลระบบงาน 

3) ระบบงาน (Website) 
จากลักษณะผู�ใช�งานระบบ และรูปแบบการเข�าใช�งาน รูปแบบของระบบงานจึงเน�นการทํางานใน

รูปแบบดังต�อไปนี้ 

1) การเป�ดให�ผู�ใช�ตรวจสอบข�อมูล (validate data) พร�อมทั้งให�ผู�ใช�ทําการปรับปรุงข�อมูล 
2) การเป�ดให�ผู�ใช�บันทึกข�อมูล ทั้งในส�วนของข�อมูลพื้นฐาน (Common Data) และข�อมูล

เฉพาะ ในกรณีที่ผู�ใช�ประกอบธุรกิจอยู�ในกลุ�มธุรกิจที่มีลักษณะข�อมูลเฉพาะ ได�แก� กลุ�มธุรกิจโรงแรม  
รีสอร�ท (Accommodation), กลุ�มธุรกิจสถานที่จัดงาน (Venue), กลุ�มธุรกิจร�านอาหารและเครื่องด่ืม 
(Food and Beverage), กลุ�มธุรกิจด�านสถานที่ท�องเที่ยวหรือกิจกรรม (Attraction and Activity) 
และกลุ�มธุรกิจด�านวิทยากร (Speaker) 

3) การเป�ดให�ผู�ใช�กลุ�มผู�ดูแลระบบ ตรวจทานข�อมูล อนุมัติการสมัคร กรณีที่เป�นผู�ใช�งานที่
สมัครใหม� และยกเลิกการเป�นสมาชิก ด�วยเหตุผลต�างๆ รวมถึงการบริหารจัดการข�อมูลอ�างอิงใน
ระบบงาน และการส�งเมลเชิญสถานประกอบการเข�าร�วมกรอกข�อมูลในระบบ 

ในส�วนของรูปแบบการเข�าใช�งานของผู�ใช�ระบบ หรือ User Journey Design สรุปได�ดัง
แผนภาพต�อไปนี้
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3. สถาป�ตยกรรมระบบงาน (System Architecture) 

ในส�วนของสถาป�ตยกรรมระบบงานที่บริษัทฯ ออกแบบร�วมกับสสปน. นั้น แบ�งออกเป�น 2 
ส�วนคือ ส�วนของ Production Environment สําหรับใช�งานจริง และ Development Environment 
สําหรับใช�ในการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

3.1. สถาป�ตยกรรมระบบงานที่ Production Environment 

 
จากรปู ในการทํางานของระบบงาน Thai MICE Connect ที่ Production Environment นั้น

จะประกอบไปด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 3 เครื่อง โดยทําหน�าที่เป�น Web และ Application 
Server 2 เครื่อง และ Database Server อีก 1 เครื่อง ดังนี้ 

 

1) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการจดัเก็บข�อมูล หรือ Database Server มีรายละเอียด
ดังนี้ 

IP Address 172.18.10.240 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Database Server  

เพื่อจัดเกบ็ข�อมูลจากระบบบันทึกข�อมูล 
MICE Data Collection โดยมีการ
ติดตั้งโปรแกรม MS SQL Server เพื่อทํา
หน�าที่บริหารจัดการฐานข�อมูล 

Operating System Microsoft Windows Server 2016 
Database Management 
System (DBMS) 

Microsoft SQL Server 2017 
(Enterprise Edition) 

Database Name micedb 
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2) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการประมวลผลระบบบันทึกข�อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

IP Address 172.18.10.29 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Application และ Web 

Server เพื่อประมวลผลระบบบันทึกข�อมูล 
MICE Data Collection โดยจะมีส�วนที่
ติดต�อกับผู�ใช�ระบบงานติดตัง้อยู�ที่เครื่องนี ้

Operating System Microsoft Windows Server 2016 
Application Server Internet Information Service (IIS) 
Development Tools PHP, JQuery, CSS 
URL https://my.thaimiceconnect.com 

 

3) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการประมวลผลระบบ Marketplace มีรายละเอียดดังนี้ 

IP Address 172.18.10.31 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Application และ Web 

Server เพื่อประมวลผลระบบ 
Marketplace โดยจะมีส�วนที่ติดต�อกับ
ผู�ใช�ระบบงานติดตั้งอยู�ที่เครื่องนี ้

Operating System Cents OS7 
Application Server Apache 
URL https://www.thaimiceconnect.com 

 

ผู�ใช�งานระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection แบ�งออกเป�น 2 กลุ�ม ดังนี้ 
1. ผู�ใช�งานทั่วไป ได�แก� ผู�ที่เป�นตัวแทน หรือผู�ประสานงานของสถานประกอบการ ธุรกิจ หรือ

หน�วยงานที่จะทําหน�าที่ในการตรวจสอบข�อมูล (Verify) และบันทึกข�อมูลรายละเอียดธุรกิจเพิ่มเติมใน
ระบบงาน รวมถึงผู�ใช�งานที่เข�าใช�ระบบเพื่อค�นหาคู�ค�าทางธุรกิจ 

2. ผู�ดูแลระบบ ได�แก� เจ�าหน�าที่ของ สสปน. หรือหน�วยงานที่ สสปน. ให�สิทธิในการบริหาร
จัดการข�อมูล ซ่ึงจะทําหน�าที่ในการติดตาม ตรวจสอบข�อมูลในระบบ รวมถึงจัดการข�อมูลพื้นฐาน  

ในส�วนของการเข�าใช�งานสําหรับผู�ใช�งานทั่วไปนั้น ระบบรองรับการใช�งานผ�านอุปกรณ�ทั้งใน
รูปแบบ PC, Laptop และ Smartphone แต�สําหรับการเข�าใช�งานสําหรับผู�ดูแลระบบนั้น ระบบแสดง
ผลได�ดีเฉพาะอุปกรณ� PC และ Laptop 
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3.2. สถาป�ตยกรรมระบบงานที่ Development Environment 

 
จากรูป ในการทํางานของระบบงาน Thai MICE Connect ที่ Development Environment 

นั้นจะประกอบไปด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 3 เครื่อง โดยทําหน�าที่เป�น Web และ Application 
Server 2 เครื่อง และ Database Server อีก 1 เครื่อง ดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการจัดเก็บข�อมูล หรือ Database Server มีรายละเอียด
ดังนี้ 

IP Address 10.1.9.64 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Database Server  

เพื่อจัดเก็บข�อมูลจากระบบบันทึกข�อมูล 
MICE Data Collection โดยมีการ
ติดตั้งโปรแกรม MS SQL Server เพื่อทํา
หน�าที่บริหารจัดการฐานข�อมูล 

Operating System Microsoft Windows Server 2016 
Database Management 
System (DBMS) 

Microsoft SQL Server 2017 
(Enterprise Edition) 

Database Name micedb 
 

2) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการประมวลผลระบบบันทึกข�อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

IP Address 10.1.9.63 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Application และ Web 

Server เพื่อประมวลผลระบบบันทึกข�อมูล 
MICE Data Collection โดยจะมีส�วนที่
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ติดต�อกับผู�ใช�ระบบงานติดตั้งอยู�ที่เครื่องนี ้
Operating System Microsoft Windows Server 2016 
Application Server Internet Information Service (IIS) 
Development Tools PHP, JQuery, CSS 
URL https://10.1.9.63 

 

3) เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายที่ใช�ในการประมวลผลระบบ Marketplace มีรายละเอียดดังนี้ 

IP Address 10.1.9.65 
รายละเอยีด ทําหน�าที่เป�น Application และ Web 

Server เพื่อประมวลผลระบบ 
Marketplace โดยจะมีส�วนที่ติดต�อกับ
ผู�ใช�ระบบงานติดตั้งอยู�ที่เครื่องนี ้

Operating System Cents OS7 
Application Server Apache 
URL https://10.1.9.65 
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4. การบรหิารจดัการข�อมลูสาํหรบัผู�ดแูลระบบ 
ระบบการบริหารจัดการข�อมูลสําหรับผู�ดูแลระบบบันทึกข�อมูล (MICE Data Collection) เป�น

โปรแกรมสําหรับผู�ดูแลระบบงานของ สสปน. เพื่อจัดการข�อมูล 3 ด�านหลัก ได�แก� การอนุมัติข�อมูล
ธุรกิจของสถานประกอบการ การจัดการข�อมูลอ�างอิงของสถานประกอบการ และการส�งเมลเชิญเข�า
ระบบ ซ่ึงโปรแกรมชุดนี้พัฒนาและติดตั้งอยู�ในระบบบริหารจัดการข�อมูล Thai MICE Connect  
ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด�านอื่นๆ ด�วยเช�นกัน 

ลําดับข้ันตอนในการเข�าสู�ระบบบริหารจัดการข�อมูลสําหรับผู�ดูแลระบบ มีดังนี้ 
1. เป�ด web browser และระบุ URL : https://manage.thaimiceconnect.com  
2. ระบบจะแสดงหน�าต�าง log on ดังรูป 

 

3. เม่ือระบุ username และ password หลงัจากนั้นกดปุ�ม “Login” จะเข�าสู�หน�าหลักของ
ระบบงาน 

 

จากรูป บริเวณด�านซ�ายของระบบงานแสดงเมนูในการบริหารจัดการข�อมูลทางด�านต�างๆ  
ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถคลิกเลือกได�ตามสิทธิที่กําหนดไว�

https://manage.thaimiceconnect.com/
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4.1. การอนุมัติข�อมูลธุรกิจของสถานประกอบการ 

ในกรณีที่สถานประกอบการมีการสมัครเป�นสถานประกอบการบนระบบ Thai MICE Connect 
ระบบจะให�บันทึกข�อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ และรายละเอียดการให�บริการตามที่ได�
กล�าวถึงในหัวข�อ “ภาพรวมระบบบันทึกข�อมูล (MICE Data Collection)” โดยเม่ือมีการบันทึกข�อมูล
เสร็จส้ิน ข�อมูลดังกล�าวจะยังไม�สามารถแสดงผลที่หน�าระบบ Thai MICE Connect ได� และต�องมีการ
อนุมัติข�อมูลโดยผู�ดูแลระบบก�อน เพื่อป�องกันข�อมูลที่ไม�เหมาะสม หรือไม�ครบถ�วนไปแสดงผลที่หน�า
ระบบ Thai MICE Connect 

เม่ือคลิกเลือกที่เมนู “อนุมัติธุรกิจ” ระบบจะแสดงรายช่ือสถานประกอบการที่รอการอนุมัต ิ
ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

จากรูป บริเวณด�านบนของหน�าอนุมัติข�อมูลธุรกิจ ประกอบไปด�วยปุ�มคําส่ังสําหรับกรองข�อมูล
ดังต�อไปนี้ 

ปุ�มคาํสัง่ ความหมาย 

 

แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่รออนุมัติข�อมูล 

 

แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ได�รับการอนุมัติ
ข�อมูลแล�ว 

 

แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปฏิเสธการ
แสดงผลข�อมูลในระบบ 

 
แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปฏิเสธการ
แสดงผลข�อมูลในระบบมากกว�า 30 วัน 

 
แสดงสถานประกอบการทั้งหมด 
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กรณีคลิกที่ปุ�ม “Need Approval” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่รออนุมัติข�อมูล  
ซ่ึงมี Status หรือสถานะ เป�น “New” ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Approved Only” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่ได�รับการอนุมัติ
ข�อมูล แล�ว ซ่ึงมี Status หรือสถานะ เป�น “Approved” ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

กรณีคลิกที่ ปุ�ม “Rejected Only” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปฏิเสธการ
แสดงผลข�อมูลในระบบ ซ่ึงมี Status หรือสถานะ เป�น “Rejected” ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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กรณีคลิกที่ ปุ�ม “All Business” จะแสดงผลสถานประกอบการทั้ งหมด (ทุกสถานะ)  
ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

นอกจากการคลิกที่ปุ�มคําส่ังเพื่อเลือกกรองข�อมูลตามสถานะที่ต�องการ ผู�ดูแลระบบสามารถ
พิมพ�ค�นหาข�อมูลที่ต�องการบริเวณกล�องค�นหาได� โดยระบบรองรับการค�นหาดังนี้ 

 

กล�องค�นหา ความหมาย 
เลขที่จดทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล 
ช่ือไทย ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย) 
ช่ืออังกฤษ ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) 
วันที่สร�างข�อมูล วันที่สร�างข�อมูล 
วันทีแ่ก�ไขข�อมูล วันที่แก�ไขข�อมูลล�าสุด 

ข�อมูลสถานประกอบการที่แสดงในระบบนั้น ผู�ดูแลระบบสามารถใช� “ปุ�มคําส่ัง Action” ในการ
จัดการข�อมูลได�ดังต�อไปนี้ 

ปุ�มคาํสัง่ Action ชือ่ปุ�ม ความหมาย 

 
View แสดงข�อมูลที่สถานประกอบการ

บันทึกเข�าสู�ระบบเพื่อประกอบการ
อนุมัต ิ

 
Edit แก�ไขข�อมูลสถานประกอบการ 

 
Approve อนุมัติข�อมูลให�แสดงผลในระบบ 

Thai MICE Connect 

 
Reject ปฏิเสธการแสดงผล หรือขอข�อมูล

เพิ่มเติม 

 
Reject Reason แสดงเหตุผลในการปฏิเสธ 
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4.1.1 การแสดงข�อมลูทีส่ถานประกอบการบนัทกึเข�าสู�ระบบเพือ่ประกอบการอนมุตั ิ

กรณีคลกิที่ปุ�ม “View”  จะแสดงหน�ารายละเอียดข�อมูลที่สถานประกอบการได�ทําการ
บันทกึเข�าสู�ระบบ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

จากรูป ระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลของสถานประกอบการรายที่เลือกไว� โดยแสดงในรูปแบบ 
Viewer Mode ซ่ึงหมายถึง ไม�สามารถแก�ไขข�อมูลได� ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถติดตามการบันทึกข�อมูล
ได�ตามรูปแบบการบันทึกข�อมูลของสถานประกอบการจริง เช�น เม่ือคลิกที่ปุ�ม “กรอกข�อมูลเพิ่มเติม” 
จะแสดงหน�าข�อมูลที่สถานประกอบการบันทึกไว� ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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4.1.2 การแก�ไขข�อมลูสถานประกอบการ 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Edit”  จะแสดงหน�ารายละเอียดข�อมูลที่สถานประกอบการได�ทําการ
บันทกึเข�าสู�ระบบ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

จากรปู ระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลของสถานประกอบการรายที่เลือกไว� โดยแสดงในรูปแบบ 
Edit Mode ซ่ึงหมายถึง ผู� ดูแลระบบสามารถติดตามการบันทึกข�อมูลและปรับปรุงแก�ไขข�อมูลที่
ผู�ประกอบการบันทึกได� เช�น เม่ือคลิกที่ ปุ�ม “กรอกข�อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงหน�าข�อมูลที่สถาน
ประกอบการบันทึกไว�เพื่อให�สามารถปรับปรุงแก�ไขได� ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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4.1.3 การอนมุตัขิ�อมลูให�แสดงผลในระบบ Thai MICE Connect 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Approve” จะแสดงหน�ายืนยันการอนุมัติข�อมูลดังรูป 

 

จากรูป เม่ือคลิกปุ�ม “OK” ระบบจะทําการอนุมัติการแสดงผลข�อมูลของสถานประกอบการราย
ที่เลือกไว� ให�แสดงที่หน�าระบบ Thai MICE Connect โดยระบบจะทําการส�งเมลแจ�งเตือนให�สถาน
ประกอบการทราบ ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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4.1.4 การปฏิเสธการแสดงผล หรอืขอข�อมลูเพิม่เตมิ 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Reject” จะแสดงระบุเหตุผลในการปฏิเสธ ดังรูป 

 

จากรูป ผู�ดูแลระบบสามารถระบุเหตุผลในบริเวณ “Reject Reason” ได�สูงสุด 5 เหตุผล  
ซ่ึงเหตุผลที่ระบุไว�นี้จะถูกส�งกลับไปยังสถานประกอบการผ�านทางอีเมลและแจ�งเตือนที่หน�าระบบงาน 
หลังจากที่กดปุ�ม “Reject” ดังตัวอย�างต�อไปนี้  
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- ตัวอย�างการแจ�งเตือนที่หน�าเมล 

 

- ตัวอย�างการแจ�งเตอืนที่หน�าระบบของผู�ประกอบการ 
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4.1.5 การแสดงเหตผุลในการปฏเิสธ 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Reject Reason” จะแสดงเหตผุลที่ผู�ดูแลระบบเคยแจ�งปฏิเสธการแสดงผลไว� 
ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 

 

4.2. การจัดการข�อมูลอ�างอิงของสถานประกอบการ 

ข�อมูลอ�างอิงของสถานประกอบการ หมายถึง ข�อมูลที่ให�สถานประกอบการสามารถเลือกให�
เหมาะสมกับธุรกิจหรือกิจกรรมได� โดยผู�ดูแลระบบสามารถจัดการข�อมูลได� 4 ด�าน ได�แก� ประเภท
อาหาร ความถนัดของวิทยากร รูปแบบการจัดกิจกรรม และลักษณะสถานที่ท�องเที่ยว โดยมี
รายละเอียดการใช�งานดังต�อไปนี้ 

4.2.1 ประเภทอาหาร 

ข�อมูลประเภทอาหารนี้ เป�นข�อมูลอ�างอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภทธุรกิจเป�น
ธุรกิจให�บริการอาหารและเครื่องด่ืม โดยสามารถเลือกประเภทอาหารที่ ให�บริการจากชุดข�อมูลนี ้ 
ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข�อมูลประเภทอาหารเพิ่มเติมได�  

 

จากรูป เม่ือต�องการสร�างข�อมูลประเภทอาหารใหม� สามารถคลิกที่ปุ�ม “Create Food Type” 
ระบบจะแสดงหน�า “สร�างประเภทอาหาร” ดังรูป 
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จากรูป ให�ระบบช่ือประเภทอาหารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นกดปุ�ม “Save” 
เพื่อบันทึกข�อมูล  

ในส�วนของการจัดการข�อมูลอ�างอิงของสถานประกอบการนั้น สามารถใช�ปุ�มคําส่ังบริเวณ
ด�านขวาของรายการข�อมูลที่เลือก เพื่อจัดการข�อมูลได� ดังต�อไปนี้ 

ปุ�มคาํสัง่ ชือ่ปุ�ม ความหมาย 

 

View ดูรายละเอียดข�อมูล 

 

Update แก�ไขข�อมูล 

 

Delete ลบข�อมูล 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “View” จะแสดงผลข�อมูลที่เลือกไว� ดังตัวอย�างต�อไปนี ้
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กรณีคลิกที่ปุ�ม “Update” จะแสดงผลข�อมูลที่เลือกไว� เพื่อให�ทําการแก�ไขข�อมูลได� ดังตัวอย�าง
ต�อไปนี้ 

 

กรณีคลิกที่ปุ�ม “Delete” จะเป�นการลบข�อมูลที่เลือกไว� โดยระบบจะแสดงหน�ายืนยันก�อนลบ
ข�อมูลดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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4.2.2 ความถนดัของวทิยากร 

ข�อมูลความถนัดของวิทยากรนี้ เป�นข�อมูลอ�างอิงสําหรับวิทยากรเพื่อให�วิทยากรสามารถเลือก
ประเภทความถนัดได�จากชุดข�อมูลนี้ ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข�อมูลความถนัดของวิทยากร
เพิ่มเติมได� ในลักษณะเดียวกับประเภทอาหาร ได�แก� การเพิ่มข�อมูล การแก�ไขข�อมูล และการลบข�อมูล 

 

4.2.3 รปูแบบการจดักจิกรรม 

ข�อมูลรูปแบบการจัดกิจกรรมนี้ เป�นข�อมูลอ�างอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภทธุรกิจ
เป�นธุรกิจสถานที่จัดงาน หรือธุรกิจโรงแรม ที่พัก ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข�อมูลรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได� ในลักษณะเดียวกับประเภทอาหาร ได�แก� การเพิ่มข�อมูล การแก�ไขข�อมูล 
และการลบข�อมูล 
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4.2.4 ลกัษณะสถานทีท่�องเทีย่ว 

ข�อมูลลักษณะสถานที่ท�องเที่ยวนี้ เป�นข�อมูลอ�างอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภท
ธุรกิจเป�นธุรกิจสถานที่ท�องเที่ยว ซ่ึงผู�ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข�อมูลลักษณะสถานที่ท�องเที่ยว
เพิ่มเติมได� ในลกัษณะเดียวกับประเภทอาหาร ได�แก� การเพิ่มข�อมูล การแก�ไขข�อมูล และการลบข�อมูล 

 
 

4.3. การส�งเมลเชิญเข�าระบบ 

ผู�ดูแลระบบสามารถส�งเมลเชิญสถานประกอบการหรือวิทยากรที่ต�องการเพื่อเชิญเข�าสู�ระบบ
และกรอกรายละเอียดข�อมูลธุรกิจหรือการให�บริการได� 

4.3.1 การส�งเมลเชญิผู�ประกอบการ 

ใช�ในกรณีที่ต�องการเชิญผู�ประกอบที่ประกอบธุรกิจด�านต�างๆ ในประเภทอุตสาหกรรมไมซ� 
ยกเว�นประเภทวิทยากร โดยมีหน�าหลัก ดังนี้ 

 

จากรูป เม่ือคลิกที่ปุ�ม “เชิญผู�ประกอบการรายใหม�” ระบบจะแสดงหน�าเชิญผู�ประกอบการ ดังนี้ 
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จากรูป ให�ระบุในส�วนของ Email ของสถานประกอบการที่ต�องการเชิญ พร�อมทั้งช่ือสถาน
ประกอบการ หลังจากนัน้กดปุ�ม “Save” ระบบจะทําการส�งเมลเชิญไปยังสถานประกอบการดังกล�าว ดัง
ตัวอย�างต�อไปนี ้

 

4.3.2 การส�งเมลเชญิวทิยากร 

ใช�ในกรณีที่ต�องการเชิญวิทยากรเข�าสู�ระบบ จะแสดงหน�าหลัก ดังนี ้
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จากรปู เม่ือคลิกที่ปุ�ม “เชิญวิทยากร” ระบบจะแสดงหน�าเชิญสถานประกอบการ ดังนี้ 

 

จากรูป ให�ระบุในส�วนของ Email ของวิทยากรที่ต�องการเชิญ พร�อมทั้งวิทยากร หลังจากนั้น
กดปุ�ม “Save” ระบบจะทําการส�งเมลเชิญไปยังสถานประกอบการดังกล�าว ดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
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5. การสาํรองข�อมลูระบบงาน 
 

ระบบบันทึกข�อมูล MICE Data Collection นี้ประกอบไปด�วยโปรแกรมที่ติดตั้งที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร�แม�ข�าย Source Code ของระบบงาน และฐานข�อมูลซ่ึงควรจะต�องมีการสํารองข�อมูล โดย
มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

5.1. การสํารองข�อมูลระบบงานที่ Production Environment 

ที่เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายสําหรับ Production Environment มีส�วนที่ต�องทําการสํารอง
ข�อมูลแยกตามเครื่อง ดังต�อไปนี้ 
 
เครือ่งคอมพวิเตอร�แม�ข�ายทีใ่ช�ในการจดัเกบ็ข�อมลู หรอื Database Server (172.18.10.240) 
 
ลาํดับ ไฟล�หรอืฐานข�อมลู แหล�งทีเ่กบ็ ความถีใ่นการสาํรอง

ข�อมลู 
1 ฐานข�อมูลระบบงาน MS SQL Server 2017 ช่ือฐานข�อมูล 

micedb 
วันละครั้ง 

 
เครือ่งคอมพวิเตอร�แม�ข�ายทีใ่ช�ในการประมวลผลระบบบนัทกึข�อมลู หรอื Application & Web 
Server (172.18.10.29) 
 
ลาํดับ ไฟล�หรอืฐานข�อมลู แหล�งทีเ่กบ็ ความถีใ่นการสาํรอง

ข�อมลู 
1 PHP Server C:\php\ เดือนละครั้ง 
2 Application Files C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\ 

ยกเว�น subfolder uploads 
เดือนละครั้ง 

3 ภาพ upload จากสถาน
ประกอบการ 

C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
uploads\ 

วันละครั้ง 
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5.2. การสํารองข�อมูลระบบงานที่ Development Environment 

ที่เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�ายสําหรับ Development Environment มีส�วนที่ต�องทําการสํารอง
ข�อมูลแยกตามเครื่อง ดังต�อไปนี้ 
 
เครือ่งคอมพวิเตอร�แม�ข�ายทีใ่ช�ในการจดัเกบ็ข�อมลู หรอื Database Server (10.1.9.64) 
 
ลาํดับ ไฟล�หรอืฐานข�อมลู แหล�งทีเ่กบ็ ความถีใ่นการสาํรอง

ข�อมลู 
1 ฐานข�อมูลระบบงาน MS SQL Server 2017 ช่ือฐานข�อมูล 

micedb 
เดือนละครั้ง 

 
เครือ่งคอมพวิเตอร�แม�ข�ายทีใ่ช�ในการประมวลผลระบบบนัทกึข�อมลู หรอื Application & Web 
Server (10.1.9.63) 
 
ลาํดับ ไฟล�หรอืฐานข�อมลู แหล�งทีเ่กบ็ ความถีใ่นการสาํรอง

ข�อมลู 
1 PHP Server C:\php\ เดือนละครั้ง 
2 Application Files C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\ 

ยกเว�น subfolder uploads 
เดือนละครั้ง 

3 ภาพ upload จากสถาน
ประกอบการ 

C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
uploads\ 

เดือนละครั้ง 
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6. แนวคดิและวธิกีารจดัการแคมเปญคลกิตดิใจไมซ� 
ในระหว�างการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ได�จัดทําแนวคิดทางด�านโปรโมช่ัน แคมเปญ เพื่อเป�น

การกระตุ�นและสร�างแรงจูงใจให�ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ�สามารถบันทึกและปรับปรุงข�อมูลให�
ทันสมัย รวมถึงกระตุ�นให�เกิดความต�องการมีส�วนร�วมหรือสมัครเข�าร�วมโครงการด�วยตนเอง  
โดยนําเสนอแนวคิด “คลิกติดใจไมซ�” 

ที่มาของแนวคิด : การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของผู�ประกอบธุรกิจ จะต�องเป�นไปเพื่อให�เกิดผลประโยชน�
ชัดเจนและสร�างรายได�หรือเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น “คลิกติดใจไมซ�” จึงกําเนิดข้ึน เพื่อให�
ผู�ประกอบการเล็งเห็นประโยชน�โดยตรงและโดยง�ายของการเข�าร�วมในโครงการ ซ่ึงจะมีสิทธิประโยชน�และ
เอื้อต�อการทําธุรกิจของผู�ประกอบการ 

6.1. สิทธิประโยชน�ตามระดับของใจไมซ� 

ใจไมซ� เบ้ืองต�นมี 4 ระดับ ผู�ที่ได�รับใจจะได�รับการการันตีว�าสามารถรองรับงานไมซ�ได� และได�รับ
สิทธิประโยชน�ตามใจไมซ�ที่ได�ไป ดังรูปต�อไปนี้ 

 
จากรูป สิทธิประโยชน�ที่จะได�รับนั้น จะเพิ่มข้ึนตามใจไมซ�ในแต�ละระดับ ซ่ึงรูปแบบสิทธิประโยชน�

นั้นเป�นการเน�นไปในทิศทางการสร�างโอกาสทางธุรกิจผ�านระบบ Thai MICE Connect ในรูปแบบต�างๆ 
ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ 
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1. การได�รับข�าวสารว�ามีอะไรมาใหม�ในวงการไมซ� ไม�ว�าจะเป�นผู�ประกอบการ หรือ สถานที่ใหม�ๆ  
งาน event ใหญ�ๆ ดังตัวอย�างต�อไปนี ้

 

2. ได�รับการแจ�งเตือนเม่ือมีคนสนใจในธุรกิจ จะแจ�งว�าเป�นบุคคลใดทีล่งทะเบียนไว� ผ�านห�อง
สนทนาและอีเมล 
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3. โอกาสในการสร�างพันธมิตรทางธุรกิจ จากการรวบรวมผู�ประกอบในกลุ�มธุรกิจไมซ�แต�ละด�าน 
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4. ได�ทราบถึงปฏิทินอีเว�นท�ล�วงหน�า เม่ือเข�าสู�หน�าปฏิทินงานไมซ� ดังตัวอย�างต�อไปนี ้
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5. ได�ข้ึนเป�นอันดับต�นๆ ในการค�นหาข�อมูลในเว็บไซต�จากลูกค�า ซ่ึงมีโอกาสในการได�รับเลอืก
ก�อน ผู�ประกอบการอื่น 
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6. ได�รับบทวิเคราะห�ธุรกิจเพื่อทําแผนการตลาดที่แม�นยําข้ึน ดังตัวอย�างต�อไปนี ้

 

7. ได�ข้ึนว�าเป�น MICE Recommend พร�อมพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต� 

6.2. เงื่อนไขในการสะสมใจไมซ� 

หลักการในการได�ใจไมซ�นั้น สําหรับ 2 ใจแรกจะเน�นในส�วนของการให�ผู�ประกอบการตรวจสอบ
ข�อมูลและกรอกข�อมูลในระบบให�ครบถ�วน ในขณะที่ใจไมซ�ที่ 3 เป�นการเน�นให�เกิดการประชาสัมพันธ�และ
บอกต�อ ส�วนใจไมซ�ที่ 4 เป�นการเน�นให�เกิดการฟ�ดข�อมูลที่หน�าระบบ Thai MICE Connect ซ่ึงมี
วิธีการดังต�อไป 
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1.  ใจไมซ�ที่ 1 Verify หรือกรอกข�อมูลพื้นฐานในระบบอย�างน�อยดังนี้  

• ช่ือสถานประกอบการ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

• เบอร�โทรศัพท�ส�วนกลาง 

• จังหวัด อําเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ 

• ประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ� 
 

2.  ใจไมซ�ที่ 2 กรอกข�อมูลเพิ่มเติมเพื่อให�ได�ข�อมูลที่ครบถ�วนสมบูรณ�เพียงพอต�อการนําเสนอที่หน�า
ระบบ Thai MICE Connect อย�างน�อยดังนี ้

• รูปภาพสถานประกอบการ อย�างน�อย 1 รูป 

• คําบรรยายธุรกิจ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

• วันและเวลาทําการ 
กรณีธุรกิจโรงแรมที่พัก มีรายละเอียดองค�ประกอบข�อมูลเพิ่มเติม ดังต�อไปนี้ 

• มาตรฐานดาวของโรงแรม 

• จํานวนห�องพัก 

• ส่ิงอํานวยความสะดวก (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ข�อมูลกีฬาและนันทนาการ (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• รูปภาพห�องพัก อย�างน�อย 1 รูป 
กรณีธุรกิจสถานที่จัดงาน มีรายละเอียดองค�ประกอบข�อมูลเพิ่มเติม ดังต�อไปนี้ 

• ห�องประชุม 

• ส่ิงอํานวยความสะดวกในห�องประชุม (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• รูปภาพห�องประชุม อย�างน�อย 1 รูป 
กรณีธุรกิจร�านอาหารและเครื่องด่ืม มีรายละเอียดองค�ประกอบข�อมูลเพิ่มเติม ดังต�อไปนี้ 

• ข�อมูลเฉพาะด�านธุรกิจบริการอาหารและเครื่องด่ืม (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ประเภทอาหารที่มีให�บริการ (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 
กรณีธุรกิจสถานที่ท�องเที่ยว มีรายละเอียดองค�ประกอบข�อมูลเพิ่มเติม ดังต�อไปนี้ 

• ลักษณะสถานที่ (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• กิจกรรมที่สามารถทําได� (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 
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สําหรับวิทยากร ซ่ึงไม�ได�จัดอยู�ในประเภทสถานประกอบการนั้น มีรายละเอียดองค�ประกอบ
ข�อมูลอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 

• ช่ือวิทยากร 

• อีเมลติดต�อ 

• ประสบการณ�การทํางาน 

• ความเช่ียวชาญ (ระบุอย�างน�อย 1 รายการ) 

• รูปภาพวิทยากร อย�างน�อย 1 รูป 
 

3. ใจไมซ�ที่ 3 แนะนําเพื่อนให�เข�าร�วมอย�างน�อย 12 คน ผ�านหน�าระบบ Thai MICE Connect 
ดังรูป 
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4. ใจไมซ�ที่ 4 สะสมแต�มเรื่อยๆ จากการฟ�ดข�อมูลข้ึนหน�าเพจของตัวเอง โดยโพสต�อัพเดท 50   
โพสต� ภายใน 3 เดือน เพื่อข้ึนเป�น 4 ใจไมซ� และอยู�ได�นาน 6 เดือน 
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ภาคผนวก 1 โครงสร�างฐานข�อมลูระบบบันทกึข�อมลูผู�ประกอบการ (MICE Data 
Collection)  

ในส�วนของระบบฐานข�อมูลที่บริษัทฯ ได� มีการออกแบบ และพัฒนาเพื่อจัดเก็บข�อมูล
ผู�ประกอบการนั้น มีมาตรฐานในการออกแบบ และโครงสร�างในการจัดเก็บข�อมูลดังนี้ 

1. มาตรฐานการกาํหนดชือ่ในระบบงาน (Naming Standard) 

ในการออกแบบโครงสร�างฐานข�อมูลนี้มีการกําหนดมาตรฐานในการกําหนดช่ือ หรอื Naming 
Standard เพื่อนําไปใช�ในการกําหนดช่ือที่เกี่ยวข�องกับระบบงาน ทั้งในส�วนของช่ือตารางข�อมูล และช่ือ
รายละเอียดของข�อมูล ดังนี้ 

1) การกาํหนดชือ่ตารางข�อมลู (Table) 

ประกอบไปด�วยข�อมูล 3 ประเภท โดยกําหนดด�วยช่ือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพ�ใหญ� และ 
ค่ันด�วยอักขระพิเศษ “_” 

•  Administrative table ข�อมูลที่ใช�สําหรับการดูแลระบบ กําหนดมาตรฐานการกําหนดช่ือ
ไว�ดังนี ้

               ADM_XXXXX_YYYYY 
โดยที่  

XXXX หมายถงึ รายละเอียดข�อมูล หรือกลุ�มข�อมูล  
                YYYY หมายถึง รายละเอียดย�อยของข�อมูล 
         ตัวอย�าง 

 ADM_USER : ตารางเก็บข�อมูลผู�ใช�งาน 
 ADM_USER_AUTH : ตารางเก็บข�อมูลสิทธิการใช�งาน 

• Reference table ข�อมูลอ�างอิงหรือข�อมูลพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการกําหนดช่ือไว�
ดังนี้ 

               REF_XXXXX_YYYYY 
          โดยที่  

XXXX หมายถึง รายละเอียดข�อมูล หรือกลุ�มข�อมูล  
                YYYY หมายถึง รายละเอียดย�อยของข�อมูล 
          ตัวอย�าง 

   REF_MICE_CATEGORY : ตารางข�อมูลประเภทอุตสาหกรรมไมซ� 
   REF_PROVINCE : ตารางข�อมูลจังหวัด 
 
 

• Directory table ข�อมูลผู�ประกอบการ หรือข�อมูลด�านอื่นๆ กําหนดมาตรฐานการ
กําหนดช่ือไว� ดังนี้ 

               XXXX_YYYY_ZZZZ 
         โดยที ่

XXXX หมายถึง รายละเอยีดข�อมูล หรือกลุ�มข�อมูล 
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    YYYY หมายถึง รายละเอยีดย�อยของข�อมูล 
   ZZZZ หมายถึง รายละเอียดย�อยสุดของข�อมูล 

         ตัวอย�าง 
  VENUE_MEETING_ROOM : ตารางข�อมูลรายละเอียดห�องประชุมของสถานที่จัดงาน 
  SPEAKER_INFORMATION : ตารางข�อมูลเฉพาะของข�อมูล Speaker 

2) การกาํหนดชือ่รายละเอยีดข�อมลู (Column) 

ประกอบไปด�วยข�อมูล 3 ประเภท กําหนดด�วยช่ือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพ�ใหญ� และค่ัน
ด�วยอักขระพิเศษ “_”  

•  Identity Column ข�อมูลรหัสอ�างอิง กําหนดมาตรฐานการกําหนดช่ือไว� ดังนี้ 
               XXXX_ID 
   โดยที่ 

XXXX หมายถึง รายละเอียดข�อมูล  
          ตัวอย�าง 

     VENUE_ID : รหัสสถานที่จัดงาน 
 PROVINCE_ID : รหัสจังหวัด 

•  Descriptive Column ข�อมูลช่ือหรือคําอธิบายข�อมูล กําหนดมาตรฐานการกําหนดช่ือไว� ดังนี้ 
XXXX_YYYY_NAME_EN สําหรับจัดเก็บช่ือหรือคําอธิบายข�อมูลที่เป�นภาษาอังกฤษ
XXXX_YYYY_NAME_TH สําหรับจัดเก็บช่ือหรือคําอธิบายข�อมูลที่เป�นภาษาไทย   
โดยที่ 

XXXX หมายถึง รายละเอียดข�อมูล  
YYYY หมายถงึ รายละเอียดข�อมูลเพิ่มเติม  

           ตัวอย�าง 
      COMPANY_NAME_TH : ช่ือสถานประกอบการภาษาไทย 
       MICE_CATEGORY_NAME_TH : ช่ือประเภทธุรกิจไมซ�ภาษาไทย 

•  Attribute Column ข�อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กําหนดมาตรฐานการกําหนดช่ือไว� ดังนี ้
XXXX_YYYY  

          โดยที่ 
XXXX หมายถึง รายละเอียดข�อมูล  
YYYY หมายถึง รายละเอียดข�อมูลเพิ่มเติม  

           ตัวอย�าง 
     DATE_CREATED : วันที่สร�างข�อมูล 

 STAR_RATING : มาตรฐานดาวของโรงแรม
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2. แผนผงัแสดงโครงสร�างฐานข�อมลู (E-R Diagram) 

จากการออกแบบโครงสร�างฐานข�อมูล สามารถสรุปผลการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบแผนผงัแสดงโครงสร�างฐานข�อมูล (E-R Diagram) ได�ดงัน้ี 
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3. รายละเอยีดของข�อมลูในฐานข�อมลู (Data Dictionary) 

รายละเอียดโครงสร�างข�อมูลที่จัดเก็บในฐานข�อมูลสําหรับระบบงาน MICE Data Collection 
ผลที่ได�สามารถสรุปในรปูแบบตารางข�อมูลทั้งหมด 31 ตารางแบ�งเป�น 3 กลุ�ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

•  กลุ�มข�อมลูอ�างองิ (Reference Data)  

คือ กลุ�มของตารางที่ใช�เก็บข�อมูลอ�างอิง ซ่ึงจะเป�นการดึงข�อมูลมาตรฐานมาจากแหล�งข�อมูล
ต�างๆ พร�อมทั้งมีข�อมูลที่เป�นมาตรฐานที่ได�จากโครงการนี้ ประกอบไปด�วยตารางทั้งหมด 10 ตารางดังนี้ 

1) ตาราง REF_PROVINCE เป�นตารางที่ เก็บข�อมูลจังหวัด โดยนําข�อมูลมาจากระบบ 
Business Intelligence Dashboard ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Province_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงจังหวัด 
Province_Code   nvarchar 2 รหัสมาตรฐานของจังหวัด 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือจังหวัด )ทยไภาษา(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือจังหวัด )ภาษาอังกฤษ(  
Abbr   nvarchar 10 ช่ือย�อจังหวัด 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล  
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
2) ตาราง REF_AMPHOE เป�นตารางที่เก็บข�อมูลอําเภอในประเทศไทย โดยนําข�อมูลมาจาก

ระบบ Business Intelligence Dashboard ประกอบไปด�วย ข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Amphoe_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงอําเภอ 
Amphoe_Code   nvarchar 4 รหัสมาตรฐานของอําเภอ 
Province_Id   numeric 18,0 รหัสจังหวัดอ�างอิง 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ืออําเภอ )ยทไภาษา(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ืออําเภอ )กฤษภาษาอัง(  
Abbr   nvarchar 10 ช่ือย�ออําเภอ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�างข�อมูล 

(รูปแบบ YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรงุข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
3) ตาราง REF_TUMBON เป�นตารางที่เก็บข�อมูลตําบลในประเทศไทย โดยนําข�อมูลมาจาก

ระบบ Business Intelligence Dashboard ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Tumbon_Id Y Y numeric  18,0 รหัสอ�างอิงตําบล 
Tumbon_Code   nvarchar 6 รหัสมาตรฐานของตําบล 
Amphoe_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงอําเภอ 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือตําบล )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือตําบล )ภาษาอังกฤษ(  
Abbr   nvarchar 10 ช่ือย�อตําบล 
Zip_Code   nvarchar 5 ช่ือรหัสไปรษณีย� 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
4) ตาราง REF_DBD เป�นตารางที่เก็บข�อมูลอ�างอิงบริษัทที่ได�มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

(DBD) ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
DBD_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิง DBD 
JP_ID   nvarchar 13 เลขประจําตัวธุรกิจ 
Name_TH   varchar 255 ช่ือธุรกิจ )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือธุรกิจ )งกฤษภาษาอั(  
Register_Capital   numeric 18,2 ทุนจดทะเบียน 
Address_TH   nvarchar 255 ที่อยู�ธุรกิจ )ภาษาไทย(  
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Address_EN   nvarchar 255 ที่อยู�ธุรกิจ )ฤษอังกภาษา(  
Tumbon_Id   numeric 18,0 รหัสตําบลอ�างอิง 
Amphoe_Id   numeric 18,0 รหัสอําเภออ�างอิง 
Province_Id   numeric 18,0 รหัสจังหวัดอ�างอิง 
Phone   nvarchar 100 เบอร�โทรศัพท� 
Status   nvarchar 1 สถานะ 
TSIC   nvarchar 10 TSIC Code 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
 

5) ต าราง  REF_MICE_CATEGORY เป� น ต ารางที่ เก็ บ ข�อ มู ล  MICE Category ที่ ได� มี
การศึกษา และสรุปกันในโครงการ ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
MICE_Cat_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE Category 
MICE_Cat_Code   nvarchar 15 รหัส MICE Category 

(business code) 
Parent_MICE_Cat
_id 

  nvarchar 18,0 ข�อมูลอ�างอิง MICE 
Category ที่เป�นข�อมูล
ระดับสูงกว�า 

Name_TH   nvarchar 255 ช่ือ )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือ )ษภาษาอังกฤ(  
Description_TH   nvarchar 255 คําอธิบาย )ภาษาไทย(  
Description_EN   nvarchar 255 คําอธิบาย )ภาษาอังกฤษ(  
Level   int  ระดับของ MICE Category 
MICE_Type   nvarchar 1 เป�น MICE Category ย�อย

สุดหรือไม� (Flag) 
Meeting   nvarchar 1 MICE ประเภท Meeting 
Incentive   nvarchar 1 MICE ประเภท Incentive 
Convention   nvarchar 1 MICE ประเภท Convention 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Exhibition   nvarchar 1 MICE ประเภท Exhibition 
Mega_Event   nvarchar 1 MICE ประเภท Mega Event 
Hash_Tag   nvarchar 255 คําค�นหา 
Status   nvarchar 1 สถานะข�อมูล 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
6) ตาราง REF_CERTIFICATE เป�นตารางที่ เก็บข�อมูล Certificate ต�างๆที่ ธุรกิจได�รับ 

ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Certificate_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิง Certificate 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือ Certificate )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือ Certificate )ภาษาอังกฤษ(  
Description_TH   nvarchar 552  คําอธิบาย Certificate 

)ยภาษาไท(  
Description_EN   nvarchar 255 คําอธิบาย Certificate 

)งกฤษาอัภาษ(  
Sustainablility   nvarchar 1 เกี่ยวกับ Sustainability หรือไม� 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
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7) ตาราง REF_FOOD_TYPE เป�นตารางที่เก็บข�อมูลประเภทของอาหาร ประกอบไปด�วย
ข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Food_Type_Id Y Y int  รหัสอ�างอิงของประเภทอาหาร 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือประเภทอาหาร )ทยภาษาไ(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือประเภทอาหาร

)ภาษาอังกฤษ(  
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
8) ตาราง REF_ATTRACTIVE เป�นตารางที่เก็บข�อมูลส่ิงที่น�าสนใจ ประกอบไปด�วยข�อมูล

ต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Attractive_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงส่ิงที่น�าสนใจ 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือส่ิงที่น�าสนใจ )ไทยภาษา(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือส่ิงที่น�าสนใจ )กฤษภาษาอัง(  
Description_TH   nvarchar 255 คําอธิบายส่ิงที่น�าสนใจ

)ภาษาไทย(  
Description_EN   nvarchar 255 คําอธิบายส่ิงที่น�าสนใจ

)อังกฤษภาษา(  
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
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9) ตาราง REF_ACTIVITY เป�นตารางที่เก็บข�อมูลกิจกรรม ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้

ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Attractivity_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงกิจกรรม 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือกจิกรรม )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือกิจกรรม )ภาษาอังกฤษ(  
Description_TH   nvarchar 255 คําอธิบายกิจกรรม )ยภาษาไท(  
Description_EN   nvarchar 255 คําอธิบายกิจกรรม

)งกฤษาอัภาษ(  
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
10) ตาราง REF_SPECIALIZE เป�นตารางที่เก็บความเช่ียวชาญของ Speaker ประกอบไป

ด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Specialize_Id Y Y  numeric 18,0 รหัสอ�างอิงความเช่ียวชาญ 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือความเช่ียวชาญ )ทยภาษาไ(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือความเช่ียวชาญ )ภาษาอังกฤษ(  
Description_TH   nvarchar 255 คําอธิบายความเช่ียวชาญ

)ทยไภาษา(  
Description_EN   nvarchar 255 คําอธิบายความเช่ียวชาญ

)กฤษภาษาอัง(  
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

•  กลุ�มข�อมลูรายการ (Directory Data)   

เป�นกลุ�มของตารางที่ใช�จัดเก็บข�อมูลหลักของระบบ โดยเป�นข�อมูลรายละเอียดของธุรกิจไมซ� 
ซ่ึงจะเป�นฐานข�อมูลในการค�นหาของระบบ MICE Marketplace ต�อไป กลุ�มนี้ประกอบไปด�วยตาราง
ทั้งหมด 19 ตารางดังนี้ 

1) ตาราง BUSINESS_UNIT เก็บข�อมูลผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือหน�วยงาน ที่เกี่ยวกับ 
MICE ทั้งหมด ประกอบด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Business_Unit_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
Business_Unit_Co
de 

  nvarchar 20 รหัส ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน (business code) 

JP_Id   nvarchar 13 เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ�ามี) 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ

หน�วยงาน )ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ

หน�วยงาน )ฤษภาษาอังก(  
Organize_Name_
TH 

  nvarchar 255 ช่ือผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน )ภาษาไทย(  

Organize_Name_
EN 

  nvarchar 255 ช่ือผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน )ภาษาอังกฤษ(  

Latitude   nvarchar 100 ตําแหน�งที่ตั้งตามเส�นละติจูด 
Longitude   nvarchar 100 ตําแหน�งที่ตั้งตามเส�นลองตจิูด 
Address_TH   nvarchar 525  ที่อยู�ของสถานประกอบการ 

(ภาษาไทย) 
Address_EN   nvarchar 255 ที่อยู�ของสถานประกอบการ 

(ภาษาองักฤษ) 
Tumbon_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงตําบล 
Amphoe_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงอําเภอ 
Province_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงจังหวัด 
Zip_Code   nvarchar 10 รหัสไปรษณีย� 
Phone   nvarchar 100 เบอร�โทรศัพท�ส�วนกลาง 
Fax   nvarchar 100 เบอร�แฟกซ�ส�วนกลาง 
Email   nvarchar 255 อีเมลติดต�อหลัก 
Facebook   nvarchar 100 ช่ือผู�ใช�บัญชี Facebook 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Line   nvarchar 100 ช่ือผู�ใช�บัญชี LINE 
Website   nvarchar 100 ช่ือ Website 
Description_TH   nvarchar 255 คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) 
Description_EN   nvarchar 552  คําอธิบายเพิ่มเติม 

(ภาษาอังกฤษ) 
Contact_1_Name
_TH 

  nvarchar 255 ช่ือผู�ประสานงาน คนที่ 1 
(ภาษาไทย) 

Contact_1_Name
_EN 

  nvarchar 255 ช่ือผู�ประสานงาน คนที่ 1 
(ภาษาอังกฤษ) 

Contact_1_Positi
on_TH 

  nvarchar 255 ตําแหน�งของผู�ประสานงานคน
ที่ 1 (ภาษาไทย) 

Contact_1_Positi
on_EN 

  nvarchar 255 ตําแหน�งของผู�ประสานงานคน
ที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 

Contact_1_Depar
tment_TH 

  nvarchar 255 ฝ�ายที่สังกัดของผู�ประสานงาน
คนที่ 1 (ภาษาไทย) 

Contact_1_Depar
tment_EN 

  nvarchar 255 ฝ�ายที่สังกัดของผู�ประสานงาน
คนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) 

Contact_1_Phone   nvarchar 100 เบอร�โทรศัพท� 
Contact_1_Email   nvarchar 255 อีเมล 
Contact_2_Name
_TH 

  nvarchar 255 ช่ือผู�ประสานงาน คนที่ 2 
(ภาษาไทย) 

Contact_2_Name
_EN 

  nvarchar 525  ช่ือผู�ประสานงาน คนที่ 2 
(ภาษาอังกฤษ) 

Contact_2_Positi
on_TH 

  nvarchar 552  ตําแหน�งของผู�ประสานงานคน
ที่ 2 (ภาษาไทย) 

Contact_2_Positi
on_EN 

  nvarchar 255 ตําแหน�งของผู�ประสานงานคน
ที่ 2 (ภาษาองักฤษ) 

Contact_2_Depar
tment_TH 

  nvarchar 552  ฝ�ายที่สังกัดของผู�ประสานงาน
คนที่ 2 (ภาษาไทย) 

Contact_2_Depar
tment_EN 

  nvarchar 255 ฝ�ายที่สังกัดของผู�ประสานงาน
คนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 

Contact_2_Phone   nvarchar 100 เบอร�โทรศัพท� 
Contact_2_Email   nvarchar 255 อีเมล 
Operation_Time_
Sunday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันอาทิตย� 

Operation_Time_   nvarchar 1 เวลาทําการวันจนัทร� 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Monday 
Operation_Time_
Tuesday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันอังคาร 

Operation_Time_
Wednesday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันพุธ 

Operation_Time_
Thursday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันพฤหัสบดี 

Operation_Time_
Friday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันศุกร� 

Operation_Time_
Saturday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันเสาร� 

Operation_Time_
Holiday 

  nvarchar 1 เวลาทําการวันหยุดนักขัตฤกษ� 

Operation_Time_
24Hr 

  nvarchar 1 เวลาทําการ 24 ช่ัวโมง 

Operation_Time_
Start 

  nvarchar 5 เวลาเป�ดทําการ (รูปแบบ 
HH:MM) 

Operation_Time_End   nvarchar 5 เวลาป�ดทําการ (รูปแบบ HH:MM) 
Past_Experience_
TH 

  nvarchar 255 ประสบการณ�ที่ผ�านมา 
)ษาไทยภา(  

Past_Experience_
EN 

  nvarchar 255 ประสบการณ�ที่ผ�านมา 
)ษาอังกฤษภา(  

Hash_tag   nvarchar 255 คําค�นหา 
Sustainability   nvarchar 1 การพัฒนาอย�างย่ังยืน 
Status   nvarchar 1 สถานะ (Flag) 
MICE_Star   int  สถานะใจไมซ� 
MICE_Score   int  คะแนนไมซ� (ข�อมูลสําหรับ

คํานวณใจไมซ�) 
Meeting   nvarchar 1 MICE ประเภท Meeting 
Incentive   nvarchar 1 MICE ประเภท Incentive 
Convention   nvarchar 1 MICE ประเภท Convention 
Exhibition   nvarchar 1 MICE ประเภท Exhibition 
Mega Event   nvarchar 1 MICE ประเภท Mega Event 
Source    nvarchar 100 แหล�งที่มาของข�อมูล 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
DD HH:MM:SS)  

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
 

2) ตาราง BUSINESS_UNIT_MICE เป�นตารางที่ เก็บข�อมูลประเภทธุรกิจ หรือ MICE 
Category ของแต�ละ Business Unit ตารางนี้ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Business_Unit_MI
CE_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ Business 
Unit MICE 

Business_Unit_Id   nvarchar 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 

MICE_Cat   nvarchar 18,0 ประเภทกลุ�มธุรกิจไมซ�ของ
ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

MICE_Sub_Cat   nvarchar 18,0 ประเภทธุรกิจไมซ�ของ
ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

MICE_Type   nvarchar 18,0 ลักษณะธุรกิจไมซ�ของ
ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน  

Meeting   nvarchar 1 MICE ประเภท Meeting 
Incentive   nvarchar 1 MICE ประเภท Incentive 
Convention   nvarchar 1 MICE ประเภท Convention 
Exhibition   nvarchar 1 MICE ประเภท Convention 
Mega_Event   nvarchar 1 MICE ประเภท Mega Event 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

3) ตาราง ACCOMMODATION เป�นตารางที่ใช�เก็บข�อมูลเพิ่มเติมของ MICE Category 
ประเภท Accommodation ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Accommodati
on_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ 
Accommodation 

Business_Unit_
Id 

  numeric 18,0 ช่ือประเภทอาหาร )ภาษาไทย(  

Accom_Code   nvarchar 10 รหัสของ Accommodation  
Star_Rating   nvarchar 100 มาตรฐานดาวของโรงแรม 
Total_Room   int  จํานวนห�องพัก 
Create_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง
ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
4) ตาราง ACCOMMODATION_ROOM เป�นตารางที่ ใช� เก็บข�อมูลเพิ่มเติมของ MICE 

Category ประเภท Accommodation ในส�วนห�องพัก ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Accommodation_
Room_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของห�องพกั 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 

Name_TH   nvarchar 255 ช่ือห�องพัก )าษาไทยภ(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือห�องพัก )งกฤษภาษาอั(  
Area   Decimal 18,2 ขนาดของห�องพัก 
Quantity   int  จํานวนของห�องพักประเภทนี้ 
Room_Type   nvarchar 1 ประเภทห�อง 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
5) ตาราง SPORT_RECREATION เป�นตารางที่เก็บข�อมูลกีฬาและสันทนาการของ MICE 

Category ประเภท Accommodation 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Sport_Recreation
_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของกีฬาและสันทนา
การ 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 

Fitness   nvarchar 1 ฟ�ตเนส 
Swimming_Pool   nvarchar 1 สระว�ายน้ํา 
Private_Beach   nvarchar 1 ชายหาดส�วนตวั 
Water_Sports   nvarchar 1 กีฬาทางน้ํา 
Kids_Club   nvarchar 1 สโมสรสําหรับเด็ก 
Spa   nvarchar 1 สปา 
Beauty_Salon   nvarchar 1 ร�านเสริมสวย 
Rental_Bicycle   nvarchar 1 จักรยานให�เช�า 
Tennis_Court   nvarchar 1 สนามเทนนิส 
Steaming_Sauna_
Room 

  nvarchar 1 
ห�องอบไอน้ํา ซาวน�า 

Garden   nvarchar 1 สวนสําหรับพักผ�อน 
Beach   nvarchar 1 ติดชายหาด 
Other_Facilities   nvarchar 255 กีฬาและนนัทนาการอื่น ๆ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

6) ตาราง VENUE เป�นตารางที่ใช�เก็บข�อมูลเพิ่มเติมของ MICE Category ประเภท Venue 
ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Venue_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ Venue 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
Venue_Code   nvarchar 10 รหัส Venue 
Quantity_Meeting
_Room 

  int  จํานวนห�องประชุม 

Quantity_Tables   int  จํานวนโต�ะ 
Quantity_Chairs   int  จํานวนเก�าอี ้
Quantity_Sofa   int  จํานวน Sofa 
WIFI   nvarchar 1 WIFI ในห�องประชุม 
Sound_Control_R
oom 

  nvarchar 1 ศูนย�กลางควบคุมระบบเสียง 

Microphone   nvarchar 1 ไมโครโฟน (แบบขาตั้ง แบบตั้ง
โต�ะ และไร�สาย) 

Amplifier   nvarchar 1 เครื่องขยายเสียง 
Sound_System   nvarchar 1 ระบบเสียงที่ควบคุมด�วยระบบ

คอมพิวเตอร�เคลื่อนที ่
Tape_Recorder   nvarchar 1 เครื่องบันทึกเทป, คลาสเซ็ท 
Mood_Sound_Sys
tem 

  nvarchar 1 ระบบดนตรีสร�างบรรยากาศ 
(ช�องเสียงควบคุมด�วย
คอมพวิเตอร�) 

Fixed_Line_Phone   nvarchar 1 โทรศัพท� (ระบบเสียบปลั๊ก และ
ระบบสป�กเกอร�โฟน) 

Other_Media_Pla
yers 

  nvarchar 255 ระบบเสียงอื่น ๆ 

Projector_Overhe
ad 

  nvarchar 1 เครื่องฉายสไลด�และเครื่องฉาย
วีดีโอ 

Projector_Computer   nvarchar 1 ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร� 
Laser_Pointer   nvarchar 1 เครื่องช้ีเลเซอร� 
Screen   nvarchar 1 จอภาพ 
Television   nvarchar 1 โทรทัศน�สี 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Video_Camera   nvarchar 1 กล�องวิดีโอ 
DVD_Player   nvarchar 1 เครื่องเล�นวิดีโอ และดีวีดี 
Other_Devices   nvarchar 255 ระบบภาพอื่น ๆ 
Lighting   nvarchar 1 มีระบบแสงหรือไม� 
Whiteboard   nvarchar 1 ไวท�บอร�ด 
Flip_Chart_Board   nvarchar 1 ฟลิพชาร�ท (Flip Chart) 
Movable_Stage   nvarchar 1 เวทีเคลื่อนย�ายได� 
Movable_Dance_
Floor 

  nvarchar 1 ฟลอร�เต�นรําเคลื่อนย�ายได� 

Movable_Partition   nvarchar 1 ฉากกั้นเคลื่อนย�ายได� 
Conference_System   nvarchar 1 อุปกรณ�วีดีโอ คอนเฟอร�เรนซ� 

พร�อมกับระบบมัลติมีเดีย 
WIFI_Meeting   nvarchar 1 ระบบ WIFI 
Other_Office_Fac
ilities 

  nvarchar 255 อุปกรณ�สํานักงานและอุปกรณ�
อื่น ๆ 

Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง
ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
 

7) ตาราง VENUE_ROOM เป�นตารางที่ เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท Venue ใน
ส�วนของข�อมูลห�องประชุม ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Venue_Room_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของห�องประชุม 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกจิ หรือหน�วยงาน 

Title   nvarchar 100 ช่ือห�องจัดประชุม 
Floor   nvarchar 3 ช้ันของห�องจัดประชุม 
Area   Decimal 18,2 ขนาดห�องจัดประชุม 
Ceiling_Height   Decimal 18,2 ความสูงของเพดาน 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Door_Width   Decimal 18,2 ความกว�างของประต ู
Door_Height   Decimal 18,2 ความสูงของประต ู
Weight_Support   Decimal 18,2 น้ําหนักที่ห�องจัดประชุมรองรับ 
Theater_Capacity   int  จํานวนทีน่ั่ง หากจัดห�องใน

รูปแบบโรงภาพยนต� 
Classroom_Capacity   int  จํานวนทีน่ั่ง หากจัดห�องใน

รูปแบบห�องเรียน 
Banquet_Capacity   int  จํานวนทีน่ั่ง หากจัดห�องใน

รูปแบบโต�ะจีน 
Cocktail_Capacity   int  จํานวนทีน่ั่ง หากจดัห�องใน

รูปแบบค็อกเทล 
Boardroom_Capacity   int  จํานวนทีน่ั่ง หากจดัห�องใน

รูปแบบ Boardroom 
TMVS   nvarchar 1 ได�มาตรฐาน TMVS 
AMVS   nvarchar 1 ได�มาตรฐาน AMVS 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 

8) ตาราง FOOD_BEVERAGE เป�นตารางที่ เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท Food 
And Beverage ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Food_Beverage_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ Food And 

Beverage 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
Range_Price   Decimal 18,2 ระดับราคาอาหาร 
Number_Seat   int  จํานวนทีน่ั่งภายในร�านอาหาร 
Alcohol_Drink   nvarchar 1 ร�านอาหารมีจําหน�ายเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล� 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Reservation   nvarchar 1 ร�านอาหารมีการรับจองทีน่ั่ง 
Group_Support   nvarchar 1 ร�านอาหารรองรับการใช�บริการ

แบบกลุ�ม 
Credit_Card   nvarchar 1 รองรับการจ�ายเงินด�วยบัตร

เครดิต 
Wifi   nvarchar 1 มีบริการ Wifi 
Car_Park   nvarchar 1 มีบริการที่จอดรถ 
Car_Park_Sideway   nvarchar 1 ที่จอดรถริมถนน 
Catering_Service   nvarchar 1 มีบริการ Catering 
Beach   nvarchar 1 ติดชายหาด 
Other_Services   nvarchar 255 บริการอื่น ๆ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
9) ตาราง FOOD_SERVICE เป�นตารางที่เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท Food And 

Beverage ในส�วนของข�อมูลอาหารที่ให�บริการ ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Food_Service_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของการให�บริการ

อาหาร 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 

Food_Type_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของประเภทอาหาร 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

10) ตาราง SPEAKER เป�นตารางที่เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท Speaker ประกอบ
ไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Speaker_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของวิทยากร 
Business_Unit
_Id 

  numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกจิ หรือหน�วยงาน 

Sex   nvarchar 1 เพศ 
Birthyear   nvarchar 4 ป�เกดิ 
Based_Organi
zation_TH 

  nvarchar 552  ต�นสังกัด )ภาษาไทย(  

Based_Organi
zation_EN 

  nvarchar 255 ต�นสังกัด )ภาษาอังกฤษ(  

Education_TH   nvarchar 255 ประวัติการศึกษา )ภาษาไทย(  
Education_EN   nvarchar 255 ประวัติการศึกษา 

)ภาษาอังกฤษ(  
Work_Experie
nce_TH 

  nvarchar 255 ประสบการณ�ทํางาน 
)ยทภาษาไ(  

Work_Experie
nce_EN 

  nvarchar 255 ประสบการณ�ทํางาน 
)ภาษาอังกฤษ(  

Topic   nvarchar 255 หัวข�อบรรยาย 
Other_Special
ize 

  nvarchar 255 ความเช่ียวชาญอื่นๆ ของ
วิทยากร 

Create_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง
ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-MM-
DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
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11) ตาราง SPEAKER_SPECIALIZE เป�นตารางที่ เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท 
Speaker ในส�วนของความเช่ียวชาญ ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Speaker_Speciali
ze_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของความ
เช่ียวชาญของวิทยากร 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ
ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

Specialize_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของความ
เช่ียวชาญ 

Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง
ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    String 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
12) ตาราง SPEAKER_CREDENTIAL เป�นตารางที่ เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท 

Speaker ในส�วนของหนังสือรับรองต�างๆ ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Speaker_Crede
ntial_Id 

Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของหนงัสือ
รับรอง 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 
ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 

Name_TH   nvarchar 255 ช่ือหนังสือรับรอง 
)ภาษาไทย(  

Name_EN   nvarchar 255 ช่ือหนังสือรับรอง 
)งกฤษภาษาอั(  

Year_Issue   nvarchar 4 ป�ที่ได�หนังสือรับรอง 
(รูปแบบ YYYY) 

Create_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง
ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Dateti
me  

  nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงข�อมูล (รปูแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
13) ตาราง Attractive_Style เป�นตารางที่เก็บข�อมูล MICE Category ประเภท Attraction 

ในส�วนของส่ิงที่น�าสนใจของแต�ละสถานที่เที่ยว ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Attractive_Style_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของส่ิงที่น�าสนใจ

ของสถานที ่
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 

Category 
Attractive_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของส่ิงที่น�าสนใจ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รปูแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
14) ตาราง Activity_Style เป�นตารางที่เก็บข�อมูลกิจกรรมของ MICE Category ประเภท 

Accommodation, Venue และ Attraction ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Activity_Style_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของกิจกรรม

ของสถานที ่
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 

Category 
Activity_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของกิจกรรม 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
15) ตาราง SERVICE_FACILITY เป�นตารางที่เก็บข�อมูลการให�บริการและส่ิงอํานวยความ

สะดวกของ MICE Category ประเภท Accommodation และVenue ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Service_Facility_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของการ

ให�บรกิารและส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ
ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 
Category 

Service_Front_Desk
_24h 

  nvarchar 1 แผนกต�อนรับ 24 ชม. 

Service_Room_24h   nvarchar 1 รูมเซอร�วิส 24 ชม. 
Service_Shuttle_Bus   nvarchar 1 บริการรถรับส�ง 
Service_Information   nvarchar 1 จุดแนะนําแหล�งท�องเที่ยว 
Restaurant   nvarchar 1 ร�านอาหาร 
Coffee_Shop   nvarchar 1 ร�านกาแฟ 
Bar   nvarchar 1 บาร� 
Night_Club   nvarchar 1 ไนท�คลับ 
Service_Laundry   nvarchar 1 บริการซักรีด 
Service_Postal   nvarchar 1 บริการส�งไปรษณีย� 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Service_Babysitting   nvarchar 1 บริการพี่เลี้ยงเด็ก 
WIFI_Room   nvarchar 1 WIFI ในห�องพัก 
WIFI_Central   nvarchar 1 WIFI ส�วนกลาง 
Service_Money_Exc
hange 

  nvarchar 1 บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต�างประเทศ 

Service_Valet_Park 
ing 

  nvarchar 1 บริการจอดรถ 

Smoking_Area   nvarchar 1 พื้นที่สูบบุหรี่ 
ATM   nvarchar 1 เอทีเอ็มในสถานที ่
Disabilities_Support   nvarchar 1 ส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับผู�พิการ 
Safe_Box   nvarchar 1 ตู�นิรภัย 
Business_Center   nvarchar 1 ศูนย�ธุรกิจ 
Light_Meal   nvarchar 1 บริการอาหารว�าง 
Light_Meal_Local_F
ood 

  nvarchar 1 บริการอาหารว�างท�องถิ่น 

Lunch   nvarchar 1 บริการอาหารกลางวัน ย็นเ/  
Lunch_Local_Food   nvarchar 1 บรกิารอาหารกลางวัน เย็น/  

(อาหารท�องถิ่น) 
Executive_Floor   nvarchar 1 ช้ันสําหรับผู�บริหาร 
Safety_And_Securit
y 

  nvarchar 1 มีระบบการจัดการด�านการ
รักษาความปลอดภัย  

Service_Limousine   nvarchar 1 บริการรถลีมูซีน 
Medical_Service   nvarchar 1 บริการด�านการแพทย� 
Eating_Area   Decimal 18,2 พื้นที่รับประทานอาหาร 
Toilet_Quantity   int  จํานวนห�องน้ํา (ชาย/หญิง) 
Elevator_Quantity   int  จํานวนลิฟท�ขนส�ง 
Elevator_Area   Decimal 18,2 ขนาดของลิฟท�ขนส�ง 
Elevator_Height   Decimal 18,2 ความสูงของลิฟท�ขนส�ง 
Elevator_Door_Heig
ht 

  Decimal 18,2 ความสูงของประตูลิฟท�
ขนส�ง 

Elevator_Door_Widt
h 

  Decimal 18,2 ความกว�างของประตูลิฟท�
ขนส�ง 

Elevator_Maximum_
Weight 

  Decimal 18,2 การรบัน้ําหนักของลิฟท�
ขนส�ง 

Slope_Way_Width   Decimal 18,2 ความกว�างของทางลาดเอียง 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Slope_Way_Distanc
e 

  Decimal 18,2 ระยะทางของทางลาดเอียง 
(เมตร) 

Trolley_Quantity   int  จํานวนรถเข็น 
Trolley_Size   Decimal 18,2 ขนาดของรถเข็น 
Trolley_Maximum_
Weight 

  Decimal 18,2 การรับน้ําหนักของรถเข็น 

Ranking   nvarchar 255 ระดับความพร�อมของสถาน
ประกอบการ 

Other_Service   nvarchar 255 ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมุล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
16) ตาราง PARK_TRANSPORTATION เป�นตารางที่เก็บข�อมูลที่จอดรถและการเดินทางของ 

MICE Category ประเภท  Accommodation, Venue, Food and Beverage แล ะ Attraction 
ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Park_Transport_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของกจิกรรม

ของสถานที ่
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกิจ หรือหน�วยงาน 
MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 

Category 
Parking_Lot_Car   int  จํานวนทีจ่อดรถยนต� 
Parking_Lot_Bus   int  จํานวนทีจ่อดรถบัส 
Transport_Private_
Car 

  nvarchar 1 การเดินทางด�วยรถยนต�
ส�วนตัว 

Transport_Bus   nvarchar 1 การเดินทางด�วยรถบัส 
Transport_Train   nvarchar 1 การเดินทางด�วยรถไฟ 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Transport_Plane   nvarchar 1 การเดินทางด�วยเครื่องบิน 
Transport_BTS   nvarchar 1 การเดินทางด�วยรถไฟฟ�า 
Transport_MRT   nvarchar 1 การเดินทางด�วยรถไฟใต�ดิน 
Transport_Other   nvarchar 255 การเดินทางด�วยวิธีอื่น ๆ 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรงุข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
17) ตาราง IMAGE เป�นตารางที่เก็บข�อมูลรูปภาพที่ใช�อ�างอิงข�อมูลต�างๆ ในระบบ ประกอบไป

ด�วยข�อมูลดังนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Image_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของรูปภาพ 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ

ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 
Category 

Accommodation_
Room_Id 

  numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของห�องพกั 

Venue_Room_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของห�องประชุม 
Event_Calendar_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของปฏิทิน

กิจกรรม 
Image_Type   nvarchar 255 ประเภทของรูปภาพ 
Image_Size   numeric 18,0 ขนาดของรูปภาพ 
Image_Name   nvarchar 255 ช่ือรูปภาพ 
Image_New   nvarchar 1 เป�นรูปใหม� (Flag) 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รูปแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรงุข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
Image_Path   nvarchar 255 ช่ือ Folder และ Path ใน

การเก็บรูป 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
18) ตาราง CERTIFICATION เป�นตารางที่ เก็บข�อมูลการได�  Certification ของ MICE 

Category ต�างๆ ประกอบไปด�วยข�อมูลดังนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Certification _Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของรูปภาพ 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ

ผู�ประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หน�วยงาน 

MICE_Cat_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิง MICE 
Category 

Venue_Room_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของห�อง
ประชุม 

Certificate_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ 
Certificate 

Name_TH   nvarchar 255 ช่ือภาษาไทย 
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือภาษาอังกฤษ 
Description_TH   nvarchar 255 รายละเอียดภาษาไทย 
Description_EN   nvarchar 255 รายละเอยีดภาษาอังกฤษ 
Sustainability   nvarchar 1 เป�นมาตรฐานรางวัล

ทางด�านการพัฒนาอย�าง
ย่ังยืนหรือไม� (Flag) 

Certified_Year   nvarchar 4 ป�ที่ได�รับ Certify 
(รูปแบบ YYYY) 

Certified_By_TH   nvarchar 255 หน�วยงานทีใ่ห�มาตรฐาน
รางวัล (ภาษาไทย)  

Certified_By_EN   nvarchar 255 หน�วยงานทีใ่ห�มาตรฐาน
รางวัล (ภาษาอังกฤษ)  
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

สร�างข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 

19) ตารางปฏิทินกิจกรรม เป�นตารางที่เก็บข�อมูลกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน ประกอบไปด�วยข�อมูล
ดังนี้ 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Event_Calendar_Id Y Y numeric  รหัสอ�างอิงของ

ปฏิทินกิจกรรม 
Name_TH   nvarchar 255 ช่ือกิจกรรม 

)ภาษาไทย(  
Name_EN   nvarchar 255 ช่ือกิจกรรม 

)งกฤษภาษาอั(  
MICE_Type   nvarchar 10 ประเภทของ MICE 
Host   nvarchar 255 เจ�าของงาน 
Edition   nvarchar 255 จํานวนครั้งทีจ่ัดงาน 
Event_Type   nvarchar 255 ประเภทกิจกรรม 
Objective   nvarchar 525  วัตถุประสงค� 
Event_Year   nvarchar 4 ป�ที่จัดกิจกรรม 

(รูปแบบ YYYY) 
Event_Month   nvarchar 2 เดือนที่จัดกิจกรรม 

(รูปแบบ MM) 
Day_Start   nvarchar 2 วันที่เริ่มกิจกรรม 
Day_End   nvarchar 2 วันส้ินสุดกจิกรรม 
Venue   nvarchar 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ประกอบการ 

ธุรกจิ หรือหน�วยงาน 
(MICE Category ประเภท 
Venue) 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
URL   nvarchar 255 URL 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ใน

การสร�างข�อมูล 
(รปูแบบ YYYY-
MM-DD 
HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ใน

การปรบัปรุง
ข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

•  กลุ�มข�อมลูดแูลระบบ (Administrative Data)  

เป�นกลุ�มตารางที่ใช�เพื่อเก็บข�อมูลการดูแลระบบ (Administration) ประกอบไปด�วย 3 ตาราง 
ดังนี้ 

1) ตาราง ADM_USER เป�นตารางเก็บข�อมูลผู�ใช�ระบบงาน ประกอบไปด�วยข�อมูลต�อไปนี ้
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
User_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ใช� 
First_Name   nvarchar 255 ช่ือผู�ใช� 
Last_Name   nvarchar 255 นามสกุลผู�ใช� 
Email   nvarchar 255 Email ผู�ใช� 
Password   nvarchar 255 รหัสผ�าน (มีการเข�ารหัส

ก�อนบันทึกลง
ฐานข�อมูล) 

Date_Join   nvarchar 10 วันที่สมัครเข�ามาในระบบ 
(รูปแบบ YYYY-MM-
DD)  

Status   nvarchar 1 สถานะผู�ใช� 
Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

สร�างข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Create_User   numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 
 

2) ตาราง ADM_USER_BUSINESS เป�นตารางเก็บ ช่ือสถานประกอบการ ธุรกิ จหรือ
หน�วยงานที่ผู�ใช�ดูแลข�อมูล 
ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
User_Business_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ User 

Business 
User_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ใช� 
Business_Unit_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ

ผู�ประกอบการ ธุรกิจ 
หรือหน�วยงาน 

Create_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ
สร�างข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรุงข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid   UniqueId  รหัสภายในระบบ 

 
3) ตาราง ADM_USER_LOG เป�นตารางเก็บข�อมูลการเข�าใช�งานของผู�ใช�ระบบ 

ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
User_Log_Id Y Y numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของ User Log 
User_Id   numeric 18,0 รหัสอ�างอิงของผู�ใช� 
Transaction_DateTime   nvarchar 20 วันที่ และเวลา ที่ทํารายการ 

(รูปแบบ YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Transaction_Type   nvarchar 100 ประเภทรายการ 
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ชือ่ข�อมลู PK Mandatory ประเภท ขนาด คาํอธบิาย 
Transaction_Remark   nvarchar 255  
Create_Datetime   nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสร�าง

ข�อมูล (รปูแบบ YYYY-
MM-DD HH:MM:SS) 

Create_User    numeric 18,0 ผู�สร�างข�อมูล 
Update_Datetime    nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการ

ปรับปรงุข�อมูล (รูปแบบ 
YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS) 

Update_User   numeric 18,0 ผู�ปรับปรุงข�อมูล 
guid    UniqueId  รหัสภายในระบบ 
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