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บทนํา
อุต สาหกรรมการจัดประชุม การเดิน ทางเพื่อเปน รางวัล และการจัดแสดงสินคา/นิทรรศการ
(อุ ต สาหกรรมไมซ ) ในประเทศเป น ส ว นหนึ่ง ของธุ รกิ จภาคบริก ารที่มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการกระตุ น
การจางงาน และการกระจายรายไดไปยังพื้น ที่ที่มีการจัดงาน โดยป 2561 มีนักเดิน ทางไมซคนไทย
จํา นวน 33 ล า นคน และสร า งรายได จํา นวน 1.17 แสนล า นบาท (สสปน., 2561) นอกจาก
ดานเศรษฐกิจแลวนั้น ในดานสังคมอุตสาหกรรมไมซยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และเทคโนโลยี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ โดยผานการจัดงานไมซในแตละครั้ง ตลอดจนการสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจ รวมไปถึงการขยายตลาดสิน คาของแตละอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทยดวย
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. เปนหนวยงาน
ภาครัฐ มี ภารกิจ หลั กในการสงเสริม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมไมซ รวมถึง เป น ศู น ย ก ลางบริก าร
ดานขอมูลอุต สาหกรรมไมซ และใหคํ าปรึกษาแนะนํา ดานการสงเสริมการจัดประชุม การทองเที่ย ว
เพื่อเปนรางวัล และการจัดแสดงสิน คาในประเทศไทย โดย สสปน. ไดต ระหนักถึงความจําเปน ในการ
เตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเป า หมายของประเทศ รวมทั้ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมไมซของไทยใหกาวไปสูจุดมุงหมายปลายทางในระดับโลก จําเปนตองมีขอมูลเพียงพอเพื่อ
ใชในการวิเคราะห และตัดสินใจในการทําธุรกิจ ดังนั้น สสปน. จึงเห็นถึงความจําเปนของขอมูลที่มีอยูใ น
ปจจุบัน และอนาคต โดยตองมีการศึกษาโครงสรางขอมูล และการจัดเก็บขอมูล เพื่อกําหนดขอมูลให
เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และวางแนวทางการจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรมไมซอยางยั่งยืน
ในการนี้ บริ ษั ท เอ็ น ไวโร (ไทยแลนด ) จํ า กั ด ได รั บ ความไว ว างใจจาก สสปน. ให เป น
ผูดําเนิน การในสวนของโครงการจัดเก็บขอมูล MICE ระดับพื้น ที่ 3 ภูมิภาค ภายใตโครงการจัด เก็บ
ข อ มู ล อุ ต สาหกรรมไมซ ข องภาคกลาง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต หรื อ ระบบงาน
Thai MICE Connect
เปาหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ
• เพื่อวางแนวทางการเปนศูนยกลางขอมูลอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย
• เพื่ อ จัดเก็ บ ขอ มู ล และวางแนวทางด านการพั ฒ นาข อมู ล อุ ต สาหกรรมไมซ ให เปน มาตรฐาน
เดียวกัน
• เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางดานตลาดแหงไมซ (MICE Marketplace)
วัตถุประสงคของเอกสาร
แนะนําภาพรวมระบบ Thai MICE Connect โดยเน น ในส ว นของระบบบัน ทึก ขอ มูล สําหรับ
สถานประกอบการ (MICE Data Collection) ภายใต โครงการจั ดเก็ บขอ มูล ระดั บพื้ น ที่ 3 ภู มิภ าค
สําหรั บ ผู ดูแลระบบงาน ตั้ งแต ก ารตรวจสอบและอนุ มั ติ ข อ มู ลที่ ส ถานประกอบการบั น ทึ ก ในระบบ
โครงสรางฐานขอมูลระบบงาน จนถึงการบํารุงรักษา สํารองขอมูลระบบงาน เพื่อใหผูดูแลระบบมีความ
เขาใจถึงภาพรวมการทํางานของระบบงานในเบื้องตน และสามารถดําเนินการบํารุงรักษาระบบงานตอได
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คําจํากัดความของผูดูแลระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection)
ผูดูแลระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection) คือ ผูที่ไดรับมอบหมายจาก สสปน. ใหมี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในส ว นของการบํ ารุ ง รั ก ษาและดู แ ลระบบงานในส ว นของการบั น ทึ ก ข อ มู ล ของ
ผูประกอบการในระบบ Thai MICE Connect ใหใชงานไดอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถแกไขปญหา
เบื้องตนในกรณีที่ระบบเกิดขอผิดพลาดได
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection)
สํ า หรั บ ผู ดู แ ลระบบบั น ทึ ก ข อ มู ล สํ า หรั บ สถานประกอบการ (MICE Data Collection)
มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบหลัก ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบภาพรวมการทํางานของระบบใหเปนไปอยางถูกตอง และสามารถแกไขปญ หา
เบื้องตนในกรณีที่พบขอผิดพลาดได
2. อนุมัติหรือปฏิเสธขอมูลธุรกิจของสถานประกอบการที่สมัครเขารวมเปนผูประกอบการบน
ระบบ Thai MICE Connect
3. บริหารจัดการขอ มูลอางอิงของสถานประกอบการ โดยสามารถปรับปรุง เพิ่มเติม แกไ ข
หรือลบขอมูลอางอิงได
4. สง เมลเชิ ญ สถานประกอบการ หรือ วิ ท ยากรเข ารว มเป น ส ว นหนึ่ งในระบบ Thai MICE
Connect
5. สํารองขอมูลระบบงาน และสามารถกูคืนระบบในกรณีที่มีปญหารายแรงจนกอใหระบบลม
ไมสามารถทํางานไดอยางปกติ
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1. ภาพรวมระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection)
ระบบบันทึกขอมูลสําหรับสถานประกอบการ (MICE Data Collection) เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อนําเขาขอมูลสถานประกอบการหรือวิทยากรที่อยูในอุตสาหกรรมไมซ โดยใหบันทึกขอมูล
รายละเอียดธุรกิจ และบริการ ผานทาง web browser ทั้งจากคอมพิวเตอร หรืออุปกรณประเภท
smart phone หรือ tablet โดยประมวลผลอยูภายใตระบบ Thai MICE Connect
(www.thaimiceconnect.com)
1.1. ชองทางในการเขาสูระบบ
สําหรับชองทางการเขาใชงานระบบไดประกอบไปดวย 2 ชองทาง ดังนี้
ชอ งทางที่ 1 ระบบจะทําการสงอีเมลเพื่อทําการเชิญสถานประกอบการเขามาบันทึกขอมูลผานระบบ
Thai MICE Connect

จากรูป เมื่ อผู ป ระกอบการได รับเมลและกด “คลิ กสมั ค รสมาชิก ” ระบบจะแสดงหน าสมั ค ร
สมาชิกเพื่อเริ่มตนการใชงานตอไป
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ชองทางที่ 2 เขาใชงานผานระบบ Thai MICE Connect

จากรูป เมื่อคลิกเลือกไอคอนเพื่อทําการ Login เขาระบบ จะแสดงหนาเขาสูระบบเพื่อใหระบุ
ชื่อผูใช และรหัสผาน ดังรูป
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เมื่อกดเขาสูระบบจะแสดงหนา “โปรไฟลของฉัน” หากตองการบันทึกขอมูลหรือแกไขขอมูลของ
ผูประกอบการสามารถเลือกที่เมนู “หนาธุรกิจของฉัน”

ระบบจะแสดงหนาธุรกิจของฉัน โดยสามารถคลิกที่เมนู “แกไขรายละเอียดธุรกิจ” เพื่อเขาสูหนา
บันทึกขอมูลของสถานประกอบการ
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เมื่อเขาสูหนาบันทึกขอมูลของสถานประกอบการ จะแสดงหนาตางหลักของการบันทึกขอมูล
ดังรูป

จากรูป หากตองการบัน ทึกขอมูลหรือแกไขขอมูล สามารถคลิกที่ปุม “กรอกขอมูลเพิ่มเติม”
สําหรับแต ละชุดขอมูล โดยระบบจะแสดงหนาบัน ทึ กขอมูลเพื่ อเริ่มต น บัน ทึ กหรือแกไข ดังตั ว อยาง
ตอไปนี้
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1.2. การสมัครสมาชิกเพื่อเปนผูประกอบการในระบบ Thai MICE Connect
ในกรณีที่ตองการสมัครเพื่อเปนผูประกอบการในระบบ Thai MICE Connect สามารถสมัคร
ผานระบบงาน Thai MICE Connect โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ที่หนาระบบ Thai MICE Connect คลิกเมนูบัญชีผูใชงาน

2. เขาสูหนา “บัญชีผูใชงาน” คลิกที่ปุม “สมัครสมาชิก” ดังรูป

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 11

3. ที่หนา “สมัครสมาชิก” กรอกขอมูลพื้นฐานในสวนของชื่อจริง นามสกุล อีเมล และ
หมายเลขโทรศัพทมือถือ ดังรูป

4. เมือ่ กรอกขอมูลตามที่กําหนดและกดปุม “ถัดไป” จะเขาสูหนา “ตั้งรหัสผาน” เพื่อกําหนด
รหัสผานสําหรับเขาใชงาน ดังรูป

5. จากรูป ระบุรหัสผานพรอมทั้งยืนยันรหัสผาน หลังจากนัน้ คลิกทีต่ ัวเลือก “I’m not a
robot” แลวจึงคลิกปุม “สมัครสมาชิก” จะกลับเขาสูหนา “เขาสูระบบ” ดังรูป
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6. เมื่อ ระบุ รหั สผู ใชงานดว ยอี เมลพรอ มรหั สผ านและคลิ กที่ ปุ ม “เขาสูระบบ” จะแสดงหน า
“โปรไฟลของฉัน” ดังรูป

7. ที่หนาโปรไฟลของฉัน สามารถคลิกที่ปุม “แกไขโปรไฟล” เพื่อเพิ่มเติมขอมูลสว นบุคคล
เชน ที่อยู หนวยงานที่สังกัด รวมถึงอัพโหลดรูปโปรไฟลที่ตองการใหแสดงได โดยถาตองการสมัคร
เป น ผู ป ระกอบการในระบบงาน สามารถคลิ ก เลื อ กที่ “หน า ธุ ร กิ จ ของฉั น ” ซึ่ ง จะแสดงหน า ต า ง
“เพิ่มขอมูลธุรกิจ” ดังรูป

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 13

8. เมื่อคลิกที่ “เพิ่มขอมูลธุรกิจของคุณที่นี่” ระบบจะแสดงหนา “คนหาชื่อสถานประกอบการ
ของท าน” โดยสามารถพิ มพ คน หาสถานประกอบการดว ยชื่อ หรือเลขทะเบียนนิติบุ คคล 13 หลั ก
ที่กลองคนหา หลังจากนั้นคลิกที่ปุม “คนหา” เพื่อใหระบบคนหาขอมูลจากฐานขอมูลในระบบงาน

จากรูป เมื่อคน หาสถานประกอบการแลว พบขอมูลระบบจะแสดงดั งตัว อยาง ในกรณี ที่ เป น
ข อ มู ล ที่ ยั ง ไม เคยมี ผู ดูแ ลระบบงาน ระบบจะอนุ ญ าตให ค ลิ ก เลื อ กเพื่ อ ยื น ยั น ข อ มู ล ได แต ส ถาน
ประกอบการดังกลาวเคยมีผูดูแลขอมูลอยูแลว ระบบจะแจงเตือนใหทราบ พรอมทั้งแจงอีเมลของผูดูแล
ระบบ โดยไมอนุญาตใหคลิกเลือกสถานประกอบการดังกลาว
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9. กรณี ที่ ไ ม พ บสถานประกอบการในฐานข อ มู ล สามารถคลิ ก ที่ ปุ ม “เพิ่ ม ชื่ อ สถาน
ประกอบการ” เพื่อสรางขอมูลสถานประกอบการขึ้นใหม โดยจะแสดงหนา “เพิ่มชื่อสถานประกอบการ
ของทาน” ดังรูป

10. จากรูป ระบุชื่อสถานประกอบการ พรอมทั้งเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก (ถามี) และกด
ปุม “ยืนยันขอมูล” เพื่อเริ่มบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
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1.3. การบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ
หากตองการบันทึกหรือแกไขขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ สามารถคลิกที่ปุม “กรอก
ขอ มู ล เพิ่ ม เติ ม ” ภายใต หั ว ขอ “ข อ มู ล พื้ น ฐานสถานประกอบการ” ที่ ห น าบั น ทึ ก ข อ มู ล ของสถาน
ประกอบการ หรือกรณีเริ่มตนสมัครสมาชิกใหม ระบบจะใหเขาสูกระบวนการกรอกขอมูลพื้นฐานใหโดย
อัตโนมัติ ซึ่งมีขอมูลพื้นฐานที่ระบบใหบันทึก ดังแผนภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของการกรอก
ขอมูลครบและไดใจไมซ สามารถดูไดจากหัวขอ “6. แนวคิดและวิธีการจัดการแคมเปญคลิกติดใจไมซ”)

จากภาพ การบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ชื่อสถานประกอบการ
2) ที่อยู
3) ประเภทกลุมธุรกิจไมซ
4) Upload รูปภาพ
5) ข อ มู ล อื่ น ๆ เพื่ อ โปรโมทธุ ร กิ จ ได แ ก คํ า บรรยายธุ ร กิ จ ช อ งทางการติ ด ต อ และ
มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ
ในการบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้
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หนาบันทึกชื่อสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ชื่อ สถานประกอบการ (ภาษาไทย)สํ าหรับ ระบุ
ชื่ อ ที่ ใช ท างการค า หรื อ ชื่ อ แบรนด ใ นรู ป แบบ
ภาษาไทย
2. ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
ระบุชื่อที่ใชทางการคา หรือชื่อแบรนดในรูปแบบ
อังกฤษ
3. ชื่อองคกรหรือบริษัท (ภาษาไทย) สําหรับระบุชื่อ
ที่ใชในการจดทะเบียนนิติบุคคลภาษาไทย
4. ชื่อ องค ก รหรื อ บริษั ท (ภาษาอั งกฤษ) สํ าหรั บ
ระบุ ชื่ อ ที่ ใช ใน ก ารจ ด ท ะเบี ย น นิ ติ บุ ค ค ล
ภาษาอังกฤษ
5. เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 (ถามี) สําหรับระบุเลข
ทะเบียนนิติบุคคลที่ไดรับตอนจดทะเบียนจัดตั้ง
นิติบุคคล
หลังจากนั้น กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู ”
หนาบันทึกที่อยูของสถานประกอบการ”
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หนาที่อยูของสถานประกอบการ
จากรูป ระบุที่อยูของสถานประกอบการดังตอไปนี้
1. เบอรโทรศัพทสวนกลาง
2. รหัสไปรษณีย (หลังจากระบุรหัสไปรษณียระบบจะ
เลือกจังหวัด อําเภอ และตําบลให)
3. จังหวัด
4. เขต หรือ อําเภอ
5. แขวง หรือ ตําบล
6. ที่อยู (ภาษาไทย)
7. ที่อยู (ภาษาอังกฤษ)
8. ตําแหนงละติจูด ลองติจูด โดยสามารถคลิกปุม
เพื่อคนหาจากแผนที่ได
9. อีเมลติดตอหลัก
หลังจากนั้น กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู ”
หนาประเภทกลุมธุรกิจไมซ”
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หนาประเภทกลุมธุรกิจไมซ
จากรูป ระบุประเภทกลุมธุรกิจไมซดังตอไปนี้
1. ประเภทกลุมธุรกิจไมซ (สามารถเลือกได
มากกวา 1 ประเภท)
2. ลักษณะธุรกิจไมซของสถานประกอบการ
(ในสว นนี้จะแสดงเมื่อมี การเลือกประเภท
กลุ มธุรกิ จไมซแล ว โดยสามารถเลือ กได
มากกวา 1 ลักษณะธุรกิจ)
หลังจากนัน้ กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อ
เขาสู ”หนารูปภาพประกอบขอมูลสถาน
ประกอบการ”
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หนารูปภาพประกอบขอมูลสถานประกอบการ
จากรูป เลือกรูปภาพประกอบขอมูลสถานประกอบการ
เพื่ อใชสําหรับ แสดงผลการคน หา หรือแสดงหนาเว็บ
ของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบไปดวย
1. โลโกสถานประกอบการ
2. Banner สถานประกอบการ (แสด งผลอยู
ดานบนสุดในหนาของสถานประกอบการ)
3. ภาพปก (display thumbnail) เป น รู ป ที่ ใ ช
ในการแสดงผลการคนหาสถานประกอบการ
4. รูปภาพประกอบขอมูลสถานประกอบการ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
”หนาคําบรรยายเชิงธุรกิจของสถานประกอบการ”
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หนาคําบรรยายเชิงธุรกิจของสถานประกอบการ
จากรูประบุขอมูลดังตอไปนี้
1. คําที่ชวยในการคนหา (keywords)
2. คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย)
3. คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)
4. ประสบการณที่ผานมา (ภาษาไทย)
5. ประสบการณที่ผานมา (ภาษาอังกฤษ)
6. องคกรที่ธุรกิจสังกัดอยู
หลังจากนั้นกด “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
”หนาชองทางการติดตอสื่อสาร”

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 21

หนาชองทางการติดตอสื่อสาร
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ที่อยูเว็บไซต
2. ชื่อบัญชีผูใช facebook
3. ชื่อบัญชีผูใช Line
4. วันทําการ
5. เวลาเปดปดโดยประมาณ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อ
เขาสู ”หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ”
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หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
จากรูประบุขอมูลดังตอไปนี้
1. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาไทย)
2. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาอังกฤษ)
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย)
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ)
5. เปนมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
related reward)
6. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาไทย)
7. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
8. ปที่ไดการรับรองมาตรฐาน
9. ปที่สิ้นสุดของมาตรฐานที่ไดรบั
หลังจากนั้น กดปุม “หนาจอหลัก” เพื่อเขาสู
”หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ
จากรูป ประกอบไปดวยรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่ อ สถานประกอบการที่ แ ก ไ ขอยู (แสดงที่
ดานบนของโปรแกรม และสามารถเลื่อนไป
แกไขสถานประกอบการอื่นๆ ที่ดูแลอยู หรือ
สามารถเพิ่มสถานประกอบการใหมได)
2. สถ าน ะใจ ไม ซ ขอ งส ถ าน ป ระก อ บ ก าร
(คํานวณจาก ความสมบูรณของขอมูล)
3. ปุมสําหรับแกไขหรือกรอกขอมูลเพิ่มเติม
4. ปุมเพิ่มประเภทธุรกิจไมซ
5. ปุ ม ลบข อ มู ล สถานประกอบการ กรณี ที่
ตองการยกเลิกขอมูลสถานประกอบการนี้
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1.4. การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกิจประเภทสถานที่จัดงาน
ในกรณี ที่ ส ถานประกอบการประกอบธุรกิ จประเภทสถานที่ จัด งาน ระบบจะให บั น ทึ ก ขอ มู ล
เพิ่มเติม ดังแผนภาพ

จากภาพ บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอมูลหองประชุม เชน ชื่อหอง ขนาดหอง จํานวนที่รองรับ
2) สิ่ งอํ า นวยความสะดวกในห อ งประชุ ม เช น Wifi ระบบแสง ระบบเสี ย ง อุ ป กรณ ท่ี
ใหบริการ
3) สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่ เชน บริการรถรับสง ลิฟต รานอาหาร
4) ทําเลที่ตั้ง เชน ติด BTS ติด MRT ใกลสนามบิน เดินทางดวยรถสวนตัว
5) รูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําได เชน ศึกษาดูงาน Teambuilding CSR
6) รูปภาพหองประชุม
7) มาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
ทั้งนี้ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 25

หนาขอมูลหองประชุมภายในสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. จํานวนประเภทหองประชุม
2. ชื่อหองประชุม
3. ชั้นของหองประชุม
4. ขนาดหองประชุม (ตร.ม.)
5. น้ําหนักที่หอ งจัดประชุมรองรับ (กก.)
6. ความสูงของเพดาน (ม.)
7. จํานวนทีร่ องรับผูเขาใชบริการ หากจัด
หองในรูปแบบตางๆ
8. รูปแบบโรงภาพยนตร (ที่นั่ง)
9. รูปแบบหองเรียน (ที่นั่ง)
10. รูปแบบโตะจีน (ที่นั่ง)
11. รูปแบบคอกเทล (คน)
12. รูปแบบ Board Room (ที่นั่ง)
13. มาตรฐานทีไ่ ดรับ
หลังจากใสรายละเอียดขอมูลหองประชุมภายใน
สถานประกอบการแลวใหกดปุม “บัน ทึกและไป
ต อ ” เพื่ อ เข า สู ห น า ”ข อ มู ล สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกภายในหองประชุม”
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หนาขอมูลสิง่ อํานวยความสะดวกภายในหอง
ประชุม
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. จํานวนโตะ (ตัว)
2. จํานวนเกาอี้ (ตัว)
3. จํานวน Sofa (ตัว)
4. ระบบเสียง
5. ระบบภาพ
6. อุปกรณสํานักงานและอุปกรณอนื่ ๆ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา ”ข อมู ล อุ ป กรณ สิ งอํ านวยความสะดวก
และบริการภายในสถานประกอบการ”
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หนาขอมูลอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการภายในสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. บริการรถรับสง
2. รานอาหาร
3. รนกาแฟ
4. บาร
5. ไนทคลับ
6. บริการจอดรถ
7. จุดแนะนําผูเขารับบริการ
8. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
9. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
10. WIFI สวนกลาง
11. บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
12. สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการอื่นๆ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา ”ขอมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ”
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หนาขอมูลทําเลทีต่ งั้ และการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. รองรับการเดินทางดวย
1.1 รถยนตสวนตัว
1.2 รถบัส
1.3 รถไฟ
1.4 เครื่องบิน
1.5 รถไฟฟาบนดิน BTS
1.6 รถไฟฟาใตดิน MRT
2. จํานวนทีจ่ อดรถยนต (คัน)
3. จํานวนทีจ่ อดรถบัส (คัน)
4. การเดินทางดวยวิธีอื่นๆ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หน า ”รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมภายในสถาน
ประกอบการ”
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หนารูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ศึกษาดูงาน
2. กิจกรรม CSR
3. Team Building
4. กิจกรรมกลางแจง
5. กิจกรรมผจญภัย
6. ปารตี้
หลังจากนั้น กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา ”รูปภาพประกอบสถานที่จัดงาน”

หนารูปภาพประกอบสถานที่จัดงาน
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. รูปประกอบ หองประชุม (สามารถใสได
มากกวา 1 รูป)
หลังจากนัน้ กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
”หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลทีไ่ ดรับ”
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หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
จากรูประบุขอมูลดังตอไปนี้
1. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาไทย)
2. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาอังกฤษ)
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย)
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ)
5. เปนมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
related reward)
6. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาไทย)
7. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
8. ปที่ไดการรับรองมาตรฐาน
9. ปที่สิ้นสุดของมาตรฐานที่ไดรับ
หลังจากนั้น กดปุม “หนาจอหลัก” เพื่อเขาสู
”หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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1.5. การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกิจประเภททีพ
่ ัก โรงแรม หรือรีสอรท
ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทที่พัก โรงแรม หรือรีสอรท ระบบจะใหบันทึก
ขอมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ

จากภาพ บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอมูลหองพัก เชน มาตรฐานดาว จํานวนหองพัก ประเภทหองพัก ขนาดหองพัก
2) สิ่งอํานวยความสะดวก เชน แผนกบริการ รถรับสง รานอาหาร WIFI ATM
3) กีฬาและนันทนาการ เชน ฟตเนส สระวายน้ํา สปา สนามเทนนิส
4) ทําเลทีต่ ั้ง เชน ติด BTS ติด MRT ใกลสนามบิน เดินทางดวยรถสวนตัว
5) รูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําได เชน ศึกษาดูงาน Teambuilding CSR
6) รูปภาพหองพัก
7) มาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
ทั้งนี้ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้
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หนาขอมูลจํานวนหองพักและขนาดหองพัก
ภายในโรงแรม
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. มาตรฐานดาวของโรงแรม
2. จํานวนหองพักทัง้ หมด (หอง) ระบบจะ
คํานวณจากการใสจํานวนหองพัก
ทั้งหมด
3. จํานวนหอง Standard (หอง)
4. พื้นที่หอง Standard (ตร.ม.)
5. จํานวนหอง Deluxe (หอง)
6. พื้นที่หอง Deluxe (ตร.ม.)
7. จํานวนหอง Superior (หอง)
8. พื้นที่หอง Superior (ตร.ม.)
9. จํานวนหอง Suite (หอง)
10. พื้นที่หอง Suite (ตร.ม.)
11. หากมีหองพักประเภทอื่นสามารใส
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลังจากนั้น กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา ”ขอมูลอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก”
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หนาขอมูลอุปกรณ สิง่ อํานวยความสะดวก และ
บริการภายในสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. แผนกตอนรับ 24 ชม.
2. รูมเซอรวิส 24 ชม.
3. รานอาหาร
4. รานกาแฟ
5. จุดแนะนําแหลงทองเที่ยว
6. บาร
7. ไนทคลับ
8. บริการซักรีด
9. บริการสงไปรษณีย
10. บริการพี่เลี้ยงเด็ก
11. WiFi ในหองพัก
12. WiFi สวนกลาง
13. บริการแลกเปลี่ยนเงินตรสตางประเทศ
14. สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
15. บริการจอดรถ
16. พื้นที่สูบบุหรี่
17. เอทีเอ็มในสถานที่
18. ตูนิรภัย
19. ศูนยธุรกิจ
20. ชั้นสําหรับผูบริหาร
21. บริการอาหารวาง
22. มีระบบการจัดการดานการรักษาความ
ปลอดภัย
23. บริการลีมูซีน
24. บริการดานการแพทย
25. สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการอื่นๆ
หลังจากนั้น กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หน า “ข อ มู ล กี ฬ าและนั น ทนาการของสถาน
ประกอบการ”
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หนาขอมูลกีฬาและนันทนาการของสถาน
ประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ฟตเนส
2. สระวายน้ํา
3. ชายหาดสวนตัว
4. กีฬาทางน้ํา
5. สโมสรสําหรับเด็ก
6. สปา
7. รานเสริมสวย
8. จักรยานใหเชา
9. สนามเทนนิส
10. หองอบไอน้ํา ซาวนา
11. สวนสําหรับพักผอน
12. ติดชายหาด
13. กีฬาและนันทนาการอื่นๆ
หลังจากนัน้ กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา “ขอมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับ
ยานพาหนะของสถานประกอบการ”
หนาขอมูลกีฬาและนันทนาการของสถาน
ประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. รถยนตสวนตัว
2. รถบัส
3. รภไฟ
4. เครื่องบิน
5. รถไฟฟาบนดิน BTS
6. รถไฟฟาใตดิน MRT
7. จํานวนทีจ่ อดรถรถยนต (คัน)
8. จํานวนทีจ่ อดรถบัส (คัน)
9. การเดินทางดวยวิธีอื่นๆ
หลังจากนัน้ กดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขา
สูห นา “รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการ”
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หนาขอมูลรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในสถาน
ประกอบการ
จากรู ป เลื อ กรู ป ภาพประกอบข อ มู ล การจั ด
กิจกรรมภายในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบ
ไปดวย
1. รูปประกอบ หองพัก Standard
2. รูปประกอบ หองพัก Deluxe
3. รูปประกอบ หองพัก Superior
4. รูปประกอบ หองพัก Suite
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ”
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หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
จากรูประบุขอมูลดังตอไปนี้
1. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาไทย)
2. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาอังกฤษ)
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย)
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ)
5. เปนมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
related reward)
6. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาไทย)
7. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
8. ปที่ไดการรับรองมาตรฐาน
9. ปที่สนิ้ สุดของมาตรฐานที่ไดรับ
หลังจากนั้น กดปุม “หนาจอหลัก” เพื่อเขาสู
”หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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1.6. การบันทึกขอมูลเพิม่ เติมกรณีธุรกิจประเภทบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระบบจะใหบนั ทึก
ขอมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ

จากภาพ บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอมูลราน เชน ระดับราคา จํานวนที่นั่ง ที่จอดรถ
2) ประเภทอาหารที่ใหบริการ เชน อาหารไทย อาหารจีน เบเกอรี่
3) ทําเลที่ตั้ง เชน ติด BTS ติด MRT ใกลสนามบิน เดินทางดวยรถสวนตัว
4) มาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
ทั้งนี้ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 38

หนาขอมูลเฉพาะดานธุรกิจบริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ระดับราคาอาหาร
2. ความสามารถในการรองรับ (ที่)
3. จําหนายเครื่องดื่มมึนเมา
4. รับจองที่นั่ง
5. รองรับการใชบริการแบบกลุม
6. รองรับการจายเงินดวยบัตรเครดิต
7. มีบริการ wifi
8. มีบริการที่จอดรถ
9. ที่จอดรถริมถนน
10. ติดชายหาย
11. มีบริการ catering
12. บริการอื่นๆ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา “ประเภทอาหารที่ใหบริการ”
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หนาขอมูลประเภทอาหารทีใ่ หบริการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. กวยเตี๋ยว
2. ชาบู/สุกี้ยากี้/หมอไฟ
3. รานกาแฟ/ชา
4. หมูกระทะ
5. สเต็ก
6. อาหารทะเล
7. เบเกอรี่/เคก
8. อาหารญี่ปุน
9. อาหารอีสาน/สมตํา
10. อาหารเชา
11. บุฟเฟต
12. ปงยาง
13. พิซซา
14. ของหวาน
15. ผับ/รานเหลา/บาร
16. อาหารเกาหลี
17. อาหารเวียดนาม
18. อาหารเหนือ
19. อาหารไทย
20. อาหารจีน
21. อาหารใต
22. ไอศกรีม
23. อาหารมุสลิม/อิสลาม
24. อาหารอินเดีย
25. เครื่องดื่ม/น้ําผลไม/ชานมไขมุก
26. อาหารนานาชาติ
27. สตรีทฟูด/รถเข็น
28. มังสวิรัติ/เจ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา “ขอมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ”
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หนาขอมูลทําเลทีต่ งั้ และการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. รองรับการเดินทางดวย
1.1 รถยนตสวนตัว
1.2 รถบัส
1.3 รถไฟ
1.4 เครื่องบิน
1.5 รถไฟฟาบนดิน BTS
1.6 รถไฟฟาใตดิน MRT
2. จํานวนทีจ่ อดรถยนต (คัน)
3. จํานวนทีจ่ อดรถบัส (คัน)
4. การเดินทางดวยวิธีอื่นๆ
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ”
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หนาขอมูลมาตรฐาน/รางวัลที่ไดรับ
จากรูประบุขอมูลดังตอไปนี้
1. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาไทย)
2. มาตรฐานรางวัลที่ไดรับ (ภาษาอังกฤษ)
3. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล (ภาษาไทย)
4. คําอธิบายมาตรฐานรางวัล(ภาษาอังกฤษ)
5. เปนมาตรฐาน/รางวัลที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
related reward)
6. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาไทย)
7. หนวยงานที่ใหการรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
8. ปที่ไดการรับรองมาตรฐาน
9. ปที่สิ้นสุดของมาตรฐานที่ไดรับ
หลังจากนั้น กดปุม “หนาจอหลัก” เพื่อเขาสู
”หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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1.7. การบันทึกขอมูลเพิ่มเติมกรณีธุรกิจประเภทแหลงทองเที่ยวหรือธุรกิจทองเที่ยว
ในกรณีที่สถานประกอบการประกอบธุรกิจประเภทแหลงทองเที่ยว หรือธุรกิจทองเที่ยว ระบบ
จะใหบันทึกขอมูลเพิ่มเติม ดังแผนภาพ

จากภาพ บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เชน ลักษณะสถานที่ กิจกรรมที่สามารถทําได
2) ทําเลที่ตั้ง เชน ติด BTS ติด MRT ใกลสนามบิน เดินทางดวยรถสวนตัว
ทั้งนี้ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้
หนาขอมูลเฉพาะดานการทองเทีย่ ว
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ลักษณะสถานที่
1.1 โบราณสถาน
1.2 ธรรมชาติ
1.3 ศูนยการเรียนรู
1.4 ศาสนสถาน
1.5 แหลงชอปปง
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 กิจกรรมกลางแจง
2.5 กิจกรรมผจญภัย
2.6 ปารตี้
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
หนา ”ขอมูลทําเลที่ตั้งและการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ”
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หนาขอมูลทําเลทีต่ งั้ และการรองรับยานพาหนะ
ของสถานประกอบการ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. รองรับการเดินทางดวย
1.1 รถยนตสวนตัว
1.2 รถบัส
1.3 รถไฟ
1.4 เครื่องบิน
1.5 รถไฟฟาบนดิน BTS
1.6 รถไฟฟาใตดิน MRT
2. จํานวนทีจ่ อดรถยนต (คัน)
3. จํานวนทีจ่ อดรถบัส (คัน)
4. การเดินทางดวยวิธีอื่นๆ
หลั ง จากนั้ น กด ปุ ม “หน า จอหลั ก ” เพื่ อ เข า สู
“หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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1.8. การบันทึกขอมูลสําหรับวิทยากร
ในสวนของวิทยากร ซึ่งเปนขอมูลรายบุคคล จะมีลักษณะขอมูลแตกตางจากหนวยงาน หรือ
สถานประกอบการ โดยระบบจะใหบันทึกขอมูล ดังแผนภาพ

จากภาพ บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอมูลวิทยากร เชน ชื่อ เบอรโทร อีเมล
2) ที่อยู
3) ประเภทความถนัด และหัวขอบรรยาย
4) ประสบการณ และประวัตกิ ารศึกษา
5) รูปภาพวิทยากร
ทั้งนี้ มีลําดับขั้นตอนในการบันทึกดังตอไปนี้
หนาขอมูลสวนบุคคล
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)
2. ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
3. เพศ
4. ปเกิด
5. อีเมล
6. ชื่อตนสังกัด (ภาษาไทย)
7. ชื่อตนสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาที่อยูของวิทยากร”
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หนาขอมูลทีอ่ ยูข องวิทยากร
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. เบอรโทรศัพทสวนกลาง
2. รหัสไปรษณีย
3. จังหวัด
4. เขต หรือ อําเภอ
5. แขวง หรือ ตําบล
6. ที่อยู (ภาษาไทย)
7. ที่อยู (ภาษาอังกฤษ)
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาประวัติการศึกษาและประสบการณ”
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หนาขอมูลทีป่ ระวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. ประวัติการศึกษา (ภาษาไทย)
2. ประวัติการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3. ประสบการณการทํางาน (ภาษาไทย)
4. ประสบการณการทํางาน (ภาษาอังกฤษ)
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาขอมูลความถนัด”

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

หนา 47

หนาขอมูลความถนัด
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
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
หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ” เพื่อเขาสู
“หนาหัวขอการบรรยาย”
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หนาขอมูลหัวขอการบรรยาย
จากรูป วิทยากรสามารถเพิ่มหัวขอการบรรยาย
ดังรูป หลังจากนั้นกดปุม “บันทึกและไปตอ”
เพื่อเขาสู “หนารูปภาพและคลิปวิดีโอ”

หนาขอมูลรูปภาพและคลิปวิดโี อ
จากรูป ระบุขอมูลดังตอไปนี้
1. Banner วิทยากร (จะแสดงผลอยูหนา
บนสุดในหนาขอมูลวิทยากร)
2. วิดีโอนําเสนอตัววิทยากร (Youtube
แชร URL)
3. ภาพถายวิทยากร
หลังจากนัน้ กดปุม “หนาจอหลัก” เพื่อเขาสู
“หนาหลักของระบบบันทึกขอมูลผูประกอบการ”
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2. รูปแบบการเขาใชงานของผูใ ชระบบบันทึกขอมูล (User Journey Design)
รูปแบบการเขาใชงานของผูใชเฉพาะในสว นของระบบบัน ทึกขอมูล MICE Data Collection
ภายใตระบบ Thai MICE Connect นั้น แบงออกเปน 3 สว น ไดแก สว นของผูใช (User) สว นของ
รูปแบบการเขาใช (Journey) และสวนของระบบงานที่ใหบริการตามรูปแบบการใชงาน (Website)
1) ผูใ ชงานระบบ (User)
ผูใชงานระบบแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1) ผูใชงานทั่วไป ไดแก ผูที่เปนตัวแทน หรือผูประสานของ สถานประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงานที่จะทําหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล (Verify) และบันทึกขอมูลผานระบบงาน โดยประกอบไป
ดวยกลุมผูใชภาคเอกชน ซึ่งมีเงื่อนไขขั้นตนดังนี้
 เปนสถานประกอบการที่อยูในพื้นที่จังหวัดที่สํารวจขอมูลในโครงการ
 ประกอบกิจการ หรือยื่นวัตถุประสงคในการจดทะเบียน หรือยื่นวัตถุประสงคในการสง
งบการเงินปลาสุดตรงกับหมวดธุรกิจไมซทั้ง 10 หมวดหลัก
 ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 1 ลานบาท
 เปนสถานประกอบการที่มีสถานะดําเนินกิจการอยู
 กรณี สถานประกอบการที่มีอายุกิจการมากกวา 3 ป ตองมีการยื่น งบการเงิน ลาสุด
ตั้งแตปงบการเงิน 2560 เปนตนมา
 มีประสบการณการรองรับการจัดงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจตั้งแต 10 คนขึ้นไป
 หากเปนโรงแรมและรีสอรทตองไดรับใบอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย
 หากเปนบริษัทนําเที่ยวตองไดรับใบอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ในสวนของผูใชงานระบบยังรวมถึงหนวยงานภาครัฐ หรือสมาคม องคกร ตางๆ
ตามกรอบที่กําหนดไวใน MICE Ecosystem ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินการของอุตสาหกรรมไมซ
2) ผูดูแลระบบ ไดแก เจาหนาที่ของ สสปน. หรือหนวยงานที่ สสปน. ใหสิทธิในการบริหาร
จัดการขอมูลในระบบบันทึกขอมูล MICE Data Collection ซึ่งจะทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
ขอมูลในระบบ รวมถึงจัดการขอมูลพื้นฐาน และตรวจสอบปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหถูกตอง เพื่อใชใน
ระบบ Thai MICE Connect ตอไป
2) รูปแบบการเขาใชงาน (Journey)
เนื่ อ งจากระบบบั น ทึ ก ขอ มู ล MICE Data Collection มี วัต ถุ ป ระสงค ในการเป น ระบบงาน
ที่ ใ ห บ ริ ก ารผู ใ ช ง านในการบั น ทึ ก ข อ มู ล รายละเอี ย ดธุ ร กิ จ ตามกรอบแนวทางการจั ด เก็ บ ข อ มู ล
อุตสาหกรรมไมซ เพื่อนําไปใชงานตอในระบบคนหาขอมูล MICE Marketplace ตอไป
ดังนั้น รูปแบบการเขาใชงาน หรือ Journey ของผูใชระบบจึงเนน การกระตุน ใหผูใชงานเขาสู
ระบบเพื่อตรวจสอบขอมูล พรอมทั้งปรับปรุง และเพิ่มเติมขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สมบูรณมาก
ที่สุด รูปแบบการเขาใชงานผูใชในระบบบันทึกขอมูล MICE Data Collection จึงมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก
และสามารถจําแนกออกไดเปน 5 รูปแบบ ดังนี้
1) การเขาใชระบบครั้งแรกโดยผูใชไดรับอีเมลเชิญ เขาระบบจาก สสปน. โดยผูใชกลุมนี้ เป น
กลุมที่เขาขายตามเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งตนของระบบ โดยเมื่อระบบมีการรวบรวมขอมูล
ตั้งตนเสร็จสิ้น จะมีการจัดสงอีเมลเชิญไปยังผูใชระบบกลุมนี้ เพื่อแนะนําโครงการ และใหผูใชทําการคลิก
ปุม Link เขาสูระบบเพื่อลงทะเบียนดวยอีเมลดังกลาว
คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)
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2) การเขาใช ระบบครั้งแรกโดยผู ใช ที่ไ ด รับ การแนะนํ าจากผู ใชง านก อ นหน า โดยผู ใ ชก ลุ ม นี้
จะไมไดอยูในกลุมที่มีการจัดเก็บขอมูลตั้งตนไว และผูใชงานกอนหนาทําการเชิญผานระบบ ซึ่งจะมีการ
สงอีเมลไปยังผูใชงานดังกลาวเพื่อใหคลิกปุม Link เขาสูระบบเพื่อลงทะเบียนดวยอีเมลเชนเดียวกัน
3) การเขาใช ระบบครั้ งแรกโดยผู ใ ชที่ ส มั ค รโดยตรงผ านระบบ ลั ก ษณะการเข าใช ระบบงาน
รูปแบบนี้ ผูใชทําการสมัครเขาสูระบบเองผานระบบงาน โดยระบุอีเมลที่ใชในการสมัคร ซึ่งระบบจะทําการ
สงอีเมลยืนยัน เพื่อใหผูใชคลิกปุม Link เพื่อเริ่มตนใชระบบงานตอไป
4) การเขาใชระบบเพื่อปรับปรุงขอมูล กรณี นี้ผู ใชงานระบบเคยมีการเขาสูระบบครั้งแรกแลว
และตองการปรับปรุงขอมูลในระบบใหมีความสมบูรณและครบถวนมากยิ่งขึ้น โดยเขาผานหนาระบบงาน
โดยตรง และทําการระบุอีเมลพรอมทั้งรหัสผาน เพื่อเริ่มตนปรับปรุงขอมูล
5) การเขาใชระบบเพื่อตรวจสอบ บริหารจัดการขอมูลในระบบ โดยผูดูแลระบบงาน
3) ระบบงาน (Website)
จากลักษณะผูใชงานระบบ และรูปแบบการเขาใชงาน รูปแบบของระบบงานจึงเนนการทํางานใน
รูปแบบดังตอไปนี้
1) การเปดใหผูใชตรวจสอบขอมูล (validate data) พรอมทั้งใหผูใชทําการปรับปรุงขอมูล
2) การเป ดให ผู ใช บั น ทึ ก ขอ มู ล ทั้ งในสว นของข อมู ล พื้ น ฐาน (Common Data) และข อ มู ล
เฉพาะ ในกรณีที่ผูใชประกอบธุรกิจอยูในกลุมธุรกิจที่มีลักษณะขอมูลเฉพาะ ไดแก กลุมธุรกิจโรงแรม
รีสอรท (Accommodation), กลุมธุรกิจสถานที่จัดงาน (Venue), กลุมธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage), กลุมธุรกิจดานสถานที่ทองเที่ยวหรือกิจกรรม (Attraction and Activity)
และกลุม ธุรกิจดานวิทยากร (Speaker)
3) การเป ด ใหผูใชกลุมผูดูแลระบบ ตรวจทานขอมูล อนุมัติการสมัคร กรณี ที่เปน ผู ใชงานที่
สมัครใหม และยกเลิกการเปน สมาชิก ดว ยเหตุผ ลตางๆ รวมถึงการบริหารจัด การขอมู ลอางอิ งใน
ระบบงาน และการสงเมลเชิญสถานประกอบการเขารวมกรอกขอมูลในระบบ
ในสวนของรูปแบบการเขาใชงานของผูใชระบบ หรือ User Journey Design สรุปไดดัง
แผนภาพตอไปนี้
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3. สถาปตยกรรมระบบงาน (System Architecture)
ในสวนของสถาปต ยกรรมระบบงานที่บริษั ทฯ ออกแบบรวมกับสสปน. นั้น แบงออกเปน 2
สวนคือ สวนของ Production Environment สําหรับใชงานจริง และ Development Environment
สําหรับใชในการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1. สถาปตยกรรมระบบงานที่ Production Environment

จากรูป ในการทํางานของระบบงาน Thai MICE Connect ที่ Production Environment นั้น
จะประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 3 เครื่อง โดยทําหนาที่เปน Web และ Application
Server 2 เครื่อง และ Database Server อีก 1 เครื่อง ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการจัดเก็บขอมูล หรือ Database Server มีรายละเอียด
ดังนี้
IP Address
รายละเอียด

Operating System
Database Management
System (DBMS)
Database Name
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

172.18.10.240
ทําหนาที่เปน Database Server
เพื่อจัดเก็บขอมูลจากระบบบันทึกขอมูล
MICE Data Collection โดยมีการ
ติดตั้งโปรแกรม MS SQL Server เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft SQL Server 2017
(Enterprise Edition)
micedb
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2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการประมวลผลระบบบันทึกขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
IP Address
172.18.10.29
รายละเอียด
ทําหนาที่เปน Application และ Web
Server เพื่อประมวลผลระบบบันทึกขอมูล
MICE Data Collection โดยจะมีสวนที่
ติดตอกับผูใชระบบงานติดตั้งอยูท เี่ ครื่องนี้
Operating System
Microsoft Windows Server 2016
Application Server
Internet Information Service (IIS)
Development Tools
PHP, JQuery, CSS
URL
https://my.thaimiceconnect.com
3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการประมวลผลระบบ Marketplace มีรายละเอียดดังนี้
IP Address
172.18.10.31
รายละเอียด
ทําหนาที่เปน Application และ Web
Server เพื่อประมวลผลระบบ
Marketplace โดยจะมีสวนที่ติดตอกับ
ผูใชระบบงานติดตั้งอยูที่เครื่องนี้
Operating System
Cents OS7
Application Server
Apache
URL
https://www.thaimiceconnect.com
ผูใชงานระบบบันทึกขอมูล MICE Data Collection แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. ผูใชงานทั่วไป ไดแก ผูที่เปนตัวแทน หรือผูประสานงานของสถานประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงานที่จะทําหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล (Verify) และบันทึกขอมูลรายละเอียดธุรกิจเพิ่มเติมใน
ระบบงาน รวมถึงผูใชงานที่เขาใชระบบเพื่อคนหาคูคาทางธุรกิจ
2. ผูดูแลระบบ ได แก เจาหนาที่ของ สสปน. หรือหน ว ยงานที่ สสปน. ใหสิทธิในการบริหาร
จัดการขอมูล ซึ่งจะทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบขอมูลในระบบ รวมถึงจัดการขอมูลพื้นฐาน
ในสวนของการเขาใชงานสําหรับผูใชงานทั่ว ไปนั้น ระบบรองรับ การใชงานผานอุปกรณ ทั้งใน
รูปแบบ PC, Laptop และ Smartphone แตสําหรับการเขาใชงานสําหรับผูดูแลระบบนั้น ระบบแสดง
ผลไดดีเฉพาะอุปกรณ PC และ Laptop
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3.2. สถาปตยกรรมระบบงานที่ Development Environment

จากรูป ในการทํางานของระบบงาน Thai MICE Connect ที่ Development Environment
นั้นจะประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 3 เครื่อง โดยทําหนาที่เปน Web และ Application
Server 2 เครื่อง และ Database Server อีก 1 เครื่อง ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการจัดเก็บขอมูล หรือ Database Server มีรายละเอียด
ดังนี้
IP Address
10.1.9.64
รายละเอียด
ทําหนาที่เปน Database Server
เพื่อจัดเก็บขอมูลจากระบบบันทึกขอมูล
MICE Data Collection โดยมีการ
ติดตั้งโปรแกรม MS SQL Server เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการฐานขอมูล
Operating System
Microsoft Windows Server 2016
Database Management
Microsoft SQL Server 2017
System (DBMS)
(Enterprise Edition)
Database Name
micedb
2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการประมวลผลระบบบันทึกขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
IP Address
10.1.9.63
รายละเอียด
ทําหนาที่เปน Application และ Web
Server เพื่อประมวลผลระบบบันทึกขอมูล
MICE Data Collection โดยจะมีสวนที่
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Operating System
Application Server
Development Tools
URL

ติดตอกับผูใชระบบงานติดตั้งอยูที่เครื่องนี้
Microsoft Windows Server 2016
Internet Information Service (IIS)
PHP, JQuery, CSS
https://10.1.9.63

3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใชในการประมวลผลระบบ Marketplace มีรายละเอียดดังนี้
IP Address
10.1.9.65
รายละเอียด
ทําหนาที่เปน Application และ Web
Server เพื่อประมวลผลระบบ
Marketplace โดยจะมีสวนที่ติดตอกับ
ผูใชระบบงานติดตั้งอยูที่เครื่องนี้
Operating System
Cents OS7
Application Server
Apache
URL
https://10.1.9.65
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4. การบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูด แู ลระบบ
ระบบการบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection) เปน
โปรแกรมสําหรับผูดูแลระบบงานของ สสปน. เพื่อจัด การขอมูล 3 ดานหลัก ไดแก การอนุมัติขอมูล
ธุรกิจของสถานประกอบการ การจัด การขอมูลอางอิงของสถานประกอบการ และการสงเมลเชิญเขา
ระบบ ซึ่ ง โปรแกรมชุ ด นี้ พั ฒ นาและติ ด ตั้ ง อยู ใ นระบบบริ ห ารจั ด การข อ มู ล Thai MICE Connect
ที่ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการดานอื่นๆ ดวยเชนกัน
ลําดับขั้นตอนในการเขาสูระบบบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ มีดังนี้
1. เปด web browser และระบุ URL : https://manage.thaimiceconnect.com
2. ระบบจะแสดงหนาตาง log on ดังรูป

3. เมื่อระบุ username และ password หลังจากนั้นกดปุม “Login” จะเขาสูหนาหลักของ
ระบบงาน

จากรูป บริเวณดานซายของระบบงานแสดงเมนูในการบริหารจัดการขอมูลทางดานตางๆ
ซึ่งผูดูแลระบบสามารถคลิกเลือกไดตามสิทธิที่กําหนดไว
รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
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4.1. การอนุมัติขอมูลธุรกิจของสถานประกอบการ
ในกรณีที่สถานประกอบการมีการสมัครเปนสถานประกอบการบนระบบ Thai MICE Connect
ระบบจะให บัน ทึ ก ข อมู ล รายละเอีย ดของสถานประกอบการ และรายละเอี ย ดการให บ ริก ารตามที่ ไ ด
กลาวถึงในหัวขอ “ภาพรวมระบบบันทึกขอมูล (MICE Data Collection)” โดยเมื่อมีการบันทึกขอมูล
เสร็จสิ้น ขอมูลดังกลาวจะยังไมสามารถแสดงผลที่หนาระบบ Thai MICE Connect ได และตองมีการ
อนุมัติขอมูลโดยผูดูแลระบบกอน เพื่อปองกันขอมูลที่ไมเหมาะสม หรือไมครบถวนไปแสดงผลที่หนา
ระบบ Thai MICE Connect
เมื่ อคลิกเลือกที่ เมนู “อนุมั ติธุรกิ จ” ระบบจะแสดงรายชื่อสถานประกอบการที่รอการอนุมั ติ
ดังตัวอยางตอไปนี้

จากรูป บริเวณดานบนของหนาอนุมัติขอมูลธุรกิจ ประกอบไปดวยปุมคําสั่งสําหรับกรองขอมูล
ดังตอไปนี้
ปุม คําสัง่
ความหมาย
แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่รออนุมัติขอมูล
แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ไดรับการอนุมัติ
ขอมูลแลว
แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปฏิเสธการ
แสดงผลขอมูลในระบบ
แสดงเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกปฏิเสธการ
แสดงผลขอมูลในระบบมากกวา 30 วัน
แสดงสถานประกอบการทั้งหมด
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กรณี ค ลิกที่ ปุม “Need Approval” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่รออนุ มัติ ขอมู ล
ซึ่งมี Status หรือสถานะ เปน “New” ดังตัวอยางตอไปนี้

กรณี คลิกที่ปุม “Approved Only” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่ ไดรับ การอนุมั ติ
ขอมูล แลว ซึ่งมี Status หรือสถานะ เปน “Approved” ดังตัวอยางตอไปนี้

กรณี ค ลิ ก ที่ ปุ ม “Rejected Only” จะแสดงผลเฉพาะสถานประกอบการที่ ถู ก ปฏิ เสธการ
แสดงผลขอมูลในระบบ ซึ่งมี Status หรือสถานะ เปน “Rejected” ดังตัวอยางตอไปนี้
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กรณี คลิ ก ที่ ปุ ม “All Business” จะแสด งผลสถานประกอบการทั้ ง หมด (ทุ ก สถานะ)
ดังตัวอยางตอไปนี้

นอกจากการคลิกที่ปุมคําสั่งเพื่อเลือกกรองขอมูลตามสถานะที่ตองการ ผูดูแลระบบสามารถ
พิมพคนหาขอมูลที่ตองการบริเวณกลองคนหาได โดยระบบรองรับการคนหาดังนี้

กลองคนหา
เลขที่จดทะเบียน
ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ
วันที่สรางขอมูล
วันที่แกไขขอมูล

ความหมาย
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาไทย)
ชื่อสถานประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)
วันที่สรางขอมูล
วันที่แกไขขอมูลลาสุด

ขอมูลสถานประกอบการที่แสดงในระบบนั้น ผูดูแลระบบสามารถใช “ปุมคําสั่ง Action” ในการ
จัดการขอมูลไดดังตอไปนี้
ปุม คําสัง่ Action

ชือ่ ปุม
View
Edit
Approve
Reject
Reject Reason
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ความหมาย
แสดงขอมูลที่สถานประกอบการ
บันทึกเขาสูระบบเพื่อประกอบการ
อนุมัติ
แกไขขอมูลสถานประกอบการ
อนุมัติขอมูลใหแสดงผลในระบบ
Thai MICE Connect
ปฏิเสธการแสดงผล หรือขอขอมูล
เพิ่มเติม
แสดงเหตุผลในการปฏิเสธ
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4.1.1 การแสดงขอมูลทีส่ ถานประกอบการบันทึกเขาสูร ะบบเพือ่ ประกอบการอนุมตั ิ
กรณีคลิกที่ปุม “View”
บันทึกเขาสูระบบ ดังตัวอยางตอไปนี้

จะแสดงหนารายละเอียดขอมูลที่สถานประกอบการไดทําการ

จากรูป ระบบจะแสดงหนาบันทึกขอมูลของสถานประกอบการรายที่เลือกไว โดยแสดงในรูปแบบ
Viewer Mode ซึ่งหมายถึง ไมสามารถแกไขขอมูลได ซึ่งผูดูแลระบบสามารถติดตามการบันทึกขอมูล
ไดตามรูปแบบการบันทึกขอมูลของสถานประกอบการจริง เชน เมื่อคลิกที่ปุม “กรอกขอมูลเพิ่มเติม”
จะแสดงหนาขอมูลที่สถานประกอบการบันทึกไว ดังตัวอยางตอไปนี้
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4.1.2 การแกไขขอมูลสถานประกอบการ
กรณี คลิกที่ปุม “Edit”
บันทึกเขาสูระบบ ดังตัวอยางตอไปนี้

จะแสดงหนารายละเอียดขอมูลที่สถานประกอบการไดทําการ

จากรูป ระบบจะแสดงหนาบันทึกขอมูลของสถานประกอบการรายที่เลือกไว โดยแสดงในรูปแบบ
Edit Mode ซึ่ งหมายถึ ง ผู ดูแ ลระบบสามารถติ ดตามการบั น ทึ ก ข อ มู ล และปรั บ ปรุง แก ไขข อ มู ล ที่
ผู ป ระกอบการบั น ทึ ก ได เช น เมื่ อ คลิ ก ที่ ปุ ม “กรอกข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ” จะแสดงหน า ข อ มู ล ที่ ส ถาน
ประกอบการบันทึกไวเพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขได ดังตัวอยางตอไปนี้
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4.1.3 การอนุมตั ขิ อ มูลใหแสดงผลในระบบ Thai MICE Connect
กรณีคลิกที่ปุม “Approve” จะแสดงหนายืนยันการอนุมัติขอมูลดังรูป

จากรูป เมื่อคลิกปุม “OK” ระบบจะทําการอนุมัติการแสดงผลขอมูลของสถานประกอบการราย
ที่เลือ กไว ให แสดงที่ห น าระบบ Thai MICE Connect โดยระบบจะทําการส งเมลแจ งเตื อ นให ส ถาน
ประกอบการทราบ ดังตัวอยางตอไปนี้
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4.1.4 การปฏิเสธการแสดงผล หรือขอขอมูลเพิม่ เติม
กรณีคลิกที่ปุม “Reject” จะแสดงระบุเหตุผลในการปฏิเสธ ดังรูป

จากรู ป ผู ดู แ ลระบบสามารถระบุ เหตุ ผ ลในบริ เวณ “Reject Reason” ได สู งสุ ด 5 เหตุ ผ ล
ซึ่งเหตุผลที่ระบุไวนี้จะถูกสงกลับไปยังสถานประกอบการผานทางอีเมลและแจงเตือนที่หนาระบบงาน
หลังจากที่กดปุม “Reject” ดังตัวอยางตอไปนี้
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- ตัวอยางการแจงเตือนที่หนาเมล

- ตัวอยางการแจงเตือนที่หนาระบบของผูประกอบการ
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4.1.5 การแสดงเหตุผลในการปฏิเสธ
กรณีคลิกที่ปุม “Reject Reason” จะแสดงเหตุผลที่ผูดูแลระบบเคยแจงปฏิเสธการแสดงผลไว
ดังตัวอยางตอไปนี้

4.2. การจัดการขอมูลอางอิงของสถานประกอบการ
ขอมูลอางอิงของสถานประกอบการ หมายถึง ขอมูลที่ใหสถานประกอบการสามารถเลือกให
เหมาะสมกั บธุรกิ จหรือกิ จกรรมได โดยผูดูแลระบบสามารถจัดการขอ มูล ได 4 ดาน ได แก ประเภท
อาหาร ความถนั ด ของวิ ท ยากร รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม และลั ก ษณะสถานที่ ท อ งเที่ ย ว โดยมี
รายละเอียดการใชงานดังตอไปนี้
4.2.1 ประเภทอาหาร
ขอมูลประเภทอาหารนี้ เปน ขอมูลอางอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภทธุรกิจเป น
ธุ รกิ จ ให บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม โดยสามารถเลื อ กประเภทอาหารที่ ให บ ริก ารจากชุ ด ข อ มู ล นี้
ซึ่งผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลประเภทอาหารเพิ่มเติมได

จากรูป เมื่อตองการสรางขอมูลประเภทอาหารใหม สามารถคลิกที่ปุม “Create Food Type”
ระบบจะแสดงหนา “สรางประเภทอาหาร” ดังรูป
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จากรูป ใหระบบชื่อประเภทอาหารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น กดปุม “Save”
เพื่อบันทึกขอมูล
ในสว นของการจั ดการขอ มู ล อางอิ งของสถานประกอบการนั้ น สามารถใชปุ ม คํ าสั่ งบริเวณ
ดานขวาของรายการขอมูลที่เลือก เพื่อจัดการขอมูลได ดังตอไปนี้
ปุม คําสัง่
ชือ่ ปุม
ความหมาย
View
ดูรายละเอียดขอมูล
Update

แกไขขอมูล

Delete

ลบขอมูล

กรณีคลิกที่ปุม “View” จะแสดงผลขอมูลที่เลือกไว ดังตัวอยางตอไปนี้

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

หนา 67

กรณีคลิกที่ปุม “Update” จะแสดงผลขอมูลที่เลือกไว เพื่อใหทําการแกไขขอมูลได ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

กรณีคลิกที่ปุม “Delete” จะเปนการลบขอมูลที่เลือกไว โดยระบบจะแสดงหนายืนยันกอนลบ
ขอมูลดังตัวอยางตอไปนี้
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4.2.2 ความถนัดของวิทยากร
ขอมูลความถนัดของวิทยากรนี้ เปนขอมูลอางอิงสําหรับวิทยากรเพื่อใหวิทยากรสามารถเลือก
ประเภทความถนัดไดจากชุดขอมูลนี้ ซึ่งผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลความถนัดของวิทยากร
เพิ่มเติมได ในลักษณะเดียวกับประเภทอาหาร ไดแก การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล และการลบขอมูล

4.2.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม
ขอมูลรูปแบบการจัดกิจกรรมนี้ เปนขอมูลอางอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภทธุรกิจ
เปน ธุรกิจสถานที่จัดงาน หรือธุรกิจโรงแรม ที่พัก ซึ่งผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได ในลักษณะเดียวกับประเภทอาหาร ไดแก การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล
และการลบขอมูล
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4.2.4 ลักษณะสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ขอมูลลักษณะสถานที่ทองเที่ยวนี้ เปนขอมูลอางอิงสําหรับสถานประกอบการที่เลือกประเภท
ธุรกิจเปนธุรกิจสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการขอมูลลักษณะสถานที่ทองเที่ยว
เพิ่มเติมได ในลักษณะเดียวกับประเภทอาหาร ไดแก การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล และการลบขอมูล

4.3. การสงเมลเชิญเขาระบบ
ผูดูแลระบบสามารถสงเมลเชิญสถานประกอบการหรือวิทยากรที่ตองการเพื่อเชิญเขาสูระบบ
และกรอกรายละเอียดขอมูลธุรกิจหรือการใหบริการได
4.3.1 การสงเมลเชิญผูป ระกอบการ
ใชในกรณี ที่ต องการเชิญ ผู ประกอบที่ป ระกอบธุรกิจด านต างๆ ในประเภทอุ ต สาหกรรมไมซ
ยกเวนประเภทวิทยากร โดยมีหนาหลัก ดังนี้

จากรูป เมื่อคลิกที่ปุม “เชิญผูประกอบการรายใหม” ระบบจะแสดงหนาเชิญผูประกอบการ ดังนี้
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จากรูป ใหระบุในสวนของ Email ของสถานประกอบการที่ตองการเชิญ พรอมทั้งชื่อสถาน
ประกอบการ หลังจากนัน้ กดปุม “Save” ระบบจะทําการสงเมลเชิญไปยังสถานประกอบการดังกลาว ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

4.3.2 การสงเมลเชิญวิทยากร
ใชในกรณีที่ตอ งการเชิญวิทยากรเขาสูระบบ จะแสดงหนาหลัก ดังนี้
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จากรูป เมื่อคลิกที่ปุม “เชิญวิทยากร” ระบบจะแสดงหนาเชิญสถานประกอบการ ดังนี้

จากรูป ใหระบุในสวนของ Email ของวิทยากรที่ตองการเชิญ พรอมทั้งวิทยากร หลังจากนั้น
กดปุม “Save” ระบบจะทําการสงเมลเชิญไปยังสถานประกอบการดังกลาว ดังตัวอยางตอไปนี้
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5. การสํารองขอมูลระบบงาน
ระบบบั น ทึ ก ข อ มู ล MICE Data Collection นี้ ป ระกอบไปด ว ยโปรแกรมที่ ติ ดตั้ ง ที่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย Source Code ของระบบงาน และฐานขอมูลซึ่งควรจะตองมีการสํารองขอมูล โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1. การสํารองขอมูลระบบงานที่ Production Environment
ที่เครื่องคอมพิ ว เตอรแม ขายสําหรับ Production Environment มีสว นที่ต องทําการสํารอง
ขอมูลแยกตามเครื่อง ดังตอไปนี้
เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยทีใ่ ชในการจัดเก็บขอมูล หรือ Database Server (172.18.10.240)
ลําดับ
1

ไฟลหรือฐานขอมูล
ฐานขอมูลระบบงาน

แหลงทีเ่ ก็บ
MS SQL Server 2017 ชื่อฐานขอมูล
micedb

ความถีใ่ นการสํารอง
ขอมูล
วันละครั้ง

เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยทีใ่ ชในการประมวลผลระบบบันทึกขอมูล หรือ Application & Web
Server (172.18.10.29)
ลําดับ
1
2
3

ไฟลหรือฐานขอมูล
PHP Server
Application Files

แหลงทีเ่ ก็บ

C:\php\
C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
ยกเวน subfolder uploads
ภาพ upload จากสถาน C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
ประกอบการ
uploads\
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ความถีใ่ นการสํารอง
ขอมูล
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง
วันละครั้ง
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5.2. การสํารองขอมูลระบบงานที่ Development Environment
ที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Development Environment มีสวนที่ตองทําการสํารอง
ขอมูลแยกตามเครื่อง ดังตอไปนี้
เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยทีใ่ ชในการจัดเก็บขอมูล หรือ Database Server (10.1.9.64)
ลําดับ
1

ไฟลหรือฐานขอมูล
ฐานขอมูลระบบงาน

แหลงทีเ่ ก็บ
MS SQL Server 2017 ชื่อฐานขอมูล
micedb

ความถีใ่ นการสํารอง
ขอมูล
เดือนละครั้ง

เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยทีใ่ ชในการประมวลผลระบบบันทึกขอมูล หรือ Application & Web
Server (10.1.9.63)
ลําดับ
1
2
3

ไฟลหรือฐานขอมูล
PHP Server
Application Files

แหลงทีเ่ ก็บ

C:\php\
C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
ยกเวน subfolder uploads
ภาพ upload จากสถาน C:\inetpub\wwwroot\MICEDC\
ประกอบการ
uploads\
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6. แนวคิดและวิธกี ารจัดการแคมเปญคลิกติดใจไมซ
ในระหวางการดําเนินโครงการ บริษัทฯ ไดจัด ทําแนวคิดทางดานโปรโมชั่น แคมเปญ เพื่อเปน
การกระตุน และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการอุต สาหกรรมไมซสามารถบัน ทึกและปรับปรุงขอมูลให
ทั น สมั ย รวมถึ ง กระตุ น ให เกิ ด ความต อ งการมี ส ว นร ว มหรื อ สมั ค รเข า ร ว มโครงการด ว ยตนเอง
โดยนําเสนอแนวคิด “คลิกติดใจไมซ”
ที่มาของแนวคิด : การมีสวนรวมในกิจกรรมของผูประกอบธุรกิจ จะตองเปนไปเพื่อใหเกิดผลประโยชน
ชัด เจนและสรา งรายได ห รื อ เอื้ อ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ดั งนั้ น “คลิ ก ติ ด ใจไมซ ” จึ ง กํ าเนิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให
ผูประกอบการเล็งเห็นประโยชนโดยตรงและโดยงายของการเขารวมในโครงการ ซึง่ จะมีสิทธิประโยชนและ
เอื้อตอการทําธุรกิจของผูประกอบการ
6.1. สิทธิประโยชนตามระดับของใจไมซ
ใจไมซ เบื้องตนมี 4 ระดับ ผูที่ไดรับใจจะไดรับการการันตีวาสามารถรองรับงานไมซได และไดรับ
สิทธิประโยชนตามใจไมซที่ไดไป ดังรูปตอไปนี้

จากรูป สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับนั้น จะเพิ่มขึ้นตามใจไมซในแตละระดับ ซึ่งรูปแบบสิทธิประโยชน
นั้นเปนการเนนไปในทิศทางการสรางโอกาสทางธุรกิจผานระบบ Thai MICE Connect ในรูปแบบตางๆ
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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1. การไดรับขาวสารวามีอะไรมาใหมในวงการไมซ ไมวาจะเปนผูประกอบการ หรือ สถานที่ใหมๆ
งาน event ใหญๆ ดังตัวอยางตอไปนี้

2. ไดรับการแจงเตือนเมื่อมีคนสนใจในธุรกิจ จะแจงวาเปนบุคคลใดทีล่ งทะเบียนไว ผานหอง
สนทนาและอีเมล
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3. โอกาสในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ จากการรวบรวมผูประกอบในกลุมธุรกิจไมซแตละดาน

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

หนา 77

4. ไดทราบถึงปฏิทินอีเวนทลว งหนา เมื่อเขาสูหนาปฏิทินงานไมซ ดังตัวอยางตอไปนี้
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5. ไดขึ้นเปนอันดับตนๆ ในการคนหาขอมูลในเว็บไซตจากลูกคา ซึ่งมีโอกาสในการไดรับเลือก
กอน ผูประกอบการอื่น
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6. ไดรับบทวิเคราะหธุรกิจเพื่อทําแผนการตลาดที่แมนยําขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้

7. ไดขึ้นวาเปน MICE Recommend พรอมพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต
6.2. เงื่อนไขในการสะสมใจไมซ
หลักการในการไดใจไมซนั้น สําหรับ 2 ใจแรกจะเนนในสวนของการใหผูประกอบการตรวจสอบ
ขอมูลและกรอกขอมูลในระบบใหครบถวน ในขณะที่ใจไมซที่ 3 เปนการเนนใหเกิดการประชาสัมพันธและ
บอกต อ ส ว นใจไมซ ที่ 4 เป น การเน น ให เกิ ดการฟ ดขอ มู ล ที่ ห น า ระบบ Thai MICE Connect ซึ่ ง มี
วิธีการดังตอไป
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1. ใจไมซที่ 1 Verify หรือกรอกขอมูลพื้นฐานในระบบอยางนอยดังนี้
• ชื่อสถานประกอบการ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
• เบอรโทรศัพทสวนกลาง
• จังหวัด อําเภอที่ตั้งของสถานประกอบการ
• ประเภทกลุมธุรกิจไมซ
2. ใจไมซที่ 2 กรอกขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณเพียงพอตอการนําเสนอที่หนา
ระบบ Thai MICE Connect อยางนอยดังนี้
• รูปภาพสถานประกอบการ อยางนอย 1 รูป
• คําบรรยายธุรกิจ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• วันและเวลาทําการ
กรณีธุรกิจโรงแรมที่พัก มีรายละเอียดองคประกอบขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
• มาตรฐานดาวของโรงแรม
• จํานวนหองพัก
• สิ่งอํานวยความสะดวก (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ขอมูลกีฬาและนันทนาการ (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• รูปภาพหองพัก อยางนอย 1 รูป
กรณีธุรกิจสถานที่จัดงาน มีรายละเอียดองคประกอบขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
• หองประชุม
• สิ่งอํานวยความสะดวกในหองประชุม (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• รูปภาพหองประชุม อยางนอย 1 รูป
กรณีธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม มีรายละเอียดองคประกอบขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
• ขอมูลเฉพาะดานธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ประเภทอาหารที่มีใหบริการ (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
กรณีธุรกิจสถานที่ทองเที่ยว มีรายละเอียดองคประกอบขอมูลเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
• ลักษณะสถานที่ (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• กิจกรรมที่สามารถทําได (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• ทําเลที่ตั้ง (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
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สําหรับวิทยากร ซึ่ งไมไดจัดอยูในประเภทสถานประกอบการนั้น มีรายละเอียดองคประกอบ
ขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
• ชื่อวิทยากร
• อีเมลติดตอ
• ประสบการณการทํางาน
• ความเชี่ยวชาญ (ระบุอยางนอย 1 รายการ)
• รูปภาพวิทยากร อยางนอย 1 รูป
3. ใจไมซที่ 3 แนะนําเพื่อนใหเขารวมอยางนอย 12 คน ผานหนาระบบ Thai MICE Connect
ดังรูป
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4. ใจไมซที่ 4 สะสมแตมเรื่อยๆ จากการฟดขอมูลขึ้นหนาเพจของตัวเอง โดยโพสตอัพเดท 50
โพสต ภายใน 3 เดือน เพื่อขึ้นเปน 4 ใจไมซ และอยูไดนาน 6 เดือน
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ภาคผนวก 1 โครงสรางฐานขอมูลระบบบันทึกขอมูลผูป ระกอบการ (MICE Data
Collection)
ในส ว นของระบบฐานข อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได มี ก ารออกแบบ และพั ฒ นาเพื่ อ จั ดเก็ บ ข อ มู ล
ผูประกอบการนั้น มีมาตรฐานในการออกแบบ และโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลดังนี้
1. มาตรฐานการกําหนดชือ่ ในระบบงาน (Naming Standard)
ในการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลนี้มีการกําหนดมาตรฐานในการกําหนดชื่อ หรือ Naming
Standard เพื่อนําไปใชในการกําหนดชื่อที่เกี่ยวของกับระบบงาน ทั้งในสวนของชื่อตารางขอมูล และชื่อ
รายละเอียดของขอมูล ดังนี้
1) การกําหนดชือ่ ตารางขอมูล (Table)
ประกอบไปดวยขอมูล 3 ประเภท โดยกําหนดดวยชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพใหญ และ
คั่นดวยอักขระพิเศษ “_”
• Administrative table ขอมูลที่ใชสําหรับการดูแลระบบ กําหนดมาตรฐานการกําหนดชื่อ
ไวดังนี้
ADM_XXXXX_YYYYY
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล หรือกลุมขอมูล
YYYY หมายถึง รายละเอียดยอยของขอมูล
ตัวอยาง
ADM_USER : ตารางเก็บขอมูลผูใชงาน
ADM_USER_AUTH : ตารางเก็บขอมูลสิทธิการใชงาน
• Reference table ขอมูลอางอิงหรือขอมูลพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการกําหนดชื่อไว
ดังนี้
REF_XXXXX_YYYYY
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล หรือกลุมขอมูล
YYYY หมายถึง รายละเอียดยอยของขอมูล
ตัวอยาง
REF_MICE_CATEGORY : ตารางขอมูลประเภทอุตสาหกรรมไมซ
REF_PROVINCE : ตารางขอมูลจังหวัด
• Directory table ข อ มู ล ผู ป ระกอบการ หรือ ขอ มู ล ด านอื่ น ๆ กํ าหนดมาตรฐานการ
กําหนดชื่อไว ดังนี้
XXXX_YYYY_ZZZZ
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล หรือกลุมขอมูล
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YYYY หมายถึง รายละเอียดยอยของขอมูล
ZZZZ หมายถึง รายละเอียดยอยสุดของขอมูล
ตัวอยาง
VENUE_MEETING_ROOM : ตารางขอมูลรายละเอียดหองประชุมของสถานที่จัดงาน
SPEAKER_INFORMATION : ตารางขอมูลเฉพาะของขอมูล Speaker
2) การกําหนดชือ่ รายละเอียดขอมูล (Column)
ประกอบไปดว ยขอมูล 3 ประเภท กําหนดดวยชื่อภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพ ใหญ และคั่น
ดวยอักขระพิเศษ “_”
• Identity Column ขอมูลรหัสอางอิง กําหนดมาตรฐานการกําหนดชื่อไว ดังนี้
XXXX_ID
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล
ตัวอยาง
VENUE_ID : รหัสสถานที่จัดงาน
PROVINCE_ID : รหัสจังหวัด
• Descriptive Column ขอมูลชื่อหรือคําอธิบายขอมูล กําหนดมาตรฐานการกําหนดชื่อไว ดังนี้
XXXX_YYYY_NAME_EN สําหรับจัด เก็บชื่อหรือคําอธิบายขอมูลที่เปน ภาษาอังกฤษ
XXXX_YYYY_NAME_TH สําหรับจัดเก็บชื่อหรือคําอธิบายขอมูลที่เปนภาษาไทย
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล
YYYY หมายถึง รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม
ตัวอยาง
COMPANY_NAME_TH : ชื่อสถานประกอบการภาษาไทย
MICE_CATEGORY_NAME_TH : ชื่อประเภทธุรกิจไมซภาษาไทย
• Attribute Column ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กําหนดมาตรฐานการกําหนดชื่อไว ดังนี้
XXXX_YYYY
โดยที่
XXXX หมายถึง รายละเอียดขอมูล
YYYY หมายถึง รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม
ตัวอยาง
DATE_CREATED : วันที่สรางขอมูล
STAR_RATING : มาตรฐานดาวของโรงแรม
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2. แผนผังแสดงโครงสรางฐานขอมูล (E-R Diagram)
จากการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล สามารถสรุปผลการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบแผนผังแสดงโครงสรางฐานขอมูล (E-R Diagram) ไดดงั นี้
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3. รายละเอียดของขอมูลในฐานขอมูล (Data Dictionary)
รายละเอียดโครงสรางขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูลสําหรับระบบงาน MICE Data Collection
ผลที่ไดสามารถสรุปในรูปแบบตารางขอมูลทั้งหมด 31 ตารางแบงเปน 3 กลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กลุม ขอมูลอางอิง (Reference Data)
คือ กลุมของตารางที่ใชเก็บขอมูลอางอิง ซึ่งจะเปนการดึงขอมูลมาตรฐานมาจากแหลงขอมู ล
ตางๆ พรอมทั้งมีขอมูลที่เปนมาตรฐานที่ไดจากโครงการนี้ ประกอบไปดวยตารางทั้งหมด 10 ตารางดังนี้
1) ตาราง REF_PROVINCE เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล จั ง หวั ด โดยนํ า ข อ มู ล มาจากระบบ
Business Intelligence Dashboard ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Province_Id
Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงจังหวัด
Province_Code
nvarchar 2
รหัสมาตรฐานของจังหวัด
Name_TH
nvarchar 255
ชื่อจังหวัด(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255
ชื่อจังหวัด(ภาษาอังกฤษ)
Abbr
nvarchar 10
ชื่อยอจังหวัด
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0
ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0
ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
2) ตาราง REF_AMPHOE เปน ตารางที่เก็บขอมูลอําเภอในประเทศไทย โดยนําขอมูลมาจาก
ระบบ Business Intelligence Dashboard ประกอบไปดวย ขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Amphoe_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงอําเภอ
Amphoe_Code
nvarchar 4
รหัสมาตรฐานของอําเภอ
Province_Id
numeric 18,0 รหัสจังหวัดอางอิง
Name_TH
nvarchar 255 ชื่ออําเภอ(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่ออําเภอ(ภาษาอังกฤษ)
Abbr
nvarchar 10
ชื่อยออําเภอ
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสรางขอมูล
(รูปแบบ YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
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ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
3) ตาราง REF_TUMBON เปน ตารางที่เก็บขอมูลตําบลในประเทศไทย โดยนําขอมูลมาจาก
ระบบ Business Intelligence Dashboard ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Tumbon_Id
Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงตําบล
Tumbon_Code
nvarchar 6
รหัสมาตรฐานของตําบล
Amphoe_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงอําเภอ
Name_TH
nvarchar 255
ชื่อตําบล(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255
ชื่อตําบล(ภาษาอังกฤษ)
Abbr
nvarchar 10
ชื่อยอตําบล
Zip_Code
nvarchar 5
ชื่อรหัสไปรษณีย
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0
ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0
ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
4) ตาราง REF_DBD เปนตารางที่เก็บขอมูลอางอิงบริษัทที่ไดมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(DBD) ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
DBD_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิง DBD
JP_ID
nvarchar 13
เลขประจําตัวธุรกิจ
Name_TH
varchar 255 ชื่อธุรกิจ(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อธุรกิจ(ภาษาอังกฤษ)
Register_Capital
numeric 18,2 ทุนจดทะเบียน
Address_TH
nvarchar 255 ที่อยูธุรกิจ(ภาษาไทย)
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ชือ่ ขอมูล
Address_EN
Tumbon_Id
Amphoe_Id
Province_Id
Phone
Status
TSIC
Create_Datetime

PK Mandatory ประเภท
nvarchar
numeric
numeric
numeric
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด
255
18,0
18,0
18,0
100
1
10
20

Create_User
Update_Datetime

numeric 18,0
nvarchar 20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
ที่อยูธุรกิจ(ภาษาอังกฤษ)
รหัสตําบลอางอิง
รหัสอําเภออางอิง
รหัสจังหวัดอางอิง
เบอรโทรศัพท
สถานะ
TSIC Code
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

5) ต าราง REF_MICE_CATEGORY เป น ต ารางที่ เก็ บ ข อ มู ล MICE Category ที่ ได มี
การศึกษา และสรุปกันในโครงการ ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
MICE_Cat_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิง MICE Category
MICE_Cat_Code
nvarchar 15
รหัส MICE Category
(business code)
Parent_MICE_Cat
nvarchar 18,0 ขอมูลอางอิง MICE
_id
Category ที่เปนขอมูล
ระดับสูงกวา
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อ(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)
Description_TH
nvarchar 255 คําอธิบาย(ภาษาไทย)
Description_EN
nvarchar 255 คําอธิบาย(ภาษาอังกฤษ)
Level
int
ระดับของ MICE Category
MICE_Type
nvarchar 1
เปน MICE Category ยอย
สุดหรือไม (Flag)
Meeting
nvarchar 1
MICE ประเภท Meeting
Incentive
nvarchar 1
MICE ประเภท Incentive
Convention
nvarchar 1
MICE ประเภท Convention
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ชือ่ ขอมูล
Exhibition
Mega_Event
Hash_Tag
Status
Create_Datetime

PK Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด
1
1
255
1
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

18,0
20

6) ตาราง REF_CERTIFICATE เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล
ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
Certificate_Id
Y
Y
numeric
18,0
Name_TH
nvarchar 255
Name_EN
nvarchar 255
Description_TH
nvarchar 255
Description_EN

nvarchar

255

Sustainablility
Create_Datetime

nvarchar
nvarchar

1
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric
UniqueId

18,0

คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

คําอธิบาย
MICE ประเภท Exhibition
MICE ประเภท Mega Event
คําคนหา
สถานะขอมูล
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูป รับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ
Certificate ต า งๆที่ ธุ ร กิ จ ได รั บ
คําอธิบาย
รหัสอางอิง Certificate
ชื่อ Certificate(ภาษาไทย)
ชื่อ Certificate(ภาษาอังกฤษ)
คําอธิบาย Certificate
(ภาษาไทย)
คําอธิบาย Certificate
(ภาษาอังกฤษ)
เกี่ยวกับ Sustainability หรือไม
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูส รางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ
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7) ตาราง REF_FOOD_TYPE เป น ตารางที่ เก็ บ ขอ มู ล ประเภทของอาหาร ประกอบไปด ว ย
ขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Food_Type_Id
Y
Y
int
รหัสอางอิงของประเภทอาหาร
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อประเภทอาหาร(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อประเภทอาหาร
(ภาษาอังกฤษ)
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric
18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric
18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
8) ตาราง REF_ATTRACTIVE เปน ตารางที่ เก็ บข อมู ล สิ่งที่ น าสนใจ ประกอบไปด วยขอ มู ล
ตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
Attractive_Id
Name_TH
Name_EN
Description_TH

PK Mandatory ประเภท
Y
Y
numeric
nvarchar
nvarchar
nvarchar

Description_EN

nvarchar

255

Create_Datetime

nvarchar

20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId
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ขนาด
18,0
255
255
255

คําอธิบาย
รหัสอางอิงสิ่งที่นา สนใจ
ชื่อสิ่งที่นาสนใจ(ภาษาไทย)
ชื่อสิ่งที่นาสนใจ(ภาษาอังกฤษ)
คําอธิบายสิ่งที่นา สนใจ
(ภาษาไทย)
คําอธิบายสิ่งที่นาสนใจ
(ภาษาอังกฤษ)
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ
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9) ตาราง REF_ACTIVITY เปนตารางที่เก็บขอมูลกิจกรรม ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Attractivity_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงกิจกรรม
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อกิจกรรม(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อกิจกรรม(ภาษาอังกฤษ)
Description_TH
nvarchar 255 คําอธิบายกิจกรรม(ภาษาไทย)
Description_EN
nvarchar 255 คําอธิบายกิจกรรม
(ภาษาอังกฤษ)
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
10) ตาราง REF_SPECIALIZE เปน ตารางที่เก็ บความเชี่ยวชาญของ Speaker ประกอบไป
ดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Specialize_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงความเชี่ยวชาญ
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อความเชี่ยวชาญ (ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อความเชี่ยวชาญ(ภาษาอังกฤษ)
Description_TH
nvarchar 255 คําอธิบายความเชี่ยวชาญ
(ภาษาไทย)
Description_EN
nvarchar 255 คําอธิบายความเชี่ยวชาญ
(ภาษาอังกฤษ)
Create_Datetime
nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
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ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
• กลุม ขอมูลรายการ (Directory Data)
เปน กลุมของตารางที่ใชจัดเก็บขอมูลหลักของระบบ โดยเปน ขอมูลรายละเอียดของธุรกิจไมซ
ซึ่งจะเปนฐานขอมูลในการคนหาของระบบ MICE Marketplace ตอไป กลุมนี้ประกอบไปดวยตาราง
ทั้งหมด 19 ตารางดังนี้
1) ตาราง BUSINESS_UNIT เก็ บ ขอ มู ล ผู ป ระกอบการ ธุ รกิ จ หรือ หน ว ยงาน ที่ เกี่ ย วกั บ
MICE ทั้งหมด ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Business_Unit_Id Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Business_Unit_Co
nvarchar 20
รหัส ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
de
หนวยงาน (business code)
JP_Id
nvarchar 13
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถามี)
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน (ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน (ภาษาอังกฤษ)
Organize_Name_
nvarchar 255 ชื่อผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
TH
หนวยงาน (ภาษาไทย)
Organize_Name_
nvarchar 255 ชื่อผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
EN
หนวยงาน (ภาษาอังกฤษ)
Latitude
nvarchar 100 ตําแหนงที่ตั้งตามเสนละติจูด
Longitude
nvarchar 100 ตําแหนงทีต่ ั้งตามเสนลองติจูด
Address_TH
nvarchar 255 ที่อยูของสถานประกอบการ
(ภาษาไทย)
Address_EN
nvarchar 255 ที่อยูของสถานประกอบการ
(ภาษาอังกฤษ)
Tumbon_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงตําบล
Amphoe_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงอําเภอ
Province_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงจังหวัด
Zip_Code
nvarchar 10
รหัสไปรษณีย
Phone
nvarchar 100 เบอรโทรศัพทสวนกลาง
Fax
nvarchar 100 เบอรแฟกซสวนกลาง
Email
nvarchar 255 อีเมลติดตอหลัก
Facebook
nvarchar 100 ชื่อผูใชบัญชี Facebook
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ชือ่ ขอมูล
Line
Website
Description_TH
Description_EN

PK Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

Contact_1_Name
_TH
Contact_1_Name
_EN
Contact_1_Positi
on_TH
Contact_1_Positi
on_EN
Contact_1_Depar
tment_TH
Contact_1_Depar
tment_EN
Contact_1_Phone
Contact_1_Email
Contact_2_Name
_TH
Contact_2_Name
_EN
Contact_2_Positi
on_TH
Contact_2_Positi
on_EN
Contact_2_Depar
tment_TH
Contact_2_Depar
tment_EN
Contact_2_Phone
Contact_2_Email
Operation_Time_
Sunday
Operation_Time_
คูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)

ขนาด
100
100
255
255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar
nvarchar
nvarchar

100
255
255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar

255

nvarchar
nvarchar
nvarchar

100
255
1

คําอธิบาย
ชื่อผูใชบัญชี LINE
ชื่อ Website
คําอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย)
คําอธิบายเพิ่มเติม
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผูประสานงาน คนที่ 1
(ภาษาไทย)
ชื่อผูประสานงาน คนที่ 1
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงของผูประสานงานคน
ที่ 1 (ภาษาไทย)
ตําแหนงของผูประสานงานคน
ที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)
ฝายที่สังกัดของผูประสานงาน
คนที่ 1 (ภาษาไทย)
ฝายที่สังกัดของผูประสานงาน
คนที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)
เบอรโทรศัพท
อีเมล
ชื่อผูประสานงาน คนที่ 2
(ภาษาไทย)
ชื่อผูประสานงาน คนที่ 2
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงของผูประสานงานคน
ที่ 2 (ภาษาไทย)
ตําแหนงของผูประสานงานคน
ที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)
ฝายที่สังกัดของผูประสานงาน
คนที่ 2 (ภาษาไทย)
ฝายที่สังกัดของผูประสานงาน
คนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)
เบอรโทรศัพท
อีเมล
เวลาทําการวันอาทิตย

nvarchar

1

เวลาทําการวันจันทร
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ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
Monday
Operation_Time_
nvarchar
Tuesday
Operation_Time_
nvarchar
Wednesday
Operation_Time_
nvarchar
Thursday
Operation_Time_
nvarchar
Friday
Operation_Time_
nvarchar
Saturday
Operation_Time_
nvarchar
Holiday
Operation_Time_
nvarchar
24Hr
Operation_Time_
nvarchar
Start
Operation_Time_End
nvarchar
Past_Experience_
nvarchar
TH
Past_Experience_
nvarchar
EN
Hash_tag
nvarchar
Sustainability
nvarchar
Status
nvarchar
MICE_Star
int
MICE_Score
int
Meeting
Incentive
Convention
Exhibition
Mega Event
Source
Create_Datetime
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nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด

คําอธิบาย

1

เวลาทําการวันอังคาร

1

เวลาทําการวันพุธ

1

เวลาทําการวันพฤหัสบดี

1

เวลาทําการวันศุกร

1

เวลาทําการวันเสาร

1

เวลาทําการวันหยุดนักขัตฤกษ

1

เวลาทําการ 24 ชั่วโมง

5

เวลาเปดทําการ (รูปแบบ
HH:MM)
เวลาปดทําการ (รูปแบบ HH:MM)
ประสบการณที่ผานมา
(ภาษาไทย)
ประสบการณที่ผานมา
(ภาษาอังกฤษ)
คําคนหา
การพัฒนาอยางยั่งยืน
สถานะ (Flag)
สถานะใจไมซ
คะแนนไมซ (ขอมูลสําหรับ
คํานวณใจไมซ)
MICE ประเภท Meeting
MICE ประเภท Incentive
MICE ประเภท Convention
MICE ประเภท Exhibition
MICE ประเภท Mega Event
แหลงที่มาของขอมูล
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MM-

5
255
255
255
1
1

1
1
1
1
1
100
20
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ชือ่ ขอมูล

PK Mandatory ประเภท

ขนาด

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

2) ตาราง BUSINESS_UNIT_MICE เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล ประเภทธุ ร กิ จ หรื อ MICE
Category ของแตละ Business Unit ตารางนี้ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Business_Unit_MI Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของ Business
CE_Id
Unit MICE
Business_Unit_Id
nvarchar 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
MICE_Cat
nvarchar 18,0 ประเภทกลุมธุรกิจไมซของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
MICE_Sub_Cat
nvarchar 18,0 ประเภทธุรกิจไมซของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
MICE_Type
nvarchar 18,0 ลักษณะธุรกิจไมซของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
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 ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
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ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
3) ตาราง ACCOMMODATION เป น ตารางที่ ใ ชเก็ บ ขอ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของ MICE Category
ประเภท Accommodation ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Accommodati
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของ
on_Id
Accommodation
Business_Unit_
numeric 18,0 ชื่อประเภทอาหาร (ภาษาไทย)
Id
Accom_Code
nvarchar 10
รหัสของ Accommodation
Star_Rating
nvarchar 100 มาตรฐานดาวของโรงแรม
Total_Room
int
จํานวนหองพัก
Create_Dateti
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
me
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
Update_Dateti
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
me
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
4) ตาราง ACCOMMODATION_ROOM เป น ตารางที่ ใ ช เก็ บ ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของ MICE
Category ประเภท Accommodation ในสวนหองพัก ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Accommodation_ Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของหองพัก
Room_Id
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Name_TH
nvarchar 255 ชื่อหองพัก (ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255 ชื่อหองพัก (ภาษาอังกฤษ)
Area
Decimal 18,2 ขนาดของหองพัก
Quantity
int
จํานวนของหองพักประเภทนี้
Room_Type
nvarchar 1
ประเภทหอง
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMคูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator Manual)
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ชือ่ ขอมูล

PK Mandatory ประเภท

ขนาด

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

5) ตาราง SPORT_RECREATION เป น ตารางที่ เก็ บ ขอ มู ล กี ฬ าและสั น ทนาการของ MICE
Category ประเภท Accommodation
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Sport_Recreation Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของกีฬาและสันทนา
_Id
การ
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Fitness
nvarchar 1
ฟตเนส
Swimming_Pool
nvarchar 1
สระวายน้ํา
Private_Beach
nvarchar 1
ชายหาดสวนตัว
Water_Sports
nvarchar 1
กีฬาทางน้ํา
Kids_Club
nvarchar 1
สโมสรสําหรับเด็ก
Spa
nvarchar 1
สปา
Beauty_Salon
nvarchar 1
รานเสริมสวย
Rental_Bicycle
nvarchar 1
จักรยานใหเชา
Tennis_Court
nvarchar 1
สนามเทนนิส
Steaming_Sauna_
nvarchar 1
Room
หองอบไอน้ํา ซาวนา
Garden
nvarchar 1
สวนสําหรับพักผอน
Beach
nvarchar 1
ติดชายหาด
Other_Facilities
nvarchar 255 กีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูสรางขอมูล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
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ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
6) ตาราง VENUE เปนตารางที่ใชเก็บขอมูลเพิ่มเติมของ MICE Category ประเภท Venue
ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Venue_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของ Venue
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Venue_Code
nvarchar 10
รหัส Venue
Quantity_Meeting
int
จํานวนหองประชุม
_Room
Quantity_Tables
int
จํานวนโตะ
Quantity_Chairs
int
จํานวนเกาอี้
Quantity_Sofa
int
จํานวน Sofa
WIFI
nvarchar 1
WIFI ในหองประชุม
Sound_Control_R
nvarchar 1
ศูนยกลางควบคุมระบบเสียง
oom
Microphone
nvarchar 1
ไมโครโฟน (แบบขาตั้ง แบบตั้ง
โตะ และไรสาย)
Amplifier
nvarchar 1
เครื่องขยายเสียง
Sound_System
nvarchar 1
ระบบเสียงที่ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอรเคลื่อนที่
Tape_Recorder
nvarchar 1
เครื่องบันทึกเทป, คลาสเซ็ท
Mood_Sound_Sys
nvarchar 1
ระบบดนตรีสรางบรรยากาศ
tem
(ชองเสียงควบคุมดวย
คอมพิวเตอร)
Fixed_Line_Phone
nvarchar 1
โทรศัพท (ระบบเสียบปลั๊ก และ
ระบบสปกเกอรโฟน)
Other_Media_Pla
nvarchar 255 ระบบเสียงอื่น ๆ
yers
Projector_Overhe
nvarchar 1
เครื่องฉายสไลดและเครื่องฉาย
ad
วีดีโอ
Projector_Computer
nvarchar 1
ระบบฉายภาพคอมพิวเตอร
Laser_Pointer
nvarchar 1
เครื่องชี้เลเซอร
Screen
nvarchar 1
จอภาพ
Television
nvarchar 1
โทรทัศนสี
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ชือ่ ขอมูล
PK
Video_Camera
DVD_Player
Other_Devices
Lighting
Whiteboard
Flip_Chart_Board
Movable_Stage
Movable_Dance_
Floor
Movable_Partition
Conference_System

Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด
1
1
255
1
1
1
1
1

คําอธิบาย
กลองวิดีโอ
เครื่องเลนวิดีโอ และดีวีดี
ระบบภาพอื่น ๆ
มีระบบแสงหรือไม
ไวทบอรด
ฟลิพชารท (Flip Chart)
เวทีเคลื่อนยายได
ฟลอรเตนรําเคลื่อนยายได

nvarchar
nvarchar

1
1

ฉากกั้นเคลื่อนยายได
อุปกรณวีดีโอ คอนเฟอรเรนซ
พรอมกับระบบมัลติมีเดีย
ระบบ WIFI
อุปกรณสํานักงานและอุปกรณ
อื่น ๆ
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

WIFI_Meeting
Other_Office_Fac
ilities
Create_Datetime

nvarchar
nvarchar

1
255

nvarchar

20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

7) ตาราง VENUE_ROOM เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล MICE Category ประเภท Venue ใน
สวนของขอมูลหองประชุม ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Venue_Room_Id
Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของหองประชุม
Business_Unit_Id

numeric

Title
Floor
Area
Ceiling_Height

nvarchar
nvarchar
Decimal
Decimal
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18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
100 ชื่อหองจัดประชุม
3
ชั้นของหองจัดประชุม
18,2 ขนาดหองจัดประชุม
18,2 ความสูงของเพดาน
หนา 100

ชือ่ ขอมูล
Door_Width
Door_Height
Weight_Support
Theater_Capacity

PK Mandatory ประเภท
Decimal
Decimal
Decimal
int

Classroom_Capacity
Banquet_Capacity
Cocktail_Capacity
Boardroom_Capacity
TMVS
AMVS
Create_Datetime
Create_User
Update_Datetime
Update_User
guid

ขนาด
18,2
18,2
18,2

คําอธิบาย
ความกวางของประตู
ความสูงของประตู
น้ําหนักที่หอ งจัดประชุมรองรับ
จํานวนทีน่ ั่ง หากจัดหองใน
รูปแบบโรงภาพยนต
int
จํานวนทีน่ ั่ง หากจัดหองใน
รูปแบบหองเรียน
int
จํานวนทีน่ ั่ง หากจัดหองใน
รูปแบบโตะจีน
int
จํานวนทีน่ ั่ง หากจัดหองใน
รูปแบบค็อกเทล
int
จํานวนทีน่ ั่ง หากจัดหองใน
รูปแบบ Boardroom
nvarchar 1
ไดมาตรฐาน TMVS
nvarchar 1
ไดมาตรฐาน AMVS
nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
nvarchar 20 วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
UniqueId
รหัสภายในระบบ

8) ตาราง FOOD_BEVERAGE เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล MICE Category ประเภท Food
And Beverage ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Food_Beverage_Id Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของ Food And
Beverage
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Range_Price
Decimal 18,2 ระดับราคาอาหาร
Number_Seat
int
จํานวนทีน่ ั่งภายในรานอาหาร
Alcohol_Drink
nvarchar 1
รานอาหารมีจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
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ชือ่ ขอมูล
Reservation
Group_Support

PK Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar

Credit_Card
Wifi
Car_Park
Car_Park_Sideway
Catering_Service
Beach
Other_Services
Create_Datetime
Create_User
Update_Datetime
Update_User
guid

ขนาด คําอธิบาย
1
รานอาหารมีการรับจองทีน่ ั่ง
1
รานอาหารรองรับการใชบริการ
แบบกลุม
nvarchar 1
รองรับการจายเงินดวยบัตร
เครดิต
nvarchar 1
มีบริการ Wifi
nvarchar 1
มีบริการที่จอดรถ
nvarchar 1
ที่จอดรถริมถนน
nvarchar 1
มีบริการ Catering
nvarchar 1
ติดชายหาด
nvarchar 255 บริการอื่น ๆ
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
numeric 18,0 ผูสรางขอมุล
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
UniqueId
รหัสภายในระบบ

9) ตาราง FOOD_SERVICE เปน ตารางที่เก็บขอมูล MICE Category ประเภท Food And
Beverage ในสวนของขอมูลอาหารที่ใหบริการ ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Food_Service_Id Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของการใหบริการ
อาหาร
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Food_Type_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของประเภทอาหาร
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0 ผูส รางขอมูล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
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ชือ่ ขอมูล

PK

Mandatory ประเภท

คําอธิบาย
HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
10) ตาราง SPEAKER เปน ตารางที่เก็บขอมูล MICE Category ประเภท Speaker ประกอบ
ไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Speaker_Id
Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงของวิทยากร
Business_Unit
numeric 18,0
รหัสอางอิงของผูประกอบการ
_Id
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Sex
nvarchar 1
เพศ
Birthyear
nvarchar 4
ปเกิด
Based_Organi
nvarchar 255
ตนสังกัด (ภาษาไทย)
zation_TH
Based_Organi
nvarchar 255
ตนสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
zation_EN
Education_TH
nvarchar 255
ประวัติการศึกษา (ภาษาไทย)
Education_EN
nvarchar 255
ประวัติการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)
Work_Experie
nvarchar 255
ประสบการณทํางาน
nce_TH
(ภาษาไทย)
Work_Experie
nvarchar 255
ประสบการณทํางาน
nce_EN
(ภาษาอังกฤษ)
Topic
nvarchar 255
หัวขอบรรยาย
Other_Special
nvarchar 255
ความเชี่ยวชาญอื่นๆ ของ
ize
วิทยากร
Create_Dateti
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
me
ขอมูล (รูปแบบ YYYY-MMDD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0
ผูส รางขอมุล
Update_Dateti
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการ
me
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0
ผูป รับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
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11) ตาราง SPEAKER_SPECIALIZE เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล MICE Category ประเภท
Speaker ในสวนของความเชี่ยวชาญ ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
คําอธิบาย
Speaker_Speciali Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงของความ
ze_Id
เชี่ยวชาญของวิทยากร
Business_Unit_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
Specialize_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของความ
เชี่ยวชาญ
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
Create_User
numeric 18,0
ผูส รางขอมุล
Update_Datetime
String
20
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Update_User
numeric 18,0
ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
12) ตาราง SPEAKER_CREDENTIAL เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล MICE Category ประเภท
Speaker ในสวนของหนังสือรับรองตางๆ ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
คําอธิบาย
Speaker_Crede
Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงของหนังสือ
ntial_Id
รับรอง
Business_Unit_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
Name_TH
nvarchar 255
ชื่อหนังสือรับรอง
(ภาษาไทย)
Name_EN
nvarchar 255
ชื่อหนังสือรับรอง
(ภาษาอังกฤษ)
Year_Issue
nvarchar 4
ปที่ไดหนังสือรับรอง
(รูปแบบ YYYY)
Create_Dateti
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
me
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
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ชือ่ ขอมูล
Create_User
Update_Dateti
me

PK

Mandatory ประเภท
numeric
nvarchar

Update_User
guid

ขนาด
18,0
20

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
ผูส รางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

13) ตาราง Attractive_Style เปนตารางที่เก็บขอมูล MICE Category ประเภท Attraction
ในสวนของสิ่งที่นาสนใจของแตละสถานที่เที่ยว ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
คําอธิบาย
Attractive_Style_Id Y
Y
numeric
18,0
รหัสอางอิงของสิ่งที่นาสนใจ
ของสถานที่
Business_Unit_Id
numeric
18,0
รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
MICE_Cat_Id
numeric
18,0
รหัสอางอิง MICE
Category
Attractive_Id
numeric
18,0
รหัสอางอิงของสิ่งที่นาสนใจ
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
Create_User
numeric
18,0
ผูสรางขอมูล
Update_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Update_User
numeric
18,0
ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
14) ตาราง Activity_Style เปน ตารางที่เก็บ ขอมู ลกิ จกรรมของ MICE Category ประเภท
Accommodation, Venue และ Attraction ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Activity_Style_Id Y
Y
numeric
18,0
รหัสอางอิงของกิจกรรม
ของสถานที่
Business_Unit_Id
numeric
18,0
รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
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ชือ่ ขอมูล
MICE_Cat_Id

PK

Mandatory ประเภท
numeric

ขนาด
18,0

Activity_Id
Create_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric
UniqueId

18,0

คําอธิบาย
รหัสอางอิง MICE
Category
รหัสอางอิงของกิจกรรม
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

15) ตาราง SERVICE_FACILITY เปน ตารางที่ เก็ บ ขอ มูล การให บ ริก ารและสิ่ งอํานวยความ
สะดวกของ MICE Category ประเภท Accommodation และVenue ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Service_Facility_Id Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของการ
ใหบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
MICE_Cat_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิง MICE
Category
Service_Front_Desk
nvarchar 1
แผนกตอนรับ 24 ชม.
_24h
Service_Room_24h
nvarchar 1
รูมเซอรวิส 24 ชม.
Service_Shuttle_Bus
nvarchar 1
บริการรถรับสง
Service_Information
nvarchar 1
จุดแนะนําแหลงทองเที่ยว
Restaurant
nvarchar 1
รานอาหาร
Coffee_Shop
nvarchar 1
รานกาแฟ
Bar
nvarchar 1
บาร
Night_Club
nvarchar 1
ไนทคลับ
Service_Laundry
nvarchar 1
บริการซักรีด
Service_Postal
nvarchar 1
บริการสงไปรษณีย
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ชือ่ ขอมูล
PK
Service_Babysitting
WIFI_Room
WIFI_Central
Service_Money_Exc
hange
Service_Valet_Park
ing
Smoking_Area
ATM
Disabilities_Support

Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด
1
1
1
1

nvarchar

1

nvarchar
nvarchar
nvarchar

1
1
1

Safe_Box
Business_Center
Light_Meal
Light_Meal_Local_F
ood
Lunch
Lunch_Local_Food

nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

1
1
1
1

nvarchar
nvarchar

1
1

Executive_Floor
Safety_And_Securit
y
Service_Limousine
Medical_Service
Eating_Area
Toilet_Quantity
Elevator_Quantity
Elevator_Area
Elevator_Height
Elevator_Door_Heig
ht
Elevator_Door_Widt
h
Elevator_Maximum_
Weight
Slope_Way_Width

nvarchar
nvarchar

1
1

nvarchar
nvarchar
Decimal
int
int
Decimal
Decimal
Decimal

1
1
18,2

Decimal

18,2

Decimal

18,2

Decimal

18,2
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18,2
18,2
18,2

คําอธิบาย
บริการพี่เลี้ยงเด็ก
WIFI ในหองพัก
WIFI สวนกลาง
บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
บริการจอดรถ
พื้นที่สูบบุหรี่
เอทีเอ็มในสถานที่
สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ
ตูนิรภัย
ศูนยธุรกิจ
บริการอาหารวาง
บริการอาหารวางทองถิ่น
บริการอาหารกลางวัน/เย็น
บริการอาหารกลางวัน/เย็น
(อาหารทองถิ่น)
ชั้นสําหรับผูบริหาร
มีระบบการจัดการดานการ
รักษาความปลอดภัย
บริการรถลีมูซีน
บริการดานการแพทย
พื้นทีร่ ับประทานอาหาร
จํานวนหองน้ํา (ชาย/หญิง)
จํานวนลิฟทขนสง
ขนาดของลิฟทขนสง
ความสูงของลิฟทขนสง
ความสูงของประตูลิฟท
ขนสง
ความกวางของประตูลิฟท
ขนสง
การรับน้ําหนักของลิฟท
ขนสง
ความกวางของทางลาดเอียง
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ชือ่ ขอมูล
PK
Slope_Way_Distanc
e
Trolley_Quantity
Trolley_Size
Trolley_Maximum_
Weight
Ranking

Mandatory ประเภท
Decimal

ขนาด
18,2

int
Decimal
Decimal

18,2
18,2

nvarchar

255

Other_Service
Create_Datetime

nvarchar
nvarchar

255
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
ระยะทางของทางลาดเอียง
(เมตร)
จํานวนรถเข็น
ขนาดของรถเข็น
การรับน้ําหนักของรถเข็น
ระดับความพรอมของสถาน
ประกอบการ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมุล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

16) ตาราง PARK_TRANSPORTATION เปนตารางที่เก็บขอมูลที่จอดรถและการเดินทางของ
MICE Category ป ระเภ ท Accommodation, Venue, Food and Beverage แ ล ะ Attraction
ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
Park_Transport_Id Y
Y
numeric 18,0 รหัสอางอิงของกิจกรรม
ของสถานที่
Business_Unit_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
MICE_Cat_Id
numeric 18,0 รหัสอางอิง MICE
Category
Parking_Lot_Car
int
จํานวนทีจ่ อดรถยนต
Parking_Lot_Bus
int
จํานวนทีจ่ อดรถบัส
Transport_Private_
nvarchar 1
การเดินทางดวยรถยนต
Car
สวนตัว
Transport_Bus
nvarchar 1
การเดินทางดวยรถบัส
Transport_Train
nvarchar 1
การเดินทางดวยรถไฟ
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ชือ่ ขอมูล
Transport_Plane
Transport_BTS
Transport_MRT
Transport_Other
Create_Datetime

PK

Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

ขนาด
1
1
1
255
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric 18,0
UniqueId

คําอธิบาย
การเดินทางดวยเครื่องบิน
การเดินทางดวยรถไฟฟา
การเดินทางดวยรถไฟใตดิน
การเดินทางดวยวิธอี ื่น ๆ
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

17) ตาราง IMAGE เปนตารางที่เก็บขอมูลรูปภาพที่ใชอางอิงขอมูลตางๆ ในระบบ ประกอบไป
ดวยขอมูลดังนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
คําอธิบาย
Image_Id
Y
Y
numeric 18,0
รหัสอางอิงของรูปภาพ
Business_Unit_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
MICE_Cat_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิง MICE
Category
Accommodation_
numeric 18,0
รหัสอางอิงของหองพัก
Room_Id
Venue_Room_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของหองประชุม
Event_Calendar_Id
numeric 18,0
รหัสอางอิงของปฏิทิน
กิจกรรม
Image_Type
nvarchar 255
ประเภทของรูปภาพ
Image_Size
numeric 18,0
ขนาดของรูปภาพ
Image_Name
nvarchar 255
ชื่อรูปภาพ
Image_New
nvarchar 1
เปนรูปใหม (Flag)
Create_Datetime
nvarchar 20
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
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ชือ่ ขอมูล
Create_User
Update_Datetime

PK

Mandatory ประเภท
numeric
nvarchar

ขนาด
18,0
20

Update_User
Image_Path

numeric
nvarchar

18,0
255

guid

UniqueId

18) ตาราง CERTIFICATION เป น ตารางที่ เก็ บ ข อ มู ล การได
Category ตางๆ ประกอบไปดวยขอมูลดังนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด
Certification _Id
Y
Y
numeric
18,0
Business_Unit_Id
numeric
18,0
MICE_Cat_Id

numeric

Venue_Room_Id

numeric

Certificate_Id

numeric

Name_TH
Name_EN
Description_TH
Description_EN
Sustainability

nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

Certified_Year

nvarchar

Certified_By_TH

nvarchar

Certified_By_EN

nvarchar
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คําอธิบาย
ผูส รางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูป รับปรุงขอมูล
ชื่อ Folder และ Path ใน
การเก็บรูป
รหัสภายในระบบ
Certification ของ MICE

คําอธิบาย
รหัสอางอิงของรูปภาพ
รหัสอางอิงของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ หรือ
หนวยงาน
18,0 รหัสอางอิง MICE
Category
18,0 รหัสอางอิงของหอง
ประชุม
18,0 รหัสอางอิงของ
Certificate
255 ชื่อภาษาไทย
255 ชื่อภาษาอังกฤษ
255 รายละเอียดภาษาไทย
255 รายละเอียดภาษาอังกฤษ
1
เปนมาตรฐานรางวัล
ทางดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนหรือไม (Flag)
4
ปที่ไดรับ Certify
(รูปแบบ YYYY)
255 หนวยงานทีใ่ หมาตรฐาน
รางวัล (ภาษาไทย)
255 หนวยงานทีใ่ หมาตรฐาน
รางวัล (ภาษาอังกฤษ)
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ชือ่ ขอมูล
Create_Datetime

PK

Mandatory ประเภท
nvarchar

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

Update_User
guid

numeric
UniqueId

ขนาด คําอธิบาย
20 วันที่ และเวลา ในการ
สรางขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
18,0 ผูสรางขอมูล
20 วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

19) ตารางปฏิทินกิจกรรม เปน ตารางที่เก็บขอมูลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ประกอบไปดวยขอมูล
ดังนี้
ชือ่ ขอมูล
Event_Calendar_Id

PK
Y

Mandatory ประเภท
Y
numeric

Name_TH

nvarchar

Name_EN

nvarchar

MICE_Type
Host
Edition
Event_Type
Objective
Event_Year

nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

Event_Month

nvarchar

Day_Start
Day_End
Venue

nvarchar
nvarchar
nvarchar
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ขนาด คําอธิบาย
รหัสอางอิงของ
ปฏิทินกิจกรรม
255 ชื่อกิจกรรม
(ภาษาไทย)
255 ชื่อกิจกรรม
(ภาษาอังกฤษ)
10 ประเภทของ MICE
255 เจาของงาน
255 จํานวนครั้งทีจ่ ัดงาน
255 ประเภทกิจกรรม
255 วัตถุประสงค
4
ปที่จัดกิจกรรม
(รูปแบบ YYYY)
2
เดือนที่จัดกิจกรรม
(รูปแบบ MM)
2
วันที่เริ่มกิจกรรม
2
วันสิ้นสุดกิจกรรม
18,0 รหัสอางอิงของผูประกอบการ
ธุรกิจ หรือหนวยงาน
(MICE Category ประเภท
Venue)
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ชือ่ ขอมูล
URL
Create_Datetime

PK

Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

Update_User
guid

numeric
UniqueId

ขนาด คําอธิบาย
255 URL
20 วันที่ และเวลา ใน
การสรางขอมูล
(รูปแบบ YYYYMM-DD
HH:MM:SS)
18,0 ผูสรางขอมูล
20 วันที่ และเวลา ใน
การปรับปรุง
ขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

• กลุม ขอมูลดูแลระบบ (Administrative Data)
เปนกลุมตารางที่ใชเพื่อเก็บขอมูลการดูแลระบบ (Administration) ประกอบไปดวย 3 ตาราง
ดังนี้
1) ตาราง ADM_USER เปนตารางเก็บขอมูลผูใชระบบงาน ประกอบไปดวยขอมูลตอไปนี้
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
User_Id
Y
Y
numeric
18,0 รหัสอางอิงของผูใช
First_Name
nvarchar
255 ชื่อผูใช
Last_Name
nvarchar
255 นามสกุลผูใช
Email
nvarchar
255 Email ผูใช
Password
nvarchar
255 รหัสผาน (มีการเขารหัส
กอนบันทึกลง
ฐานขอมูล)
Date_Join
nvarchar
10
วันที่สมัครเขามาในระบบ
(รูปแบบ YYYY-MMDD)
Status
nvarchar
1
สถานะผูใช
Create_Datetime
nvarchar
20
วันที่ และเวลา ในการ
สรางขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Create_User
numeric
18,0 ผูสรางขอมูล
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ชือ่ ขอมูล
Update_Datetime

PK Mandatory ประเภท
nvarchar

ขนาด
20

numeric
UniqueId

18,0

Update_User
guid

คําอธิบาย
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ

2) ตาราง ADM_USER_BUSINESS เป น ตารางเก็ บ ชื่ อ สถานประกอบการ ธุ ร กิ จ หรื อ
หนวยงานที่ผูใชดูแลขอมูล
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
User_Business_Id
Y
Y
numeric
18,0 รหัสอางอิงของ User
Business
User_Id
numeric
18,0 รหัสอางอิงของผูใช
Business_Unit_Id
numeric
18,0 รหัสอางอิงของ
ผูประกอบการ ธุรกิจ
หรือหนวยงาน
Create_Datetime
nvarchar
20
วันที่ และเวลา ในการ
สรางขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Create_User
numeric
18,0 ผูสรางขอมูล
Update_Datetime
nvarchar
20
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Update_User
numeric
18,0 ผูปรับปรุงขอมูล
guid
UniqueId
รหัสภายในระบบ
3) ตาราง ADM_USER_LOG เปนตารางเก็บขอมูลการเขาใชงานของผูใชระบบ
ชือ่ ขอมูล
PK Mandatory ประเภท
ขนาด คําอธิบาย
User_Log_Id
Y
Y
numeric
18,0 รหัสอางอิงของ User Log
User_Id
numeric
18,0 รหัสอางอิงของผูใช
Transaction_DateTime
nvarchar
20
วันที่ และเวลา ที่ทํารายการ
(รูปแบบ YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
Transaction_Type
nvarchar
100 ประเภทรายการ
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ชือ่ ขอมูล
Transaction_Remark
Create_Datetime

PK Mandatory ประเภท
nvarchar
nvarchar

ขนาด
255
20

Create_User
Update_Datetime

numeric
nvarchar

18,0
20

Update_User
guid

numeric
UniqueId

18,0
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คําอธิบาย
วันที่ และเวลา ในการสราง
ขอมูล (รูปแบบ YYYYMM-DD HH:MM:SS)
ผูสรางขอมูล
วันที่ และเวลา ในการ
ปรับปรุงขอมูล (รูปแบบ
YYYY-MM-DD
HH:MM:SS)
ผูปรับปรุงขอมูล
รหัสภายในระบบ
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