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การวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ 
ระดับที่ 2 กรณีศึกษา ระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะห ออกแบบระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ จัดทําเอกสารขอกําหนดทางซอฟตแวร และบริหารโครงการตามหลักการวิศวกรรม
ซอฟตแวร และกระบวนการแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการระดับที่ 2 โดยดําเนินการ
ในการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาตามกระบวนการตางๆที่กําหนด ตั้งแตการ
เร่ิมตนโครงการ รวบรวมความตองการของผูใชงานและผูบริหารในงานกิจการนักศึกษา งานบริการ
การศึกษาปริญญาตรี งานโครงการบัณฑิต ซ่ึงจะเปนขอมูลทางการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ พรอมทั้งติดตั้งใชงาน ฝกอบรมการใชงานระบบ และ 
ดําเนินการในดานการบริหารโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาตาม
กระบวนการแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการระดับ 2 โดยเริ่มจาก การวางแผน
โครงการ การประมาณการคาใชจาย การกําหนดโครงสรางองคกร การกําหนดกระบวนการในการ
พัฒนา การจัดการความตองการ การจัดการดานติดตามและเฝาดู การจัดการดานวัดผลและวิเคราะห
ผลในสวนคาใชจาย ระยะเวลา การจัดการในดานคุณภาพ การจัดการในดานการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดเหลานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัด
คุณภาพการศึกษา สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามระยะเวลา และ คาใชจายที่กําหนด รวมถึง ใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีสวนผิดพลาดนอย และตรงตามความตองการของผูใชงาน 

ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ
บูรณาการ ระดับที่ 2 กรณีศึกษา ระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น ไดถูกพัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร และ
แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการระดับที่ 2 ซ่ึงทําใหการดําเนินการในการพัฒนา
ระบบงานในโครงการดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีผลลัพธใน
แตละระยะของการพัฒนา สามารถควบคุมการดําเนินการตามระยะเวลา และ คาใชจายที่กําหนดได 
ผูใชงานมีสวนรวมในการพัฒนา สงผลใหโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง นั่นคือ 
ผูใชงานไดรับผลิตภัณฑ หรือ ซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการใหแกผูใชงานรวมถึง
ผูบริหารไดเปนอยางดี ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ
บูรณาการ ระดับที่ 2 นั้นเปนครื่องมือที่สําคัญ ที่จะชวยเหลือ นักพัฒนาระบบสารสนเทศเปนอยาง
ยิ่งในการพัฒนาโครงการ ดําเนินการ และ บริหารโครงการ ใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่
ไดกําหนดไวได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

DPU



 

Independent Study Title Development of Information System Based on Capability 

Maturity Model Integration Level 2 

Case Study : Education Quality Key Performance Keeping  

System, EQKS, Faculty of Medicine Thamasart University 

Author Nipitphon  A-Sujin 

Independent Study Advisor Assistant Professor Dr.Pranot Boonchai-Apisit 

Department Computer and Communication Technology 

Academic Year 2009 
 
 

ABSTRACT 

The objectives of this independent study, Development of Information System  

Based on Capability Maturity Model Integration Level 2, Case Study: Education Quality Key 

Performance Keeping System, EQKS, Faculty of Medicine, Thamasart University are to analyze 

and design the information system, develop system, test system, identify system specification and 

manage project based on software engineering and Capability Maturity Model Integration Level 

2.  The Education Quality Key Performance Keeping System, EQKS is made according to the 

specification processes. These processes are project initial, requirement gathering of  operator 

and manager in Student Activity Department, Bachelor Service Department and Master Service 

Department, analyze system, design system, develop system, test system, install system and 

training. The other processes are project management processes based on Capability Maturity 

Model Integration Level 2. These processes are project planning, cost estimation, identify 

organization, identify development model, requirements management, tracking and monitoring 

management, measurement and analyze of cost and schedule, quality management, and change 

management. The all processes can successful the project on schedule, budget, and good quality 

of product which the product has less error defects and high satisfy of users. 
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The study result found that the Education Quality Key Performance Keeping System, 
EQKS, is developed according to the Capability Maturity Model Integration Level 2 and 
software engineering. The project is systematically developed with clearly defined steps, and 
results of each phase, budget and scheduled are controlled, and having user involve in processes. 
Also, the project is developed with high quality software. It is satisfied from users and managers. 
So the development of software based on Capability Maturity Model Integration is the key of 
system development. It can help the software developer to develop or manage the software 
project successfully. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการผลิต
ซอฟตแวรเพื่อใชภายในประเทศและสงออกในระดับโลก เนื่องจากมีความตองการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ อีกทั้งอัตราคาแรงที่ต่ํา ทําใหประเทศพัฒนาแลวตางๆ เชน ประเทศอเมริกา ญี่ปุน 
และอีกหลายๆประเทศจากทวีปยุโรปนิยมจางผูผลิตซอฟตแวรในประเทศไทยใหทําการพัฒนา
ซอฟตแวรให (Outsourcing)  นอกจากประเทศไทยแลวผูผลิตซอฟตแวรในประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืนๆ เชน อินเดีย และ จีน ก็ถูกจางใหทําการพัฒนาซอฟตแวรเชนเดียวกัน ทําใหเกิดการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหองคกรผูผลิตซอฟตแวรใน
ประเทศไทยเร งพัฒนาขีดความสามารถในด านต างๆเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการมุ ง เน นใน
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น ด  วย เหตุนี้ จึ งต  อ งหาสิ่ งที่
สามารถนํามายืนยันไดวาซอฟตแวรของไทยนั้นมีมาตรฐานและมีคุณภาพอยางแทจริง นั่นก็คือการ
นําระบบคุณภาพเขามาใชในองคกร เพื่อใหไดรับความเชื่อถือและการตอบรับที่ดีจากลูกคา หนึ่งใน
มาตรฐานระบบคุณภาพ คือ แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ (CMMI) จึงมี
บทบาทสําคัญในการรับรองคุณภาพของซอฟตแวร ในปจจุบัน 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนหนึ่ งในหลายคณะฯของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีบทบาทอยางสูงในทาง
การศึกษาของประเทศไทย ทั้งทางดานการผลิตบุคลากรทางการแพทย  การใหบริการงานทาง
วิชาการ งานทางการศึกษา งานทางการคนควาและวิจัย งานการใหบริการทางการรักษาผูปวย และ 
งานทางการใหบริการแกสังคม  เปนตน โดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีพันธกิจ
ที่สําคัญคือ เปนสถาบันทางการแพทยที่ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู มีคุณธรรม ทํางานเพื่อ
สังคม สรางงานวิจัยและใหบริการทางวิชาการที่ไดมาตรฐานสากล ซ่ึงจากพันธกิจ และบทบาท
ตางๆ ของทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่มีเปนอยางสูงเหลานี้นั้น สงผลกระทบ
ทําใหเกิดภาระงานเปนจํานวนมากกับ เจาหนาที่ บุคลากร อาจารย ผูบริหาร รวมถึง หนวยงานตาง
ในทุกสวนของคณะฯ ในการดําเนินงานเพื่อใหงานตางๆ สามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรได ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ทางคณะแพทยศาสตร ไดมีการพัฒนาองคกรในทุกๆดานทั้งใน
ดานบุคลากร เทคโนโลยีทางการแพทย เครื่องมือตางๆ และอื่นๆ มาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมาก

DPU



 2 

ยิ่งขึ้นในการดําเนินงานของทางคณะฯ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนสวนหนึ่ง ในการพัฒนา
องคกรของคณะฯ จึงทําใหเกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆในองคกรเปนจํานวนมาก และหนึ่ง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ การพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีภาระงานที่สําคัญสวนหนึ่ง 
คือ งานทางการศึกษา ซ่ึงทางคณะฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของงานทางการศึกษา ผาน
เกณฑช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา เพื่อใหทราบคุณภาพทางการศึกษาของทางคณะฯ วามีคุณภาพผาน
เกณฑประเมิณหรือไม โดยหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทางการศึกษา จะทําการสงขอมูลตางๆผาน
ทางแบบสอบถาม หรือ เอกสาร ใหกับเจาหนาที่รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดทําลงบน
ไฟลเอกสาร (นามสกุล .xls) และสงใหกับผูบริหารตอไป จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ ดังนี้ 

1. เกิดการทํางานหลายขั้นตอน และ การทํางานที่ซํ้าซอน  เนื่องจากมีการทํางานโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของทําการบันทึกขอมูลลงเอกสาร หรือ แบบสอบถาม และ จัดสงเอกสาร และ 
เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แลวบันทึกขอมูลเดิม ลงบนไฟลเอกสาร (นามสกุล .xls) แลวจึงทําการ
จัดสงใหผูบริหารตอไป 

2. เกิดการสูญหายของขอมูล เนื่องจากมีการทํางานหลายขั้นตอน 
3. เกิดการซ้ําซอนและความถูกตองของขอมูล เนื่องจาก การทํางานมีหลายขั้นตอน 

และเปนการทํางานโดยคนซึ่งเกิดปญหาได (human error) 
4. สงขอมูลใหหนวยงานอื่น รวมถึงผูบริหารไดลาชา 
5. ใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ เครื่องพิมพ อุปกรณสํานักงานอื่นๆ 
ดังนั้น การพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา จึงเปนอีกหนึ่งโครงการ 

ของทาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุง แกไข ปญหาตางๆ
ขางตน และ พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ บรรลุเปาหมายขององคกรตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของงานวิจัยมีดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2. เพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ตามแบบจําลองวุฒิภาวะ

ความสามารถบูรณาการ ระดับที่ 1 และ 2 และ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะ
ความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 (CMMI Level 2) 

3. เพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศตามกระบวนการของ
วิศวกรรมซอฟตแวร 
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4. เพื่อเปนตัวอยางในการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตาม
กระบวนการการวางแผนโครงการพัฒนาซอฟตแวร 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย  มีดังตอไปนี ้

1. ศึกษามาตรฐาน และ กระบวนการตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบ

บูรณาการ ระดับ  2 โดยนํากระบวนการ และ มาตรฐานตางๆมาใชในการพัฒนาระบบจัดเก็บ

ตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน CMMI ระดับ 2 

2. ศึกษากระบวนการ หลักการ และ ทฤษฎีของ วิศวกรรมซอฟตแวร และ นํามาใช

ในโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. ศึกษากระบวนการ หลักการ และ ทฤษฎีการวางแผนโครงการพัฒนาซอฟตแวร 

และ นํามาใชในการวางแผนโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. ศึกษาอุปกรณ เครื่องมือ และ โปรแกรมที่ใชในการการพัฒนาระบบงาน 

5. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6. พัฒนาระบบเพื่อบันทึก และ แกไขขอมูลทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แบบ Web Application 

7. พัฒนาระบบเพื่อประมวลผลขอมูลทางการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แบบ Web Application 

8. พัฒนาระบบเพื่อนําเสนอรายงานตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา  ของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหกับ เจาหนาที่ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง

ผูบริหารได 
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1.4 ประโยชนท่ีไดคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับสามารถแบงไดเปน 3 สวนมีดงัตอไปนี ้

1. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1) พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ไดรับระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

3) ไดฐานขอมูลทางการศึกษาสําหรับเจาหนาที่ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ และ

นําขอมูลไปใชในการทํางานทางการศึกษา ติดตามงานหรือ ปรับปรุงคุณภาพงานได 

4) ไดขอมูลคุณภาพทางการศึกษาใหกับผูบริหารเพื่อ รับทราบ ตรวจสอบ และ

นําขอมูลไปใชในการบริหารคุณภาพทางการศึกษาตอไปได 

5) ไดรับระบบที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
6) ลดขั้นตอนการทํางาน และ การทํางานที่ซํ้าซอนของเจาหนาที่ คณะฯ 
7) ลดการเกิดการสูญหายของขอมูล 
8) ลดการเกิดการซ้ําซอนของขอมูล และ สามารถทําใหขอมูลมีความถูกตอง 

และหนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
9) ทําใหสามารถสงขอมูลใหหนวยงานอื่น รวมถึงผูบริหารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
10) ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ เครื่องพิมพ อุปกรณสํานักงาน

อ่ืนๆ 
2. สมาคมเวชสารสนเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรผูพัฒนาระบบ 

1)  ไดรับแนวทางใหกับองคกรในการพัฒนาระบบ ตามหลักการทางวิชาการ 

2)  เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาองคกร ใหเปนอีกหนึ่งในองคกรที่จะไดรับรอง

มาตรฐานการผลิตซอฟตแวรตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ 

ระดับ 2 ในอนาคต 

3. ผูวิจัย 

1) ไดรับความรูในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) ไดรับความรูในการนําหลักการทางวิชาการ วิศวกรรมซอฟตแวรมาปรับใช

จริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3) ไดรับความรูในการนําหลักการทางวิชาการ การวางแผนโครงการพัฒนา

ซอฟตแวร มาปรับใชจริงในการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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4) ได รับความรู เกี่ยวกับมาตรฐานและกระบวนการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 

5) ไดรับความรูในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหไดตามมาตรฐานแบบจําลอง
วุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 

 

1.5 นิยามศัพท 
1.  เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ทํา

หนาที่เกี่ยวของกับการทํางานในดานการศึกษา 
2.  ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหนาที่

เกี่ยวของกับการทํางานในดานการศึกษา หมายรวมถึงผูบริหารระดับสูง กลาง ไดแก คณบดี รอง
คณบดี และหัวหนาหนวยงาน 

3.  ระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูลทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อจัดทํารายงานดัชนี
ช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ 
2.1.1 ประวัติความเปนมาของมาตรฐาน CMM และ CMMI 

CMM ยอมาจาก Capability Maturity Model ถูกคิดคนขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ป คศ. 1991 โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แหงมหาวิทยาลัย คารเนกี เมลลอน
ในสหรัฐอเมริกา เพื่อใหกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตองการ
ประเมินประสิทธิภาพของบริษัทซอฟตแวรที่ทางสหรัฐไดจัดจางเพื่อทําการพัฒนาซอฟตแวร โดย 
CMM ที่กลาวถึงนี้สามารถเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา SW-CMM (Capability Maturity Model for 
Software) 

CMM เปนโมเดลที่ใชในการวัดความเชื่อมั่นและคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรขององคกร รวมถึงใชในการกําหนดลักษณะการปฎิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) เพื่อให
องคกรสามารถนํามาปฎิบัติตาม เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นและคุณภาพของกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรภายในองคกร โดยนอกจาก CMM หรือ SW-CMM แลวยังมีโมเดล CMMs หลายโมเดล
ที่ถูกใชกันอยางแพรหลาย และไดรับการยอมรับ ไดแก System Engineering CMM, Software 
Acquisition CMM, The People CMM และ Integrated Product Development CMM โดยองคกร
ตางๆไดนําโมเดลเหลานี้ไปใชเพื่อประโยชนของแตละองคกร แตเนื่องจาก การนําโมเดลหลายๆ
โมเดลมาใชในองคกรกลับทําใหเกิดปญหาขึ้น เนื่องจากแตละโมเดลมีความแตกตางกัน ทั้งในดาน 
ระเบียบ (Discipline) สถาปตยกรรม (Architecture) รายละเอียดเนื้อหา (Content) และ วิธีการ 
(Approach)  ของแตละโมเดล ทําใหผูใชเกิดการสับสน และ ไมสามารถที่จะใชโมเดลทั้งหมดใน
การปรับปรุงองคกรใหดีขึ้นได ดังนั้น Software Engineering Institute (SEI) จึงสรางโครงการใหมที่
เรียกวา โครงการ CMM Integration (CMMI) เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใช CMMs หลายโมเดล 
โดยผสมผสานโมเดลตนแบบ 3 โมเดลเขาดวยกัน ไดแก The Capability Maturity Model for 
Software (SW-CMM), The Systems Engineering Capability Model (SECM) และ The Integrated 
Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM) ทําให CMMI เปนการรวมเอา
ลักษณะที่ดีของโมเดลตางๆเขาดวยกันโดยการนําแนวคิดทั้งทางวิศวกรรมและการจัดการมาใช ทํา
ใหมีความเหมาะสมในกรอบการทํางาน (Framework) และ ระเบียบวิธีการ (Discipline) ที่
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หลากหลาย จึงเกิดความยืดหยุนที่เพียงพอตอการสนับสนุนวิธีการที่แตกตางดังภาพที่ 2.1 ภาพรวม
การพัฒนาแบบจําลอง CMMI และ ภาพที่ 2.2 ภาพรวมการพัฒนาเขาสูแบบจําลอง CMMI 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 ภาพรวมการพัฒนาแบบจําลอง CMMI 
 
ที่มา:  Presentation of Uthairatt (Phangphol Informatics of Faculty Sripatum University Chonburi) 
 
 

Software
CMM v1.1

Software
CMM v2.0

SE-CMM

SE-CAM

SA-CMM
V1.01

EIA/IS 731
SECM

IPD-CMM
v0.98

CMMI
v1.0x

CMMI
v1.1x

1991 2002
 

 
ภาพที่ 2.2 ภาพรวมการพัฒนาเขาสูแบบจําลอง CMMI 
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2.1.2 วิธีการดําเนินการ และ องคประกอบตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณา
การ 

แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ เปนแบบจําลองที่กําหนดขึ้นเพื่อใช
ในการแสดง ระดับวุฒิภาวะการทํางานตามกระบวนการตางๆ เชน การพัฒนาซอฟตแวร การ
บริหารจัดการระบบ การบริหารจัดการบุคลากร ฯลฯ โดยไดทําการระบุถึงองคประกอบหลักที่
สําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรที่ทําใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการประเมินระดับวุฒิ
ภาวะขององคกร (Organization Maturity) หรือ ระดับความสามารถของกระบวนการหลัก (Process 
Area Capability) ดังนั้น แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการจึงแบงวิธีการดําเนินการ 
และ องคประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการดําเนินการตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการไดแบง
ออกเปน 2 ประเภท ตามวิธีการดําเนินการในแบบจําลอง CMMI ซ่ึงเรียกวา ตัวแบบ 
(Representation) ประกอบไปดวย 

1. แบบขั้นตอน (Staged Representation) มุงเนนในเรื่องความเจริญกาวหนาของ 
วุฒิภาวะของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรขององคกร คือ ใหความสนใจในการปรับปรุง
ความสามารถของกลุมกระบวนการหนึ่งๆในองคกร ซ่ึงความสามารถนั้นคือ ระดับวุฒิภาวะ 
(Maturity Levels) โดยแบงระดับวุฒิภาวะออกเปน 5 ระดับ 

2. แบบตอเนื่อง (Continuous Representation) มุงเนนในเรื่องความสามารถของ
ตัวกลุมกระบวนการภายในองคกร คือ จะมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกับตัวแบบขั้นตอน (Stage 
Representation) แตกตางกันที่การจัดเรียงเทานั้น โดยมุงใหความสนใจไปที่การปรับปรุงการ
ดําเนินการในกระบวนการที่ตองการกระทําใหสมบูรณในกลุมกระบวนการ และ การดําเนินการใน
กระบวนการนั้นสามารถขยายเปนระดับไดอยางตอเนื่อง ระดับตางๆนี้ เรียกวา ระดับความสามารถ 
(Capability Levels) และไมจําเปนตองครบทุกกระบวนการหลักตาม Stage Representation 

2. องคประกอบแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ (CMMI) ประกอบ
ไปดวย 

1) ระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) สําหรับแบบจําลองแบบ Stage model หรือ 
ระดับความสามารถ (Capability Levels) สําหรับแบบจําลองแบบ Continuous model 

2) กระบวนการหลัก (Process Area) 
3) เปาหมายทั่วไปและเปาหมายเฉพาะ (Goals: Generic and Specific) 
4) วิธีการปฎิบัติทั่วไปและวิธีการเฉพาะ (Practices: Generic and Specific) 
5) คุณสมบัติพื้นฐาน (Common Feature) 
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2.1.3 องคประกอบ CMMI และ ระดับวุฒิภาวะตามแนวทาง Staged Representation 
ในการพัฒนาดานซอฟตแวรตามแบบจําลองแบบ Stage Representation นั้น CMMI ใช

กําหนดวา กระบวนการซอฟตแวรขององคกร มีระดับวุฒิภาวะถึงระดับใด ดังภาพที่ 2.3 แสดงให
เห็นถึงองคประกอบของแบบจําลอง CMMI ตามแนวทางแบบ Staged Representation 
 

Maturity Levels

Process Area1 Process Area2 Process Area3

Specific 
Goal

Generic 
Goal

Specific 
Practice

Commitment to
Perform

Ability to
Perform

Directing 
Implementation

Verifying 
Implementation

Common Features

 
 
ภาพที่ 2.3 องคประกอบ CMMI ตามแนวทาง Staged Representation 
 

ดังนั้น สามารถแบงองคประกอบของแบบจําลอง CMMI ตามแนวทางแบบ Staged 
Representation ได 2 องคประกอบ คือ ระดับวุฒิภาวะ (Maturity Levels) และ กระบวนการหลัก
ซอฟตแวร (Process Area) โดย CMMI แบงตนแบบวุฒิภาะความสามารถออกมาเปน 5 ระดับ ดัง
ภาพที่ 2.4 ระดับวุฒิภาวะของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ระดับเร่ิมตน
(Initial)

1

ระดับทําซ้ําได
(Repeatable)

2

ระดับกําหนดได
(Defined)

3

ระดับจัดการได
(Managed)

4

ระดับปรับปรุงอยางตอเน่ือง
(Optimizing)

5

กระบวนการที่มีวินัย
(Disciplined process)

กระบวนการที่เปนมาตรฐานและคงที่
(Standard, consistent process)

กระบวนการที่สามารถทํานายผลได
(Predictable process)

กระบวนการที่ปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
(Continuously improving process)

 

 

ภาพที่ 2.4 ระดับวุฒิภาวะของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
 
ที่มา:  Presentation of Uthairatt (Phangphol Informatics of faculty Sripatum University Chonburi ) 
 

1. ระดับวุฒิภาวะระดับหนึ่ง (Maturity level 1 : initial) เปนระดับเบื้องตนซึ่งอาจ
กลาวไดวา บริษัททั่วไปตางก็อยูในระดับนี้ คือ ยังทํางานแบบไมเปนระบบ ปราศจากการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตางๆมีความสับสนไรทิศทาง งบประมาณและตารางเวลามักจะเกิน
ขอบเขตที่ตั้งไวอยูบอยครั้ง เปนการพัฒนาเพียงดานเดียว โดยตองอาศัยความสามารถของบุคลากร
เพียงอยางเดียว หรือ ตองพึ่งผูที่มีประสบการณเปนหลัก ลักษณะการทํางานไมเปนทางการมากนัก 
ยังไมมีการควบคุมที่ดี คุณภาพสินคาไมสามารถคาดการณได หรือ ไมสามารถประเมินคุณภาพของ
ผลงานได ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นสวนใหญไมมีการนําไปพัฒนาตอ 

มีขอเสียที่เห็นไดชัดเจนในองคกรที่มีกระบวนการทํางานอยูในระดับวุฒิภาวะระดับที่ 
1 ขอเสียประการแรกก็คือ พนักงานในองคกรนั้นจะขาดความพยายาม หมายความวาพนักงานใน
หนวยงานตางๆ จะไมสามารถหรือเรียนรูไดนอยในการที่จะหาวิธีการอื่นๆเพื่อการปรับปรุงการ
ทํางานที่เปนอยูใหดีขึ้น ขอเสียขอที่สองคือฝายบริหารมีวิสัยทัศนที่แคบคือ ฝายบริหารจะไมมี
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มุมมองเกี่ยวกับความเปนไปในกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในโครงการตางๆและนั้นก็ทําใหฝายบริหาร
ไมสามารถควบคุมคาใชจาย, คุณภาพ และ ความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นได 

2. ระดับวุฒิภาวะระดับที่สอง (Maturity level 2 : Repeatable) เปนระดับที่องคกรมี
การปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น การทํางานจะมีความเปนระบบมากขึ้น คือ มีการนําการบริหารการ
จัดการโครงการเบื้องตน (Basic Project Management) มาใช มีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ มีการปฎิบัติตาม การตรวจวัดและควบคุม มีการจัดทําเอกสาร และสามารถตรวจสอบได 
บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถเขาสูระดับนี้ได จะสามารถพัฒนาซอฟตแวรในแตละโครงการที่
มีลักษณะแบบเดียวกันใหประสบผลสําเร็จไดเชนเดียวกับโครงการที่ทําสําเร็จไปแลว โดยองคกรที่
ไดรับจะสามารถมีระดับวุฒิภาวะระดับที่ 2 นี้ไดจําเปนที่จะตองปฎิบัติตามกลุมกระบวนการหลัก
ซอฟตแวร 7 กลุมกระบวนการ ดังตอไปนี้ Requirement Management, Project Planning, Project 
Monitoring and Control, Supplier Agreement Management, Measurement and analysis, Process 
and Product Quality Assurance และ Configuration Management 

สังเกตไดวาในระดับ Managed นี้จะใหความสําคัญๆ 2 เรื่องไดแก Project 
management คือ ตองมีการวางแผน การจัดการและการควบคุมสวนตางๆของโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ และ ในเรื่องที่สอง คือ Process Management หมายความวา ตองใหการดําเนินการ
ตางๆที่ไดจัดตั้งขึ้นนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ระดับวุฒิภาวะระดับที่สาม (Maturity level 3 : Defined) เปนระดับที่หนวยงานได
จัดทํามาตรฐานการทํางานของหนวยงานขึ้น เปนการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Maturity level 2 : 
Repeatable) โดยการทํางานจะมีมาตรฐานและวิธีการสําหรับการทํางานสามารถวัดและจัดเก็บสถิติ
ผลการดําเนินงานเอาไวได กระบวนการจัดการมีความชัดเจนมากขึ้น มีกลไกสําหรับการตรวจสอบ 
มีการกําหนดผลลัพธและเงื่อนไขในการจบโครงการ มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําเอกสารและกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของการบริหารโครงการ และ
ดานการพัฒนาซอฟตแวรไดอยางเหมาะสม โดยมาตรฐานดังกลาวตองมีแนวปฏิบัติแบบเดียวกันทั้ง
องคกร นั้นคือ องคกรเริ่มมีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานของตนเองโดยฝายบริหาร
สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินโครงการไดตลอดเวลา 

4. ระดับวุฒิภาวะระดับที่ส่ี (Maturity level 4 : Managed) เปนการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 
Defined Level  เปนระดับที่นําเอาสถิติการดําเนินงานที่จัดเก็บไวมาวิเคราะห เพื่อหาจุดบกพรอง 
และแกไขไมใหมีขอบกพรองได โดยองคกรตองมีการรวบรวมขอมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ตางๆ ควบคุมกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยใชกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) 
และ มีการวัดผลเชิงปริมาณ เชน วัดผลคุณภาพสินคา, ประสิทธิภาพของกระบวนการ และคุณภาพ
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การบริการ โดยใชเทคนิควิธีการวัดผลเชิงปริมาณ เพื่อนําขอมูลนั้นมาใชในการศึกษาวิเคราะหผล
การทํางาน วัดผล ควบคุมกระบวนการทางซอฟตแวร เพื่อแกปญหาและปองกันความเสี่ยงตางๆที่
เกิดขึ้นจากความแปรปรวนตางๆได 

5. ระดับวุฒิภาวะระดับที่หา (Maturity level 5 : Optimizing) เปนระดับวุฒิภาวะ
สูงสุด เปนระดับที่องคกรดําเนินการปรับปรุง กระบวนการทํางานของตนเองอยางตอเนื่องตาม
หลักการจัดการคุณภาพ (Continuous Process Improvement) นั้นคือ องคกรมีการหาสาเหตุ
ขอบกพรองและทําการประเมินเพื่อปองกันไมใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติงานซ้ํา และนําไปสู
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดกระบวนการทํางานใหม ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่
เกิดขึ้น สามารถปรับเปล่ียนตัวเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีได และมี
การปองกันไมใหขอบกพรองเกิดขึ้น 

2.1.4 กลุมกระบวนการหลัก (Process Area) 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ที่สามารถทําซํ้าได

เหมือนเดิม และใหผลในแบบที่คาดหมายได โดยในการพัฒนาซอฟตแวร แตเดิมไมคอยมีใคร
สนใจในกระบวนการพัฒนามากนัก ผูพัฒนาแตละคนอาจจะมีขั้นตอนตางกัน หรือเมื่อเขียน
โปรแกรมครั้งที่สองหรือที่สาม ก็อาจจะดําเนินการไมเหมือนกัน ดังนั้นผลที่ไดรับจึงไมใครจะคง
เสนคงวา บางครั้งอาจจะเขียนโปรแกรมไดผลดี แตบางครั้งก็อาจจะไมไดผล ดวยเหตุนี้จึงมีผู
ผลักดันใหเกิดกระบวนการซอฟตแวร (Software process) ขึ้น โดยเชื่อวากระบวนการซอฟตแวรที่
กําหนดขึ้นอยางรอบคอบ จะชวยใหการเขียนโปรแกรมแตละครั้งมีขั้นตอนที่ชัดเจน และใหผลที่
คาดหมายได 

CMMI ไดกําหนด กลุมกระบวนการหลักที่แตกตางกันออกไปในแตละระดับของ
ระดับวุฒิภาวะ โดยกลุมกระบวนการหลัก คือ กลุมของวิธีการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่องคกรจะตอง
นํามาใชเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไว โดยกลุมกระบวนการหลักของแตละระดับวุฒิ
ภาวะสามารถแสดงไดดังตารางที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 13 

ตารางที่ 2.1 กลุมกระบวนการหลัก (Process Areas) ในระดับของระดับวุฒิภาวะ 
 
Maturity 
level 1 

Maturity 
level 2 

Maturity 
level 3 

Maturity  
level 4 

Maturity  
level 5 

No 
Process 
Area 

Requirements 
Management 

Requirements 
Development 

Organizational 
Training 

Quantitative 
Project 
Management 

Causal 
Analysis and 
resolution 

 Project 
Planning 

Technical 
Solution 

Integration 
Project 
Management 
for IPPD 

Organizational 
Process 
Management 

Organizational 
Innovation 
and 
Deployment 

Project 
Monitoring 
and Control 

Verification Integrated 
Supplier 
Management 

  

Supplier 
Agreement 
Management 

Validation Risk 
Management 

  

Measurement 
and Analysis 

Product 
Integration 

Decision 
Analysis and 
Solution 

  

Process and 
Product 
Quality 
Assurance 

Organizational 
Process Focus 

Integrated 
Teaming 

  

Configuration 
Management 

Organizational 
Process 
Definition 

Organizational 
Environment 
for Integration 
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2.1.5 เปาหมาย  (Goal) และวิธีปฎิบัติ (Practices) ในแตละกลุมกระบวนการหลักของ CMMI 
เปาหมายในแตละกลุมกระบวนการประกอบไปดวยเปาหมายตางๆที่จําเปนที่จะตอง

บรรลุใหไดเพื่อตอบสนองเปาหมายที่ไดระบุไวในกลุมกระบวนการหลักนั้นๆ ซ่ึงเปาหมายสามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เปาหมายเฉพาะ (Specific Goals : SG) คือ เปาหมายที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
กลุมกระบวนการหลักเฉพาะ (Specific Process Area) 

2. เปาหมายทั่วไป (Generic Goal : GG) คือ เปาหมายโดยทั่วไปของหลายๆกลุม
กระบวนการกลัก 

วิธีการปฎิบัติ (Practices) ในแตละกลุมกระบวนการหลักของ CMMI คือ กิจกรรมที่
จะตองกระทําเพื่อตอบสนองเปาหมายในแตละกลุมกระบวนการหลัก ซ่ึงแตละวิธีการปฎิบัติก็จะ
ระบุไวเพียงหนึ่งเปาหมาย โดยวิธีปฎิบัตินี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. วิธีการปฎิบัติเฉพาะ (Specific Practices, SP) มีความสัมพันธกันกับเปาหมาย
เฉพาะ 

2. วิธีการปฎิบัติโดยทั่วไป (Generic Practices, GP) มีความสัมพันธกันกับเปาหมาย
ทั่วไป 

เปาหมาย  และ วิธีการปฎิบัติในแตละกลุมกระบวนการสําหรับ วุฒิภาวะระดับ 2 ให
ความสนใจในเรื่องของการบริหารส่ิงตางๆที่มีผลกระทบตอการทํางานโดยทั่วไปจะประกอบไป
ดวยกลุมกระบวนการหลัก 7 กลุมดังนี้ 

1. Requirements Management คือ เพื่อบริหารจัดการความตองการในการผลิตสินคา
และสวนประกอบของสินคา และ เพื่อใชในการผลิตสินคา โดยเปาหมายเฉพาะ และวิธีการปฏิบัติ
เฉพาะสําหรับกลุมกระบวนการหลักนี้มีดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 กลุม Requirements Management ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Managed Requirements 

SP1.1 : Obtain and understanding requirements 
SP1.2 : Obtain commitments to requirements 
SP1.3 : Obtain requirements changes 
SP1.4 : Maintain bi-directional traceability of requirements 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 
 SP1.5 : Identification inconsistencies between project work and 

requirements 
 

2. Project Planning คือ เพื่อสรางใหองคกรสามารถกําหนด และรักษาแผนงานที่ไดมี
การระบุไวเปนกิจกรรมตางๆในการดําเนินการโครงการ โดยประกอบไปดวยเปาหมายเฉพาะ และ 
วิธีปฎิบัติเฉพาะสําหรับกลุมกระบวนการหลักดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 กลุม Project Planning ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Establish estimates 

SP1.1 : Estimate the scope of the project 
SP1.2 : Establish estimates of work product and task attributes 
SP1.3 : Define project life cycle 
SP1.4 : Determine estimates of effort and cost 

SG2 :  
Develop a project plan 

SP2.1 : Establish the budget and schedule 
SP2.2 : Identify project risks 
SP2.3 : Plan for data management 
SP2.4 : Plan for project resources 
SP2.5 : Plan for needed knowledge and skills 
SP2.6 : Plan stakeholder involvement 
SP2.7 : Establish the project plan 

SG3 :  
Develop a project plan 

SP3.1 : Review plans that affect the project 
SP3.2 : Reconcile work and resource levels 
SP3.3 : Obtain plan commitment 

 
3. Project Monitoring and Control คือ เพื่อใหองคกรมีความเขาใจเกี่ยวกับความคืบ

หนาตางๆในการดําเนินการโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถแกปญหาดวยวิธีการที่ถูกตอง เมื่อ
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โครงการมีการเบี่ยงเบนไปจากแผนที่ตั้งไว โดยประกอบไปดวยเปาหมายเฉพาะ และ วิธีปฎิบัติ
เฉพาะสําหรับกลุมกระบวนการหลักดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4 กลุม Project Monitoring and Control ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Monitoring project 
Against plan 

SP1.1 : Monitoring project planning parameters 
SP1.2 : Monitor commitments 
SP1.3 : Define project life cycle 
SP1.4 : Determine estimates of effort and cost 

SG2 : 
Manage corrective action 
To closure 

SP2.1 : Analyze issues 
SP2.2 : Take correction action 
SP2.3 : Manage correction action 

 
4. Supplier Agreement Management คือ เพื่อใหองคกรสามารถบริหารจัดการการ

บริการ หรือ การไดมาซึ่งสินคาและบริการตางๆจาก Suppliers ใหเปนไปตามขอตกลงที่ไดมีการ
กําหนดไว เปาหมายเฉพาะ และ วิธีปฎิบัติเฉพาะสําหรับกลุมกระบวนการหลักดังตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5 กลุม Supplier Agreement Management ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Establish supplier 
agreements 

SP1.1 : Determine acquisition type 
SP1.2 : Select suppliers 
SP1.3 : Establish supplier agreements 

SG2 : 
Satisfy supplier 
agreements 

SP2.1 : Review COTS products 
SP2.2 : Execute the supplier agreement 
SP2.3 : Accept the acquired product 
SP2.4 : Transition products 
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5. Measurement and Analysis คือ เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาและมีการรักษา
ความสามารถในการตรวจวัดเพื่อใชในการสนับสนุนขอมูลดานการบริหารที่จําเปน เปาหมาย
เฉพาะและวิธีปฎิบัติเฉพาะสําหรับกลุมกระบวนการหลักดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 กลุม Measurement and Analysis ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Align measurement and 
analysis activities 

SP1.1 : Establish measurement objectives 
SP1.2 : Specify measures 
SP1.3 : Specify data collection and storage procedures 
SP1.4 : Specify analysis procedures 

SG2 : 
Provide measurement 
results 

SP2.1 : Collect measurement data 
SP2.2 : Analyze measurement data 
SP2.3 : Store data and results 
SP2.4 : Communicate results 

 
6. Process and Product Quality Assurance คือ เพื่อใหพนักงานและฝายบริหารเขาใจ

และมีวัตถุประสงคเดียวกันในการดําเนินงานในกระบวนการ เปาหมายเฉพาะและวิธีปฎิบัติเฉพาะ
สําหรับกลุมกระบวนการหลักดังตอตารางที่ 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 กลุม Process and Product Quality Assurance ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 : Objectively evaluate 
processes and work products 

SP1.1 : Objectively evaluate processes 
SP1.2 : Objectively evaluate work products and services 

SG2 : 
Provide objective insight 

SP2.1 : Communicate and ensure resolution of 
noncompliance issue 
SP2.2 : Establish records 
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7. Configuration Management คือ เพื่อใหองคกรสามารถสรางและดํารงไวซ่ึงความ
สมบูรณของการผลิตสินคาผานทาง การบงชี้โครงราง (Configuration Identification) การควบคุม
โครงราง (Configuration Control) การรายงานสถานะของโครงราง (Configuration Status Account) 
และ การตรวจสอบโครงราง (Configuration Audit) เปาหมายเฉพาะและวิธีปฎิบัติเฉพาะสําหรับ
กลุมกระบวนการหลักดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 กลุม Process and Product Quality Assurance ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
SG SP 
SG1 :  
Establish baselines 

SP1.1 : Identify configuration items 
SP1.2 : Establish a configuration management system 
SP1.3 : Create or release baselines 

SG2 : 
Track and control changes 

SP2.1 : Track change requests 
SP2.2 : Control configuration items 

SG3: Establish integrity SP3.1 : Establish configuration management records 
SP3.2 : Perform configuration audits 

 
8. เปาหมายทั่วไปสําหรับทุกกลุมกระบวนการหลัก คือ ในแตละกระบวนการหลักก็

จะมีเปาหมายเฉพาะและเปาหมายทั่วไป ซ่ึงจะถูกนํามาใชกับทุกกลุมกระบวนการหลักของระดับ
วุฒิภาวะ เปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐานของระดับวุฒิภาวะระดับ2 มีดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่ 2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐาน ในระดับวุฒิภาวะ 2 
 
Generic Goal 1 :  Achieve Specific Goals  
Generic Practice 1.1 Perform Specific Practices 
Generic Goal 2 :  Institutionalize a Managed Process 
Generic Practice 2.1 (Commitment 1) Establish an organizational policy 
Generic Practice 2.2 (Ability1) Plan the process 
Generic Practice 2.3 (Ability2) Provide resources 
Generic Practice 2.4 (Ability3) Assign responsibility 
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ตารางที่ 2.9 (ตอ) 
 
Generic Practice 2.5 (Ability4) Train people 
Generic Practice 2.6 (Directing Implementation1) Manage configurations 
Generic Practice 2.7 (Directing Implementation2) Identify and involve relevant stakeholders 
Generic Practice 2.8 (Directing Implementation3) Monitor and control the process 
Generic Practice 2.9 (Verify Implementation1) Objectively evaluate adherence 
Generic Practice 2.10 (Verify Implementation2) Review status with higher-level 

management 
Generic Goal 3 :  Institutionalize a Defined Process 
Generic Practice 3.1 Establish a Defined Process 
Generic Practice 3.2 Collect Improvement Information 
Generic Goal 4 :  Institutionalize a Quantitatively Managed Process 
Generic Practice 4.1 :  Establish Quantitative Objectives for the 

Process 
Generic Practice 4.2 :  Stabilize Sub process Performance 
Generic Goal 5 :  Institutionalize an Optimizing Process 
Generic Practice 5.1 :  Ensure Continuous Process Improvement 
Generic Practice 5.2 :  Correct Root Causes of Problems 
 

2.1.6 การประเมิน CMMI 
การประเมินวาองคกรนั้นมีความสามารถหรือระดับวุฒิภาวะอยูในระดับใด ทาง SEI 

ไดมีขอเสนอแนวทางในการประเมินองคกรสําหรับ CMMI ดังนี้ 
1. Appraisal Requirement for CMMI (ARC) ประกอบไปดวยส่ิงที่จําเปนสําหรับ

หมวดหมูของการประเมิน (Appraisal Class A, B, และ C) ซ่ึงใชในการระบุหมวดหมูของวิธีการ
ประเมิน 

2. Standard CMMI Appraisal for Process Improvement (SCAMPI) คือเอกสาร
อธิบายวิธีการตางๆรวมถึงขั้นตอนที่ตองใชในการประเมิน (Method Description Documents) 

โดยสรุปลักษณะขององคกรในระดับเบื้องตน (Level 1) จะมีลักษณะดังนี้ 
1. ปราศจากการวางแผนการทํางาน 
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2. การพัฒนาตางๆมีความสับสนและไรทิศทาง 
3. งบประมาณและคาใชจายเกินขอบเขตที่ตั้งไว 
4. ระยะเวลาที่ใชเกินขอบเขตที่ตั้งไว 
5. โครงการจะเสร็จหรือไมเสร็จขึ้นอยูกับโปรแกรมเมอรบางคน หรือการเจรจาของ

ผูจัดการ คือ การพึ่งผูที่มีประสบการณเปนหลัก 
6. ไมสามารถประเมินคุณภาพของงานได 
7. พนักงานในองคกรขาดความพยายามในการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้ 
8. ผูบริหารไมสามารถควบคุมความเสี่ยงตางๆได 
9. ไมมีกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรที่เปนระบบ 
10. ผลลัพธของโครงการคาดเดาไดยากวาจะเสร็จหรือไมและเมื่อไรถึงจะเสร็จ 
11. ทําการเพิ่มจํานวนโปรแกรมเมอรเมื่อโปรแกรมเสร็จไมทันแตจะทําใหชายิ่ง

กวาเดิม 
12. โปรแกรมเมอรคิดวาเริ่มเขียนโปรแกรมไดเลย  โดยไมตองวิเคราะหและออกแบบ  

จะทําใหเสร็จเร็วกวา  ซ่ึงจะทําใหเสียเวลา 
13. ไมมีการใชซอฟตแวรบริหารโครงการ 
14. ไมมีการใชซอฟตแวรในการประเมินการทํางานจากขนาดซอฟตแวร 
15. ไมมีการใช ซอฟตแวรในการประเมินกําลังคน 
16. ไมมีวิธีที่จะทําใหเสร็จตามเวลา (ในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูไดหรือไม) 
17. ประมาณขนาดซอฟตแวรผิดพลาด 2-10 เทา 
18. ไมสามารถประเมินผลกระทบของความตองการของลูกคา 
19. ไมมีกรรมวิธีการบริหารโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากลูกคา 
20. ไมมีการติดตามถึงจํานวนและความถี่ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียน

โปรแกรมในแตละครั้ง 
โดยสรุปลักษณะขององคกรในระดับสอง Repeatable (Level 2) จะมีลักษณะ

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามวุฒิภาวะตามแนวคิดของ CMMI ที่สามารถทําใหองคกรมี
ความสามารถมากขึ้น โดยจะมีลักษณะ ดังนี้ 

1. กระบวนการซอฟตแวรไดรับการกําหนดขึ้นอยางชัดเจน (Defined) 
2. ไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร (Documented) 
3. ไดนําไปจัดฝกอบรมใหใชกันทั้งหนวยงาน (Trained) 
4. ไดนําไปปฏิบัติจริง (Practices) 
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5. ไดรับการสนับสนุน (Supported) 
6. ไดรับการบํารุงรักษา (Maintained) 
7. ไดรับการควบคุม (Controlled) 
8. ไดรับการตรวจสอบ (Verified) 
9. ไดรับการสอบยันวาใชการได (Validated) 
10. มีการวัดผล (Measured) และสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได  

2.1.7 ประโยชน CMMI 
บริษัทหรือหนวยงานซอฟตแวรที่นํา CMMI มาใช จะพบวาตนเองมีการทํางานที่เปน

ระบบมากขึ้น การทํางานทุกอยางมีรองรอยหรือหลักฐาน ใหตรวจสอบไดงายขึ้นและสมบูรณมาก
ขึ้น มีการจดบันทึกรายละเอียดระหวางการทํางานมากขึ้น การเจรจากับลูกคาก็มีการบันทึกเปน
หลักฐาน และ มีการยืนยันทําความเขาใจระหวางกันมากขึ้น เมื่อเกิดปญหาข้ึนก็สามารถจะ
ตรวจสอบไดวา ปญหามาจากใคร และสมควรแกไขอยางไร เมื่อบริษัททํางานอยางเปนระบบมาก
ขึ้น โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการทํางานก็มากขึ้น ช่ือเสียงของบริษัทก็จะดีขึ้น และเปน
โอกาสที่จะทําใหไดรับงานมากขึ้นตามไปดวย 

ในระดับประเทศนั้น ผูบริหารเห็นวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรนาจะเติบโตสูงได ลําพัง
การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับใชในประเทศก็มีความตองการสูงอยูแลว แตความตองการซอฟตแวร
ระดับโลกก็ยังมีอีกมาก หากประเทศไทยสามารถพัฒนาบริษัทซอฟตแวรไทย ใหมีวุฒิภาวะ
ความสามารถมากขึ้น ก็จะสามารถรับงานจากตางประเทศ และทํารายไดเขาประเทศไดอีกมาก แต
การที่จะทําเชนนั้นได จะตองสามารถยืนยันใหลูกคาทราบไดวา บริษัทซอฟตแวรไทยมีวุฒิภาวะ
ความสามารถสูงพอ นั่นทําใหผูบริหารเห็นวาไทยนาจะสงเสริมใหมีการนํา CMMI มาใชในการวัด
วุฒิภาวะความสามารถของบริษัท และหนวยงานกันมากขึ้น 

ประโยชนที่สําคัญก็คือ บริษัทจะมีวัฒนธรรมการทํางานที่เปนแบบเดียวกัน มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ เปนมาตรฐานแตก็ยืดหยุน เพราะจะแสวงหากลยุทธในการปรับตัวใหเขากับความ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ผูบริหารเห็นสภาพการทํางานของโครงการ ที่มีลักษณะเปนนามธรรม
ไดอยางชัดเจน สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมตัว
แกปญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตไดเปนอยางดีดวยโดยสรุปประโยชนของระบบ CMMI เมื่อ
พิจารณาแลวจะแบงออกไดสองดานใหญๆที่เห็นไดชัดคือ 

1. ดานกระบวนการ 
1) ทําใหองคกรมีมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบงานใหกับลูกคา 

DPU



 22 

2) องคกรสามารถควบคุมโครงการของลูกคาทั้ง Size, Effort, Cost และ 
Schedule 

3) ผลิตภัณฑที่สงมอบใหลูกคามีความถูกตองและตรงตามความตองการของ
ลูกคาที่ไดตกลงกันไว 

4) นําขอผิดพลาดจากโครงการมาพัฒนากระบวนการขององคกรใหดียิ่งขึ้น 
2. ดานการตลาด 

1) สามารถขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ 
2) CMMI จะเปน Model ที่สรางความเชื่อมั่นใหลูกคา ซ่ึงถือวาเปนขอไดเปรียบ

ในการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน 
3) รองรับความหลากหลายในแตละธุรกิจ 
4) ชวยในการบริการจัดการโครงการใหญๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5) ลดตนทุนและคาใชจายได 

จากการการเปนที่ยอมรับขององคกรตางๆทําให CMMI ไดรับความสนใจนําไปใชใน
ดานตางๆ หลายดาน เชน CMM ทางดานซอฟตแวรนั้น ก็ไดรับความสนใจจากบริษัทผูผลิต 

2.1.8 การเปล่ียนแปลงกระบวนการเขาสูแบบจําลอง CMMI 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเขาสูแบบจําลอง CMMI ประกอบดวยข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 
1. ทบทวนความตองการ โดยพิจารณาวาหนวยงานตองการปรับปรุงกระบวนการ

ตามแบบจําลอง CMMI หรือไม และ พิจารณาวาปจจุบันองคกรมีสถานะอยูในระดับใดและมีความ
ตองการที่จะปรบปรุงการเติบโตไปยังระดับใด เพื่อเตรียมความพรอมของการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ดานของบุคลากร ทรัพยากรและองคประกอบดานอื่นๆ และทําการชี้แจงใหผูบริหารเล็งเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง 

2. การวางแผนงาน เร่ิมหลังจากไดรับอนุมัติแลวใหดําเนินการวางแผนงานโดย
กําหนดเปนชวงระยะเวลา โดยทําการพิจารณาความจําเปนในดานเอกสาร การจัดฝกอบรม การ
บันทึกรายละเอียดตางๆ การทบทวนผลการดําเนินงานและวัดผลความกาวหนา จากนั้นทําการจัด
ฝกอบรมโดยจัดใหหัวหนาโครงการและพนักงานในระดับสูงเขารับการเรียนรูในเรื่อง CMMI และ
จัดหาผูเช่ียวชาญมาเปนที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษานั้นควรเปนบุคคลที่ไดรับ Authorize ใหเปน Lead 
Appraiser จาก SEI 

3. ดําเนินการปรับปรุง ทําการพิจารณากระบวนการหลัก (PAs) ตางๆเปรียบเทียบกับ
กระบวนการที่กระทําอยูและพิจารณาวาจะตองปรับปรุงในดานใดบาง จากนั้นดําเนินการปรับปรุง
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และวัดผลการปรับปรุงและจัดประชุมทบทวนผลการปรับปรุงเปนประจําทุกเดือนและทําการวัดผล
การปรับปรุงกระบวนการทุกๆ 6 เดือน 

4. ทบทวนงานของกระบวนการ เตรียมแมแบบ (template) สําหรับการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามกระบวนการตางๆอยางละเอียดทั้งในดานบทบาทหนาที่ผูบริหาร หัวหนาโครงการ 
ทีมงาน กิจกรรม ขอบเขตของระบบ การจัดการความตองการ การวางแผนงาน นโยบาย เปนตน 
และทําการตรวจสอบวากระบวนการใดบางที่ยังไมไดรับการปรับปรุงแลวยังไมไดอยูในระดับที่ดี 

5. จัดเตรียมเอกสาร โดยแตละองคกรก็อาจจะคิดแบบฟอรมเอกสารออกมาไดตางกัน 
อยางไรก็ตามโดยทั่วไปอาจกลาวไดวา เอกสารที่ควรจัดเตรียมประกอบดวย 

1) เอกสารระดับองคกร (Organization Level) เปนเอกสารที่ประกาศแสดง
เจตจํานงของผูบริหารระดับสูงที่มุงมั่นจะเขาสูระบบคุณภาพ หรือเขาถึงระดับวุฒิภาวะที่สูงขึ้น 
ประกาศการสนับสนุนการทํางานแบบ CMM ประกาศแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดจน 
ประกาศวาผูบริหารระดับสูงพรอมจะเปนผูดําเนินการตามแนวทางนั้นดวย โดยกวางก็คือนโยบายที่
ผูอยูในฝายพัฒนาระบบทุกคนควรจะตองทราบ เขาใจ และนําไปใชได  

2) เอกสารระดับโครงการ (Project Level) เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการตาง ๆ นับรวมตั้งแตการประกาศแตงตั้งหัวหนาโครงการ เอกสารที่ใชในการ
ติดตอส่ือสารระหวางทีมงานดวยกันเอง ส่ือสารกับลูกคาหรือผูใชระบบ เอกสารการจัดประชุมทั้ง
ภายนอกและภายในโครงการ แผนงานดานตาง ๆ อาทิแผนงานโครงการ แผนงานตรวจสอบ
ประกันคุณภาพ แผนงานจัดการรูปลักษณ (configuration management) แผนงานทดสอบ จดหมาย
ยืนยันติดตอ ฯลฯ  

3) เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการ (Implementation Level) เปนเอกสารที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําแตละวันในแตละโครงการ เชน ไดอะแกรมที่ไดจากการวิเคราะห
ระบบ เอกสารการออกแบบระบบ ขอมูลทดสอบ ผลการทดสอบ การวัดผลและติดตามการทํางาน
แตละวันหรือสัปดาห 

6. คาใชจาย จะขึ้นอยูกับความพรอมในการทํางานอยางมีระบบของบริษัทหรือ
หนวยงาน หากยังไมเคยทํางานอยางเปนระบบมากอน ก็จะตองใชเวลาคอนขางนานในการ
เตรียมการ เพราะจะตองสรางเอกสาร คูมือ คําแนะนํา แบบฟอรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก ตองมีการ
ฝกอบรมใหพนักงานที่เกี่ยวของรูจัก CMM และการทํางานแบบ CMM ตามขั้นตอนที่ทาง
หนวยงานคิดขึ้น นอกจากนั้นก็ควรจะนําแนวคิด CMM ไปใชในการพัฒนาซอฟตแวรดวยสําหรับ
คาใชจายในการดําเนินงานดาน CMM นั้น ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
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1) คาเขารับการฝกอบรม Introduction to CMM อยางเปนทางการเพราะจะตอง
ขึ้นทะเบียนกับ SEI จํานวนคนเขาฝกอบรมตองมากพอ เพราะผูที่จะทํางานระดับหัวหนางานใน
โครงการพัฒนาซอฟตแวรของระบบควรจะไดรับการฝกอบรมใหเขาใจหลักการ CMM 
นอกจากนั้น คนของหนวยงานที่จะรับหนาที่เปนสมาชิกของทีม ผูประเมินก็จําเปนจะตองเขารับ
การฝกอบรมดวย ปจจุบันราคาคาฝกอบรมตกประมาณ คนละ 8,000 บาท รวมเอกสารและหนังสือ
คูมือ  

2) คาแรงงานและเวลาในการสรางแบบฟอรม และ เอกสารตาง ๆ ที่จะตองใชใน
การทํางานแบบ CMM  

3) คาใชจายในการฝกอบรมวิธีการประเมิน CMM แบบ CBA-IPI เนื่องจาก
สมาชิกที่จะไดรับเลือกเขาเปนทีมงานประเมินทั้งหมด จะตองไดรับการฝกอบรมวิธีการประเมิน 
เพื่อใหเขาใจกระบวนการประเมินอยางแทจริง ผูที่เปนวิทยากรก็คือผูที่จะทําหนาที่เปน Lead 
Assessor ในการประเมิน  

4) คาใชจายในการประเมิน ซ่ึงสําหรับบริษัทในประเทศไทย จะตองจายใหแก
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงประเทศไทย หรือ ซอฟตแวรพารค คาใชจายสวนนี้ประกอบดวยคา
ดําเนินการ คา Royalty สําหรับจายใหแก SEI คา Lead Assessor ที่จะมาเปนผูนําการประเมิน 
ปจจุบันยังไมไดกําหนดราคาสําหรับการดําเนินการนี้  

5) คาแรงงานและคาเสียเวลาในการดําเนินการ CMM นับตั้งแตเร่ิมตนคิดจะให
บริษัทมีวุฒิภาวะแบบ CMM จนกระทั่งไดรับการประเมิน เพราะในชวงดังกลาวนี้บริษัทหรือ
หนวยงาน จําเปนจะตองกันคนออกมาดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง อีกนัยหนึ่งคือตองกันคนมาทํา
เร่ืองนี้แบบเต็มเวลา ดังนั้นจะไมสามารถทํางานอื่น ๆ ไดในชวงนี้  

7.  ดําเนินการประเมิน เมื่อทําการทบทวนไดผลดีแลวใหดําเนินการวางแผนการ
ประเมินแบบ Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) ซ่ึง
ประกอบดวย วางแผนการประเมิน ทําการประเมิน และ รายงานผลการประเมิน 
 
2.2  วิศวกรรมซอฟตแวร และ การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

วิศวกรรมซอฟตแวร เปนศาสตรอีกแขนงหนึ่ง  ที่นําหลักการทางวิศวกรรมมา
ประยุกตใชในการผลิตซอฟตแวร ตั้งแตขั้นตอนแรกของกระบวนการจนถึงขั้นตอนการบํารุงรักษา
ซอฟตแวร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การผลิตซอฟตแวรใหมีคุณภาพสูงสุด อันประกอบดวยตอง
เปนซอฟตแวรที่ใชงานงาย ใชตนทุนต่ํา ใชเวลาในการผลิตนอย และ บํารุงรักษางาย เปนตน ซ่ึงจาก
หลักการตางๆนั้น ทําใหวิศวกรรมซอฟตแวรสามารถวัดและประเมินคุณภาพของซอฟตแวรแตละ
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ดานเชิงปริมาณได ทั้งนี้วิศวกรรมซอฟตแวรเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตาม
แบบจําลองวุฒิภาวะแบบบูรณาการดวย ดังนั้นกระบวนการผลิตซอฟตแวรตามการดําเนินงานทาง
วิศวกรรมซอฟตแวรจะระบุถึงกระบวนการทางวิศวกรรมในการผลิตซอฟตแวรดังนี้ 

2.2.1 กระบวนการผลิตซอฟตแวร (Software Process) 
กระบวนการผลิตซอฟตแวร หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ กระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร (Software Development Process) ซ่ึงก็คือ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Life Cycle: SDLC) นั้นเอง โดยหมายถึง กระบวนการหรือกลุมของกิจกรรมและ
ผลลัพธของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อการผลิตซอฟตแวรใหไดคุณภาพ ซ่ึงในทางวิศวกรรม
ซอฟตแวรแลว ไมใชเพียงการควบคุมดูแลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเทานั้น แตรวมถึงการ
สรางกระบวนการ การประเมิน การวัดผล การจัดการ การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการผลิตซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้นในกระบวนการผลิตซอฟตแวรในทาง
วิศวกรรมซอฟตแวรเพื่อใหไดคุณภาพนั้นตองอาศัย ระเบียบวิธี (Method) กระบวนการ (Process) 
และ เครื่องมือ (Tool) โดยเรียกเครื่องมือในการสนับสนุนการทํางานการผลิตซอฟตแวรวา CASE 
(Computer-Aided Software Engineering) 

สําหรับกระบวนการผลิตซอฟตแวรในทางวิศวกรรมซอฟตแวรนั้นจะประกอบไปดวย 
กระบวนการยอยตางๆ ทั้ง กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Process) 
กระบวนการบริหารโครงการ (Software Project Management) กระบวนการบริหารโครงราง 
(Configuration Management) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) กระบวนการบริหารกระบวนการ (Process Management Process) กระบวนการตรวจสอบ 
(Inspection Process) เปนตน 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร คือ ขั้นตอนในการผลิตซอฟตแวรหรือวงจรชีวิต
ซอฟตแวรซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบหลักดังนี้ 

1. การกําหนดเปาหมายของซอฟทแวรที่ตองการจากปญหาในการทํางานเบื้องตน 
(Problem Definition) 

2. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility) 
3. การรวบรวมและทําความเขาใจความตองการระบบ (Requirement Gathering and 

Elicitation) 
4. การวิเคราะห (Analysis) 
5. การออกแบบ (Design) 
6. การพัฒนา (Implementation) 
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7. การบํารุงรักษา (Maintenance) 
2.2.2 แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวร (Process Model) 

จากวงจรชีวิตซอฟตแวรที่มีองคประกอบตางๆนั้นสามารถนําองคประกอบตางๆมา
พัฒนาเปนแนวคิดตางๆ เปนแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวรไดมากมาย ดังนี้ 

1. Waterfall Model เปนโมเดลที่เร่ิมตนจัดระเบียบแบบแผนกระบวนการพัฒนาอยาง
งายๆ โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Waterfall Model ดังภาพที่ 2.5 
 

 
ภาพที่ 2.5 กระบวนการพัฒนาแบบ Waterfall Model 
 

2. Rapid Prototype Development Model (RAD) เปนโมเดลที่เพิ่มสวนของตนแบบ 
หรือ Prototype เขาไปในสวนของ Waterfall Model เพื่อใหผูเกี่ยวของมองเห็นภาพคราวๆกอน โดย
มีกระบวนการพัฒนาแบบ Rapid Prototype Development Model ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 กระบวนการพัฒนาแบบ Rapid Prototype Development Model 
 

3. V-Model เปนโมเดลที่เพิ่มสวนของตรวจสอบในแตละขั้นตอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของโมเดลใหกระบวนการพัฒนาดําเนินไปไดดวยดีโดยมีกระบวนการ 
พัฒนาแบบ V- Model ดังภาพที่ 2.7 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 กระบวนการพัฒนาแบบ V-Model 
 

4. Sawtooth Model เปนโมเดลที่ขยายแนวคิดมาจาก V-model และ รวม Prototype 
โมเดลเขาดวยกัน โดยใช Prototype มาชวยในการตรวจสอบการทํางานแตละขั้นตอน โดยมี
กระบวนการพัฒนาแบบ Sawtooth Model ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8 กระบวนการพัฒนาแบบ Sawtooth Model 
 

5. Sharktooth Model เปนโมเดลที่ขยายแนวคิดมาจาก Sawtooth คือเพิ่มการบริหาร
จัดการเขามาชวย ทั้งในสวนการตรวจสอบคุณภาพ และ ประสานงานกับผูเกี่ยวของ โดยมี
กระบวนการพัฒนาแบบ Sharktooth Model ดังภาพที่ 2.9 
 

 
 
ภาพที่ 2.9 กระบวนการพัฒนาแบบ Sharktooth Model 
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6. Spiral Model เปนโมเดลที่มีลักษณะการทํางานแบบวนซ้ํา คือสามารถวนกลับมา
เร่ิมตนใหมไดอีกครั้ง คือเปนโมเดลที่มีลักษณะการรวมกันของ Linear Sequence Model, Rapid 
Application Development Model และ Increment Model เขาดวยกัน โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ
Spiral Model ดังภาพที่ 2.10 
 

 
 
ภาพที่ 2.10 กระบวนการพัฒนาแบบ Spiral Model 
 

7. Rationale Unified Process Model (RUP)  เปนโมเดลที่ผสมผสานโมเดลตางๆเขา
ดวยกันทั้ง วนรอบซ้ํา (Iteration) วิวัฒนาการ (Evolution) และ เพิ่มพูน (Increment) โดยแบบจําลอง
ชนิดนี้จะแสดงใหเห็นถึง ขั้นตอนการทํางาน กิจกรรมที่ตองดําเนินการ และ หลักการที่ตอง
ดําเนินการ โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Rationale Unified Process Model ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 กระบวนการพัฒนาแบบ Rationale Unified Process Model 
 

8. Microsoft S-S/Microsoft Synch & stabilize เปนโมเดลการพัฒนาของ Microsoft 
ที่มีการพัฒนาในลักษณะที่เนนใหมีการตรวจสอบตลอดเวลา การทํางานประสานกันระหวาง
ทีมงานนักพัฒนา โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Microsoft S-S/Microsoft Synch & stabilize ดัง
ภาพที่ 2.12 
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ภาพที่ 2.12 กระบวนการพัฒนาแบบ Microsoft S-S/Microsoft Synch & stabilize Model 
 

9. Toshiba V Model เปนโมเดลที่มีลักษณะของ V-Model แตมีการเนนในสวนของ
คุณภาพของซอฟตแวร คือมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Toshiba V 
Model ดังภาพที่ 2.13 
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ภาพที่ 2.13 กระบวนการพัฒนาแบบ Toshiba V Model 
 

10. Agile Model เปนโมเดลที่มีลักษณะความคลองตัวสูง และเกิดความยืดหยุนใน
กระบวนการที่มากที่สุด ซ่ึงจะมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี นั้นคือเก็นการ
ทํางานที่เนนที่ลูกคาเปนหลัก โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Agile Model ดังภาพที่ 2.14 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 กระบวนการพัฒนาแบบ Agile Model 
 
 

DPU



 33 

11. Scrum Model เปนโมเดลการพัฒนาที่ไมเนนขั้นตอนการพัฒนาตายตัว โดยเนนให
มีการประสานงานระหวางทีมพัฒนาใหมีการพัฒนาแบบรุมทํางานเพื่อจัดสงซอฟตแวรที่มีคุณภาพ
ไดเร็วที่สุด โดยมีกระบวนการพัฒนาแบบ Scrum Model ดังภาพที่ 2.15 
 

 
ภาพที่ 2.15 กระบวนการพัฒนาแบบ Scrum Model 
 

12. DoD Model เปนโมเดลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชกันมากกับ
โครงการขนาดใหญ หรือโครงการกับทางราชการที่มีเอกสารเปนปริมาณมากๆ โดยมีกระบวนการ 
พัฒนาแบบ DoD Model ดังภาพที่ 2.16 
 

 
ภาพที่ 2.16 กระบวนการพัฒนาแบบ DoD Model 

DPU



 34 

2.2.3 ขอกําหนดของกระบวนการ (Process Specification) 
เนื่องจากโครงการพัฒนาซอฟตแวรแตละโครงการจะมีความแตกตางกัน ดังนั้น

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรของแตละโครงการก็มีความแตกตางกันดวย โดยกระบวนการพัฒนา
โครงการซอฟตแวร เปนการคัดเลือกแบบจําลองที่มีมากมายมาปรับใชใหเหมาะสมกับแตละ
โครงการแลวทําการระบุขอกําหนดของแตละกระบวนการ (Process Specification) ซ่ึงทําใหแตละ
โครงการมีกระบวนการพัฒนาที่ไมเหมือนกันตามขอกําหนดและแบบจําลองที่ไดระบุและคัดเลือก
ไว 

ในทางวิศวกรรมซอฟตแวรนั้นการผลิตซอฟตแวรใหไดคุณภาพนั้นจะทําระบุ
ขอกําหนดของแตละกระบวนการโดยรูปแบบหนึ่งที่ใชเขียนขอกําหนด คือ ETVX specification 
โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบในทุกๆขั้นตอนของแตละกระบวนการ ดังแสดงดังภาพที่ 2.17 

 
 

 
ภาพที่ 2.17 ETVX Specification 

 
2.2.4 ความตองการดานซอฟตแวรและระบบ (Software and System Requirement) 

ความตองการถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการพัฒนาระบบหรือการผลิตซอฟตแวร เพื่อ
ใชเปนขอกําหนดถึงหนาที่ คุณสมบัติทางดานเทคนิคและรายละเอียดอื่นๆที่ระบบหรือซอฟตแวร
จะตองมี ซ่ึงทําใหทีมงานพัฒนาซอฟตแวรทราบวาตองพัฒนาอะไรเปนตอไป และ เปนเสมือน
ขอตกลงหรือสัญญาระหวางผูพัฒนากับผูใชงานหรือลูกคา เพื่อใหทราบถึงขอบเขตในการพัฒนา 
และ ยังเปนรายละเอียดที่สําคัญในชวงการทดสอบระบบอีกดวย ดังนั้นในดานความตองการจะมี
รายละเอียดในความตองการของผูใชงานดังนี้ 

1. ประเภทความตองการของผูใชงาน ความตองการดานซอฟตแวรสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ความตองการที่เปนหนาที่หลัก คือ ความตองการใหซอฟตแวรทําหนาที่ใดๆ 
ตามที่กําหนดไวได ซ่ึงก็คือส่ิงที่ซอฟตแวรควรทําเปนหนาที่หลักในการทํางาน ตามความตองการ

Process 
Step 

 
V&V 

Input  
(Entry Criteria) Output (Exit Criteria) 

Control Information Management 
Process 
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ของผูใชงานโดยตรง เชน ระบบลงทะเบียนนักศึกษา จะทําหนาที่ ใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
และทําการเพิกถอนรายวิชาได เปนตน 

2) ความตองการที่ไมใชหนาที่หลัก เปนความตองการที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรง
กับหนาที่หรือฟงคช่ันหลักของระบบ เชน ระบบจะตองเชื่อถือได มีระยะเวลาตอบสนองรวดเร็ว 
เปนตน ดังตารางที่ 2.10 แสดงตัวอยางคุณลักษณะของระบบที่ใชกําหนดความตองการที่ไมใช
หนาที่หลักของระบบ 
 
ตารางที่ 2.10 ตัวอยางคุณลักษณะของระบบที่ใชกําหนดความตองการที่ไมใชหนาที่หลักของระบบ 
 
คุณลักษณะ หนวยวัด 
ความเร็ว 1) การประมวลผลรายการขอมูล (วินาที) 

2) ระยะเวลาตอบสนองตอการใชงาน (วินาที) 
3) เวลาในการเปลี่ยนขอมูลบนจอภาพ (วินาที) 

ขนาด 1) กิโลไบต (Kbytes) 
2) ขนาดของหนวยความจําแรม (Kbyte) 

ใชงานงาย 1) ระยะเวลาที่ใชในการอบรมการใชงาน (ช่ัวโมง) 
2) จํานวนของสวนชวยเหลือ (นับตามจํานวนหัวขอ) 

ความนาเชื่อถือ 1) คาเฉลี่ยของขอผิดพลาดที่เกดิขึ้น (%) 
2) ความนาจะเปนของระบบทีไ่มสามารถใชงานได 
3) อัตราการเกิดขอผิดพลาด (%) 

ความสามารถในการทํางานขามระบบ 1) จํานวนของระบบอื่นที่ใชงานได 
 

2. วิศวกรรมความตองการ หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหผูพัฒนาเขาใจและเขาถึง
ความตองการที่แทจริงของผูใชงานหรือลูกคา ดวยการสกัดความตองการ ตรวจสอบ และ นิยาม
ความตองการเพื่อนําไปสรางเปนขอกําหนดความตองการดานระบบหรือซอฟตแวร โดยกระบวน 
การของวิศวกรรมความตองการจะเปนสวนหนึ่งในวงจรการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงจะมีลักษณะของ
การทําซ้ําในแตละระยะของการผลิตซอฟตแวร เพื่อใหไดขอกําหนดความตองการดานระบบหรือ
ซอฟตแวร (Software Requirement Specification) ที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังเชน 
ตัวอยางกระบวนการวิศวกรรมความตองการแบบ Waterfall Model สามารถแสดงได ดังภาพที่ 2.18 
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ภาพที่ 2.18 กระบวนการวิศวกรรมความตองการแบบ Waterfall Model 
 

3. การรวบรวมความตองการ (Requirement Gathering and Elicitation) เปนขั้นตอน
ในการเก็บขอเท็จจริง เพื่อทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้นและบทบาทของซอฟตแวรที่จะทํา
หนาที่แกปญหาดังกลาวได โดยการเก็บรวบรวมความตองการผานวิธีการตางๆ ดังนี้ การรวบรวม
เอกสาร การสัมภาษณ การแสดงลําดับเหตุการณ การทําตนแบบ การประชุม การสังเกต และ 
แบบทดสอบ 

4. การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนการนําขอมูลความ
ตองการที่ไดมาวิเคราะหหรือประเมินเพื่อจําแนกกลุมความตองการ แลวนํามาจัดลําดับความสําคัญ 
ดูความสอดคลอง ขจัดความขัดแยง นําไปสรางแบบจําลองความตองการ ออกแบบสถาปตยกรรม
ของซอฟตแวรเบื้องตน เพื่อนําไปทดสอบและตอรองกับลูกคาตอไป ดังแสดงดังภาพที่ 2.19 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.19 กระบวนการการวิเคราะหความตองการ 
 

แบงกลุม 
ความตองการ 

สรางแบบจําลอง
ความตองการ 

ออกแบบ
สถาปตยกรรม 

ทดสอบและ
ตอรองกับลูกคา 
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5. เอกสารความตองการดานซอฟตแวร หรือเรียกอีกอยางไดวา ขอกําหนดความ
ตองการดานซอฟตแวร นั้นคือ ความตองการดานซอฟตแวรของผูใชงานจะระบุผานการจัดทํา
เอกสารความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement Document) ดังรายละเอียดตาราง
โครงสรางของเอกสารขอกําหนดความตองการของผูใช ตารางที่ 2.11 
 
ตารางที่ 2.11 โครงสรางของเอกสารขอกําหนดความตองการของผูใช 
 
Chapter  Description 
1) คํานํา (Preface) 1.1 ระบุกลุมผูอานเอกสาร 

1.2 เวอรช่ันที่ผานมา เหตุผลในการจัดทําเวอรช่ันใหม 
1.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแตละเวอรช่ัน 

2) บทนํา (Introduction) 2.1 วัตถุประสงคของเอกสาร (อธิบายหลักการ เหตุผลและความจําเปน
ของระบบ) 
2.2 ขอบเขตของผลิตภัณฑ (ฟงกช่ันของระบบและการทํางานรวมกัน
กับระบบอื่นพอสังเขปพรอมระบุวาระบบใหมสนับสนุนกลยุทธทาง
ธุรกิจอยางไร 
2.3 นิยามคําศัพทที่ใชในเอกสาร 
2.4 เอกสารอางอิงและสรุป 

3) รายละเอียดทั่วไป  
( General Description) 

3.1 มุมมองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (นิยามความตองการของผูใช) 
3.2 ฟงกช่ันของผลิตภัณฑ (บริการที่ระบบเตรียมไวใหกับผูใช ซ่ึงอาจ
ใชภาษาธรรมชาติ แผนภาพ หรือ สัญลักษณในการอธิบาย) 
3.3 สถาปตยกรรมระบบ (System Architecture) (แสดงโครงสรางของ
ระบบในระดับบนสุด โดยแสดงโมดูลการทํางานของระบบคอมโพ
เนนทอ่ืนๆที่นํากลับมาใชใหม) 
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ตารางที่ 2.11 (ตอ) 
 
Chapter  Description 
 3.4 คุณสมบัติของผูใช 

3.5 ขอบังคับทั่วไป 
4) ขอกําหนดความ 
ตองการดานระบบ 
(Requirement Specification) 

4.1 ขอกําหนดดานความตองการของระบบ (เปนการอธิบาย
รายละเอียด ความตองการที่เปนหนาที่หลักและไมใชหนาที่
หลัก เชน ความตองการดานฐานขอมูล, ขอบังคับในการ
ออกแบบ ฟงกช่ัน และ การแสดงผล) 

 4.2 แบบจําลองระบบ (System Model) แสดงแบบจําลอง
ของระบบในดานตางๆ เชน DFD, Object Model เปนตน 

 4.3) การเปลี่ยนแปลงของระบบ (System Evolution) อธิบาย
ขอสมมติฐานเบื้องตนของการพัฒนาระบบ ผลท่ีได การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5) ภาคผนวก (Appendices) 5.1 เปนรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับความตองการ ใน
เอกสาร เชน รายละเอียดของฮารดแวรและฐานขอมูล เปน
ตน 

6) ดัชนี (Index) 6.1 คําสําคัญที่ใชในการคนหาขอมูลในเอกสาร 
 

6. การตรวจสอบความตองการ เปนการตรวจสอบเอกสารขอกําหนดความตองการ
(Software Requirement Specification) โดยมีกระบวนการดังแสดงดังภาพที่ 2.20 และมีหัวขอการ
ตรวจสอบไดแก ความเที่ยงตรง ความสอดคลอง ความครบถวนสมบูรณ ความเปนไปได และ 
สามารถพิสูจนไดแก ความเที่ยงตรง ความสอดคลอง ความครบถวนสมบูรณ ความเปนไปได และ 
สามารถพิสูจนได 
 

 
 
ภาพที่ 2.20 กระบวนการการตรวจสอบความตองการ 

ทบทวนความตองการ จัดทําตนแบบ สรางแบบทดสอบ 
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2.2.5 การวิเคราะห (Analysis) 
เปนขั้นตอนการวิเคราะหความตองการเพื่อนํามาออกแบบโดยการสรางแบบจําลอง

ความตองการขึ้นมา เพื่อใชส่ือสารกับบุคคลที่เกี่ยวของทั้งผูใชระบบ ลูกคา หรือ โปรแกรมเมอร 
และ ทีมงานดวยกันเอง ซ่ึงแบบจําลองจะสามารถบอกไดถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ ทําให
สามารถจัดทําเปน ขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirement Specification) ตอไป 
ดังนั้นในการสรางแบบจําลองมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสรางแบบจําลอง 
ในการสรางแบบจําลองกระบวนการ สามารถสรางดวยเทคนิคที่แตกตางกันตามแตละ

เทคโนโลยี เชน แบบจําลองเชิงโครงสราง (Structured Model) ที่ใชกับการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงโครงสราง กับแบบจําลองเชิงวัตถุ (Object Model) ที่ใชกับการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ โดยจะกลาวถึงแบบจําลองเชิงโครงสรางเปนสําคัญ โดยแบบจําลองกระบวนการที่
ใชกรรมวิธีเชิงโครงสรางที่นิยมก็คือ แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ซ่ึงแผนภาพ
ดังกลาวจะแสดงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงความเคลื่อนไหวของ
ขอมูลในระบบ โดยแผนภาพกระแสขอมูลสามารถนํามาประยุกตใชกับระบบงานเดิม หรือ
ระบบงานใหมก็ได ภาพที่ 2.21  แสดงการนําขอกําหนดมาสรางกระบวนการของระบบใหม 

 

 
 

ภาพที่ 2.21 การนําขอกําหนดมาสรางกระบวนการของระบบใหม 
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ชนิดของแบบจําลองสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดดวยกันคือ 
1) แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Models) คือ กลุมของสูตรคํานวณ

ที่ใชอธิบายกฎเกณฑทางเทคนิคของระบบ โดยมักใชกับงานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 
หรืองานดานการคํานวณ สัญลักษณทางคณิตศาสตรสวนใหญมักนําเสนอในรูปแบบของฟงกชัน 
แตอยางไรก็ตามสัญลักษณและสูตรทางคณิตศาสตรตาง ๆ บางครั้งก็สามารถนํามาใชไดเปนอยางดี
สําหรับระบบงานทางธุรกิจ ตัวอยางเชน ระบบเงินเดือนที่จําเปนตองมีสูตรคณิตศาสตรเพื่อใชเปน
แบบจําลองในการคํานวณเงินสุทธิ ภาษี และคาประกันตาง ๆ หรือสูตรการคิดภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงสูตรคํานวณภาษีเงินไดดังกลาว ทําใหผูมีเงินไดสามารถใชคํานวณภาษีเงินไดดวย
ตนเอง เปนตน 

2) แบบจําลองที่เปนถอยคําอธิบาย (Descriptive Models) คือ แบบจําลองที่เขียน
เปนคําอธิบายในรูปแบบของกระบวนการ หรือขั้นตอนวิธีที่อยูในรูปแบบของรหัสจําลอง (Pseudo 
Code) หรือประโยคโครงสรางภาษาอังกฤษ (Structured English) ที่โปรแกรมเมอรมักนํา
แบบจําลองชนิดนี้ไปใชเพื่อการออกแบบโปรแกรม ดังนั้นแบบจําลองที่เปนการกลาวนําถึงเรื่องราว 
เชน ถอยคําอธิบาย รายละเอียด รายงาน หรือรายการตาง ๆ สามารถนํามาใชประโยชนได 

3) แบบจําลองแผนภาพ (Graphical Models) หรือ ไดอะแกรม จัดเปน
แบบจําลองที่มีประโยชนมากที่สุดที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะหระบบ โดยไดอะแกรมที่เขียนขึ้นนั้น
จะทําใหสามารถเขาใจถึงความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ ตัวอยางแบบจําลองดังกลาว
เชน แผนภาพกระแสขอมูล แผนภาพอีอาร เปนตน ซ่ึงแผนภาพเพียงแผนภาพหนึ่ง สามารถบรรยาย
ภาพรวมของระบบไดเปนอยางดี นับเปนขอดีของแบบจําลองชนิดนี้ 

2. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนแบบจําลองกระบวนการ
ที่นํามาใชกับการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงโครงสราง ที่มีการนํามาใชตั้งแตยุคที่มีการเริ่มใช
ภาษาระดับสูงอยางภาษาโคบอลโดยแผนภาพกระแสขอมูลจะแสดงความสัมพันธระหวาโปรเซส 
(Processes) กบั ขอมูล (Data) ที่เกี่ยวของ โดยขอมูลในแผนภาพจะทําใหทราบถึง ขอมูลมาจากไหน 
ขอมูลไปที่ไหน ขอมูลเก็บไวที่ใด เกิดเหตกุารณใดกับขอมูลในระหวางทาง 

แผนภาพกระแสขอมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ และรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสกับ
ขอมูล แตในบางครั้ง หากตองการกําหนดรายละเอียดที่นอกเหนือไปจากนี้ นักวิเคราะหระบบอาจ
จําเปนตองใชเครื่องมืออ่ืนเขาชวย เชน ขอความสั้นๆ ที่อานแลวงายตอการทําความเขาใจหรือ
อัลกอริทึม ตารางการตัดสินใจ (Decision Table) แบบจําลองขอมูล (Data Model) คําอธิบาย
ประมวลผล (Process Description) เปนตน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการในรายละเอียดเปนสําคัญ 
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ขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อสรางแผนภาพกระแสขอมูลดังภาพที่ 2.22 แสดงขั้นตอนการ
พัฒนาแผนภาพกระแสขอมูลประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการทํางานทางฟสิคัลของระบบงานเดิม (Physical-DFD ของ
ระบบงานเดิม) 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแบบจําลองทางลอจิคัลของระบบงานเดิม 
(Logical-DFD ของระบบงานเดิม) 

ขั้นตอนที่ 3 นํา Logical-DFD ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาเพิ่มเติมความตองการใหมเขาไป 
ดวยการปรับปรุงเพื่อเปนแบบจําลองลอจิคัลของระบบงานใหม (Logical-DFD ของระบบงานใหม) 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบงานใหมในรูปแบบของแบบจําลองฟสิคัล (Physical-DFD 
ของระบบงานใหม) 
 

 
 

ภาพที่ 2.22 ขั้นตอนการพัฒนาแผนภาพกระแสขอมูล 
 

แผนภาพกระแสขอมูลจัดเปนแบบจําลองที่แสดงถึงกระบวนการและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ภายในระบบ โดยปกติแลวแผนภาพกระแสขอมูลจัดเปนแบบจําลองเชิงตรรกะ (Logical Model)  
ที่มุงเนนถึงระบบวาตองทําอะไรเปนสําคัญ โดยมุมมองของผูใชงานในกลุมตาง ๆ จะใชประโยชน
จากแผนภาพกระแสขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1) มุมมองของลูกคาหรือผูใชงาน จะใชประโยชนจากแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อ
แสดงภาพรวมของระบบ 

2) มุมมองของโปรแกรมเมอร จะใชประโยชนจากแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดง
รายละเอียด และใชเปนแนวทางการพัฒนาโปรแกรม 

3) มุมมองของนักวิเคราะหระบบ จะใชประโยชนจากแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อ
แสดงภาพรวมของระบบและรายละเอียดของระบบ 

วัตถุประสงคของการสรางแผนภาพกระแสขอมูลอธิบายไดดังนี้ 
1) เปนแผนภาพที่สรุปรวมขอมูลท้ังหมดที่ไดจากการวิเคราะหในรูปแบบของการ

พัฒนาเชิงโครงสราง 
2) เปนขอตกลงรวมกันระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน 
3) เปนแผนภาพที่นําไปใชประโยชนตอไปในขั้นตอนของการออกแบบระบบ 
4) เปนแผนภาพที่ใชในการอางอิง หรือเพื่อใชสําหรับการปรับปรุง/พัฒนาตอใน

อนาคต 
5) ทราบที่มาและที่ไปของขอมูลที่ไหลไปยังกระบวนการตางๆ (Data and 

Processes) 
แผนภาพกระแสขอมูล เปนแผนภาพที่แสดงภาพรวมของความตองการหลักๆ ของ

ระบบสารสนเทศในรูปแบบของไดอะแกรม ซ่ึงประกอบดวย อินพุต เอาตพุต กระบวนการ และ
ขอมูล โดยทุกๆ คนในทีมงานพัฒนาระบบสารมารถเห็นรูปรางหนาตาของระบบไดจากแผนภาพนี้ 
และใชสําหรับเปนแนวทางในการออกแบบระบบ และนี่ก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหแผนภาพกระแส
ขอมูลเปนแบบจําลองที่นิยมใชงานจนถึงปจจุบัน และจัดเปนแผนภาพที่ดูแลวงายตอการทําความ
เขาใจ เนื่องจากเปนแบบจําลองในลักษณะแผนภาพที่มีเพียง 4 สัญลักษณหลักๆ เทานั้นดังภาพที่ 
2.23 แสดงสัญลักษณที่ใชสําหรับการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 
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ภาพที่ 2.23 สัญลักษณที่ใชสําหรับการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล 
 

สัญลักษณของแผนภาพกระแสขอมูล สามารถอธิบายในรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
1)  โปรเซส (Processes) เปนสัญลักษณแทนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ 

หรือกระบวนการที่ตองทําในระบบ แผนภาพกระแสขอมูลจะตองมีสัญลักษณโปรเซสอยางนอย
หนึ่งโปรเซสเสมอ โดยดาตาโฟลวที่ไดอินพุตผานเขาไปยังโปรเซส และเมื่ออกจากโปรเซสก็คือ
เอาตพุต ดังนั้นดาตาโฟลวที่เอาตพุตออกมายอมไดรับการเปลี่ยนแปลงเสมอดังภาพที่ 2.24 แสดง
ดาตาโฟลว (Data Flow) ที่อินพุตเขาไปยังโปรเซส และเอาตพุตออกมาจากโปรเซส สัญลักษณ
โปรเซสจําเปนตองมีหมายเลขกํากับเสมอ หมายเลขหามซ้ํากัน และไมจําเปนตองดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับของโปรเซสการ สําหรับชื่อที่ใชกํากับโปรเซส มักจะใชคํากริยาซึ่งเปนการกระทํา 
จํานวนโปรเซสควรจะมีไดตั้งแต 2 ถึง 7 โปรเซส หากมีมากกวานั้นจะทําใหแผนภาพอานยาก 
 

 
 

ภาพที่ 2.24 ดาตาโฟลว (Data Flow) ที่อินพุตเขาไปยังโปรเซส และเอาตพุตออกมาจากโปรเซส 
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2)  ดาตาโฟลว (Data Flows) ดาตาโฟลวหรือกระแสขอมูล จะใชสัญลักษณแทนดวย
เสนลูกศรที่ไปพรอมกับขอมูล ทําใหทราบถึงขอมูลท่ีเคล่ือนไหวไปมาระหวางโปรเซส ดาตาสโตร 
และเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ เมื่อมีดาตาโฟลวอินพุตเขาไป จะตองมีดาตาโฟลวที่เอาตพุดออกมาเสมอ 
โดยอาจมีอินพุตหรือเอาตพุดของดาตาโฟลวมากกวาหนึ่งจุดได หลักการเขียนแผนภาพกระแส
ขอมูลที่ดีไมควรมีเสนดาตาโฟลวทับซอนกัน เพราะทําใหดูซับซอน ไมมีระเบียบ หากจําเปนตอง
ทับซอนกันควรใชเสนโฟลวที่ทับซอนกันแบบกระโดด (Jump) เพื่อใหงายตอการอาน ภาพที่ 2.25  
แสดงดาตาโฟลวที่เคลื่อนไหวในระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 2.25 ดาตาโฟลวที่เคล่ือนไหวในระบบ 
 

3)  เอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ (External Entities) ในแผนภาพกระแสขอมูล จะมีดาตา
โฟลวที่อินพุตเขามาในระบบ และดาตาโฟลวที่เอาตพุดออกจากระบบ ซ่ึงสวนที่ทําหนาที่สงและรับ
ขอมูลนี้ เรียกวาเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ สัญลักษณเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้จะมีลักษณะเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงมีเพียงหนาที่ในการสงหรือรับขอมูลจากโปรเซสเทานั้น โดยดาตาโฟลวที่อินพุต
เขามายังระบบถือเปนแหลงกําเนิดของขอมูล (data source) ในขณะที่ดาตาโฟลวที่เอาตพุตออกมา
จากโปรเซสจะถูกสงไปยังปลายทาง (destination) สัญลักษณนี้สามารถเรียกไดหลายชื่อคือ Source, 
Destination, External Agent หรือ Boundary เปนตน ดาตาโฟลวที่เขาออกระหวางเอ็กซเทอรนัล 
เอ็นติตี้นี้จึงตองผานโปรเซสเสมอ ไมสามารถเชื่อมตอโดยตรงกับดาตาสโตรได เอ็กซเทอรนัล 
เอ็นติตี้ เปนไดทั้งบุคคล หนวยงาน  หรือระบบงาน  ในการทําเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้บางครั้ง
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จําเปนตองทําซํ้า (Duplicate) สามารถทําไดดวยการใชเครื่องหมาย \ (back slash) ไวที่มุมลางซาย 
ดังภาพที่ 2.26 แสดงเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ของพนักงาน และสัญลักษณการทําซ้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 2.26 เอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ของพนักงาน และสัญลักษณการทําซํ้า 
 

4)  ดาตาสโตร (Data Stores) เปนแหลงที่ใชเก็บขอมูล ทุกๆ ดาตาสโตรจะตองมีช่ือ
ขอมูล และมีการกําหนดลาเบล เชน D1, D2, D3 ตามลําดับ โดยดาตาสโตรนี้ถูกใชงานโดยโปรเซส
และดาตาสโตรสามารถทําซํ้าได 

3. คอนเท็กซไดอะแกรม (Level 0: Context Diagram) 
แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด เรียกวา คอนเท็กซไดอะแกรม หรือมักเรียกวา DFD 

ระดับ 0 โดยแผนภาพดังกลาวจะมีเพียงหนึ่งโปรเซสที่เปนชื่อของระบบงาน และมีดาตาโฟลว
เชื่อมตอระหวางโปรเซสกับเอ็กซเทอรนัลเอ็นติตี้ โดยไมมีดาตาสโตร ภาพที่ 2.27 แสดงคอนเท็กซ
ไดอะแกรม 

 

 
 

ภาพที่ 2.27 คอนเท็กซไดอะแกรมระบบยานพาหนะ 
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4. แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (DFD-Level 1) 
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 จะเปนที่รวมของโปรเซสหลักและขอมูลหลักที่

เกี่ยวของ การเริ่มตนเขียนแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ของแตละกระบวนการ หรือเรียกวา ดี
เอฟดีแฟร็กเมนต (DFD Fragments) เพื่อแสดงเหตุการณของแตละกระบวนการ ซ่ึงมีไดมากกวา 1 ดี
เอฟดีแฟร็กเมนต และมีการนําดีเอฟดีแฟร็กเมนตของแตละแฟร็กเมนตมารวมเขาดวยกันเพื่อให
เปนหนึ่งไดอะแกรม (DFD-Level 1) 

5. แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 (DFD-Level 2) 
แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 จะแสดงถึงโปรเซสยอย (sub processes) ของ

แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 2 จะทําการแตกฟงกชันการทํางาน
ในโปรเซสของแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 ออกเปนสวนๆ ซ่ึงกระบวนการแตกฟงกชันนี้
เรียกวา Functional Decomposition และหากโปรเซสไดแตกกระจายออกมาเปนแผนภาพกระแส
ขอมูลระดับที่ 2 แลวไมสามารถแตกยอยตอไปไดอีก (Functional Primitive) กระบวนการแตก
ฟงกชันก็จะหยุดที่ระดับที่ 2 ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการแลว 

6. โมเดลขอมูลเชิงสัมพันธ (Entity Relationship Model) หรืออีอารไดอะแกรม 
(Entity Relationship Diagram: ERD)  

โมเดลขอมูลเชิงสัมพันธ หมายถึงแบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ที่เปนเครื่องมือ
สําคัญอยางหนึ่งในการนําเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอมูล และมักนําเสนอในรูปแบบ
ของไดอะแกรม ในการวิเคราะหนักวิเคราะหระบบจะทําการสรางแบบจําลองกระบวนการเพื่อ
นําเสนอใหทราบวา มีกระบวนการอะไรบางที่ตองดําเนินงาน และนักวิเคราะหระบบก็มีความ
ตองการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ แบบจําลองขอมูล (Data Model) จะใชอธิบาย
เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในองคกร โดยระยะการวิเคราะหนั้น
แบบจําลองขอมูลจะนําเสนอในรูปแบบเชิงลอจิคัล นักวิเคราะหระบบจะมุงตรงไปที่ขอมูลวามี
อะไรบางในกระบวนการ โดยไมคํานึงถึงรายละเอียดทางเทคนิค เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหและ
ออกแบบนักวิเคราะหระบบจะนํามาใชงานมักมีมากกวาหนึ่งเครื่องมือเสมอ การใชเพียงเครื่องมือ
อยางใดอยางหนึ่งในการวิเคราะหอาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดได 

โมเดลขอมูลเชิงสัมพันธ (Entity Relationship Model) ถูกนํา เสนอโดย Chen (1976) 
และไดรับการพัฒนาจนสมบูรณในป 1979 ใชสําหรับการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแผนภาพอีอาร 
หรืออีอารไดอะแกรมนั้นจะใชพื้นฐานหลัก 3 ประการดังตอไปนี้คือ 

1)  เอ็นติตี้ (Entity) คือองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่สุดซ่ึงหมายถึง ส่ิงของ วัตถุ 
หรือองคกร รวมถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดกลุมของขอมูลที่ตองการจัดเก็บ ซ่ึงสามารถบงชี้ถึงความ
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เปนเอกลักษณเฉพาะตัวได (Uniquely Identifiable) ในแตละ Entity มีคุณสมบัติ (Attribute) 
เฉพาะตัวโดย Attribute ของแตละ Entity จะกลายเปนขอมูลที่ตองจัดเก็บลงบนฐานขอมูล ดังภาพที่ 
2.28 แสดง Entity และ Attribute 

 

พนักงาน

ช่ือ-นามสกุล
ที่อยู

อายุ
เบอรโทรศัพท

บานเลขที่
หมูที่
ซอย
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

 
 

ภาพที่ 2.28 Entity และ Attribute 
 

2)  ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ (Relationships, Roles, and Structural Constraints)
ความสัมพันธระหวางเอ็นติตี้จะเปนไปตามชนิดของแตละความสัมพันธที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ในกระบวนการทางธุรกิจ ความสัมพันธจะนําเสนอดวยเหตุการณเชื่อมโยงระหวางเอ็นติตี้ 
ขอกําหนดในความสัมพันธ (Constraints) จะเปนกฎเกณฑที่ใชบังคับเงื่อนไขเพื่อใหการจัดเก็บ
ขอมูลในฐานขอมูลเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยขอกําหนดความสัมพันธจะเปนเงื่อนไขที่
ใชบังคับสวนตางๆ ในแบบจําลอง ซ่ึงโปรแกรมจะตองรักษาใหถูกตองตามความเปนจริงเสมอ 

3)  แอตตริบิ วต  (Attributes) คือ คุณสมบัติ ของ เอ็นติตี้  เ ชน  เ อ็นติตี้ ลู กค า 
ประกอบดวยแอตตริบิวต รหัสลูกคา ช่ือ นามสกุล ที่อยู เปนตน โดยสัญลักษณแอตตริบิวตในอีอาร
ไดอะแกรมจะใชสัญลักษณรูปวงรี และแอตตริบิวตใดที่เปนคียหลัก ก็จะมีการขีดเสนใตกํากับใตช่ือ
แอตตริบิวตนั้น 

ประเภทของความสัมพันธ การกําหนดความสัมพันธ (Relationship) ระหวางเอนติตี้
นั้น ตองคํานึงถึงทิศทางของการกําหนดความสัมพันธนั้นดวยวาเปนความสัมพันธจากเอนติตี้ใดไป 
เอนติตี้ใดโดยใชลูกศรแทนทิศทางของความสัมพันธและจะตองมีเอนติตี้หนึ่งเปนเอนติตี้หลัก เรียก 
เอนติตี้หลักนั้นวา เอนติตี้ระดับพอแม (Parent Entity) และเรียกเอนติตี้ที่ตามมาวา เอนติตี้ระดับลูก 
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(Child Entity) และหัวลูกศรจะชี้ไปทางเอนติตี้ระดับลูกเสมอ โดยวิธีนี้เราสามารถแบง
ความสัมพันธออกเปน 3 ประเภท โดยข้ึนอยูกับอัตราสวนของระเบียน (Record) ในเอนติตี้ระดับ
พอแมและเอนติตี้ระดับลูก คือ 

1)  ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-to-one, 1:1 Relationship) เปน
ความสัมพันธที่เมื่อพิจารณาระเบียนใดระเบียนหนึ่งในเอนติตี้หนึ่ง จะมีความสัมพันธกับระเบียน
ในอีกเอนติตี้หนึ่งเพียงระเบียนเดียวเทานั้น 

2)  ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหลาย (one-to-many, 1:N Relationship) ความสัมพันธ
จะเกิดขึ้นไดตั้งแต 0 จนถึงหลาย ๆ ครั้ง โดยแตละระเบียนของเอนติตี้ลูกจะสัมพันธกับเอนติตี้แม
ไดหนึ่งระเบียนเทานั้น แตหนึ่งระเบียนในเอนติตี้แมสัมพันธกับเอนติตี้ลูกไดหลายระเบียน 

3)  ความสัมพันธแบบหลายตอหลาย (many-to-many, M:N Relationship) เปน
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นไดตั้งแต 0 คร้ังจนถึงหลาย ๆ คร้ังในทั้งสองทิศทาง กลาวคือระเบียนใด
ระเบียนหนึ่งในเอนติตี้ลูกจะมีความสัมพันธกับระเบียนในเอนติตี้แมไดหลายระเบียนและในทาง
กลับกันระเบียนใดระเบียนหนึ่งในเอนติตี้แมก็สัมพันธกับระเบียนในเอนติตี้ลูกไดหลายระเบียน
เชนกัน ความสัมพันธระหวาง DEPENDENT (ผูอยูในอุปการะ) กับ EMPLOYEE (พนักงาน)  
มีลักษณะเปนแบบ 1: N relationship Attributes ของ DEPENDENT ประกอบดวย Dependent 
Name (ช่ือ) Birthday (วันเกิด) Sex (เพศ) 

4)  Relationship (เกี่ยวพันอยางไรกับพนักงาน) นั่นคือ พนักงานบางคนอาจมีคาของ 
Attribute (DEPENDENT Name, Birthday, SEX, Relationship) เหมือนกันแตเปน เอนติตี้ คนละอัน 
สามารถแยกเอนติตี้เหลานี้อยางเดนชัดไดโดยหา EMPLOYEE กอนแลวหา Weak Entity ของ 
Employee 

5)  คีย (key) คือ ชุดของแอตตริบิวที่เล็กที่สุดที่ใชอางถึงระเบียนตาง ๆ ในเอนติตี้ แอตต
ริบิวที่แทนคาคียจะมีคาซํ้ากันไมได (Unique) ทุกเอนติตี้จะตองมีคียหลักเสมอ คียหลักมีคุณสมบัติ
พิเศษตางจากคียอ่ืน ๆ คือมีคาเปนนัล (Null Character) ไมได นอกจากนั้นในเอนติตี้หนึ่ง ๆ อาจมี
คียรองเพื่อใชในการอางอิงถึงระเบียนตาง ๆ ในเอนติตี้ซ่ึงชุดของแอตตริบิวที่แทนคียรองจะตอง
เปนคนละชุดกับแอตตริบิวที่แทนคียหลักเสมอ และในเอนติตี้หนึ่ง ๆ จะมีคียรองหรือไมก็ได กลาว
อยางายๆก็คือ คียนั้นเปนสิ่งที่เล็กที่สุดที่สามารถบง บอกความมีตัวตนอยูไดของเอนติตี้นั้นๆ อนึ่ง 
Super Key คือ เซ็ทของแอตทิวบิวตที่สามารถแทน Entity และ Candidate Key คือ Super Key ที่ ไม
มี ซับเซ็ทของ ตัวเอง ที่เปน Super Key 
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7. พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)  
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) ประกอบดวยหนวยขอมูล หรือขอมูลยอย  

(Data Element) ตาง ๆ ของระบบ โดยขอมูลยอยคือ ขอมูลที่ไมสามารถแตกยอยออกไปไดอีก 
ขอมูลยอยเหลานี้เมื่อมารวมกันก็จะเรียกวาเรคอรด และในที่สุดก็จะเปนโครงสรางแฟมขอมูล  
โดยพจนานุกรม คือเอกสารที่ใชอธิบายรายละเอียดโครงสรางแฟมขอมูล และรวมถึงรายการขอมูล
ประกอบตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยช่ือรีเลชั่น (Relation Name) แอตตริบิวต (Attribute) ช่ือแทน 
(Aliases name) รายละเอียดขอมูล (Data Description) แอตตริบิวตโดเมน (Attribute Domain)  
การเรียงลําดับดัชนี (Index) คียหลัก (Primary Key) คียนอก (Foreign Key) ชนิดขอมูล (Data Type) 
วาเปนแบบตัวอักษร ตัวเลข และมีขนาดความกวางเทาไร นอกจากนี้พจนานุกรมขอมูลยังรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับ แหลงที่เกิดขอมูล วันที่สรางแฟมขอมูล ผูใชระบบ สิทธิ์การใชงานแฟมขอมูล 
ความถี่ในการใชงาน และอ่ืน ๆ โดยสัญลักษณและความหมายที่ใชอธิบายเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล 
(Data Structures) แสดงไดดังตารางที่ 2.12 แสดงสัญลักษณและความหมายที่ใชในพจนานุกรม
ขอมูล 
 
ตารางที่ 2.12 สัญลักษณและความหมายที่ใชในพจนานุกรมขอมูล 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
= (Equal Sign) ประกอบดวย 
+ (Plus Sign) และ 
{ } (Braces) การกระทําซํ้าของขอมูลยอย 
[ ] (Brackets) การพิจารณาทางเลือกเพียงทางเลือกหนึ่ง 
( ) (Optional) จะมีหรือไมมีก็ได 

 
สําหรับรูปแบบการนําเสนอพจนานุกรมขอมูลนั้น จะขึ้นอยูกับวาจะนําไปใชประโยชน

อยางไร ดังภาพที่ 2.29 แสดงขอมูลยอยตาง ๆ ของดาตาโฟลวช่ือ สัญญาเชารถ เปนพจนานุกรม
ขอมูลในรูปแบบที่แสดงถึงโครงสรางขอมูลของดาตาโฟลวในแผนภาพกระแสขอมูล 
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ภาพที่ 2.29 ขอมูลยอยตาง ๆ ของดาตาโฟลวช่ือ สัญญาเชารถ 
 

8. คุณลักษณะของ ER-Diagram  
คุณลักษณะของ ER-Diagram อธิบายไดดังนี้ 

1)  แสดงไดดวยแผนภาพ (Graphical Diagrams) ไมวาจะเปนเทคนิคโมเดลขอมูล
แบบใดก็ตามจะมีภาษาและรูปภาพทางกราฟฟกโดยเฉพาะ เพื่อใชแสดงรายละเอียดขอมูลท้ังกลุม
ใหญและรายละเอียดสวนยอย ซ่ึงทํา ใหงายตอการแปลความ เชน ใชวงกลม หรือส่ีเหล่ียมแทนเอน
ติตี้ใชเสนโคงหรือเสนตรงแทนรีเลชันชิป 

2)  แสดงชัดเจนถึงความหมายของขอมูล (Explicit Representation of Semantic) มี
ทางเลือกในการแสดงความหมายของขอมูล เราอาจใชสัญลักษณที่ตางกันจํานวนมากบางนอยบาง
เพื่อแสดง แตจุดสําคัญคือแผนภาพที่ไดออกมาควรงาย ไมซับซอน และเห็นความหมายของขอมูล
ชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งสัญลักษณหนึ่ง ๆ ไมควรมีหลายความหมาย 

3)  แสดงรายละเอียดในระดับที่เหมาะสม (Appropriate Level of Detail) กลาวคือ
โมเดลระดับตรรกะจะมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะชี้จุดที่ทํา ใหเกิดความแตกตางระหวางชนิดของ
ขอมูลรีเลชันชิปและขอบังคับตางๆ แตจะนอยกวาโมเดลทางกายภาพ 

4)  ไมพึ่งพิงกับระบบจัดการฐานขอมูลแบบใดแบบหนึ่ง (DBMS Independence) 
โมเดลที่ไดจากการออกแบบแลวควรใชไดกับระบบฐานขอมูลหลายแบบ ไดแก แบบความสัมพันธ 
แบบลําดับชั้น และแบบเครือขาย 
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5)  งายตอการศึกษาและใชงาน ในที่นี้จะตองงายเพียงพอสํา หรับผูใชทุกประเภท
จะทําความเขาใจและนํา ไปใชได 

9. ขั้นตอนการออกแบบ ER Model  
ในการออกแบบ ER-Diagram มีดวยกันหลายขั้นตอนสําหรับใน 5 ขั้นตอนแรกจะเปน

การออกแบบทางดานโครงสรางพื้นฐานของโมเดล ไดแก พวกเอนติตี้ รีเลชันชิป คียหลัก  
คียสํารอง คียภายนอก กฎเกณฑพื้นฐาน จากนั้นจึงเริ่มเพิ่มรายละเอียดในระดับที่ผูใชมองเห็น (User 
View) และรวมรายละเอียดเหลานั้นเขาดวยกัน จึงไดเปนโมเดลขอมูลเชิงตรรกะที่สมบูรณซ่ึง
อธิบายไดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดเอนติตี้หลัก จากตัวอยางทั้งหมด สามารถออกแบบฐานขอมูล
โดยเริ่มจากการนํา Requirement ในขางตนที่กลาวมาแลว การกําหนดเอนติตี้นั้นเปนงานที่ยาก และ
ตองอาศัยความรวมมือของผูที่เขาใจระบบที่ออกแบบ เพื่อคัดเลือกสิ่งที่ถูกตองมีความสําคัญและ
เหมาะสมที่สุดมาเปนเอนติตี้ วิธีการอยางคราว ๆ ก็คือใหพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มี และจัดกลุม
ของขอมูล โดยดูจากคาและความหมายถาสามารถรวมกลุมกันไดก็ใหรวมเขาไวในเอนติตี้เดียวกัน 
แลวจึงนําไปกําหนดชื่อและความหมายลงในพจนานุกรมขอมูล และเขียนลงโมเดลขอมูลดวยการ
ตั้งชื่อไมควรเกิน 20 ตัวอักษร 

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดความสัมพันธ ระหวางเอนติตี้กําหนดชื่อ ความหมาย 
ความสัมพันธ ทิศทาง และขนาดอัตราสวนที่เกิดความสัมพันธนั้น ๆ พรอมทั้งบันทึกลงใน
พจนานุกรมขอมูลดวย สําหรับชื่อก็ไมควรเกิน 20 ตัวอักษร หลังจากที่สามารถแบงกลุม
ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ไดเรียบรอยแลว จะพบวาความสัมพันธแบบ 1:Many เปนสิ่งที่ตอง
สนใจมากที่สุดเพราะเปนตัวทําใหการสรางฐานขอมูลเชิงตรรกะมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น  

ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดคียหลักและคียรอง หลังจากที่ไดกําหนดเอนติตี้ตาง ๆ แลว 
ขั้นตอนตอไปของการสรางโมเดลขอมูลทางตรรกะคือ การเพิ่มขอมูลที่เรียกวา แอตตริบิวลงใน 
ทุก ๆ เอนติตี้ ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เอนติตี้ที่เปนซับไทปจะตองมีคียหลักอันเดียวกับเอน
ติตี้ที่เปนซุปเปอรไทปของตัวเอง หลังจากกําหนดแลวใหตั้งชื่อระบุในโมเดลขอมูลเชิงตรรกะพรอม
ทั้งใสในพจนานุกรมขอมูลดวย การตั้งชื่อควรกําหนดสั้น ๆ งาย ๆ อาจใชช่ือยอก็ได และควร
หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อแอตตริบิวของสองสิ่งที่ไมเหมือนกันดวยช่ือเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดคียภายนอกเมื่อกําหนดคียหลักและคียรองไดแลว ใหกําหนด
คียภายนอกสําหรับเอนติตี้ที่มีความสัมพันธกันทุกอันคียภายนอก คือ แอตตริบิวในเอนติตี้ระดับลูก
ที่แทนคียหลักของเอนติตี้ระดับพอแม เพื่อใชในการอางถึงระเบียนในเอนติตี้ระดับพอแมและแสดง
ถึงความสัมพันธระหวางเอนติตี้ตาง ๆ ซ่ึงอาจใหคียหลักเปนคียภายนอกดวยก็ได 
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ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาขอบเขตคาโดเมนของแอตตริบิวใหกําหนดโดเมนของแอตตริบิว 
ทุกตัวในเอนติตี้ แลวบันทึกในพจนานุกรมขอมูลโดเมน คือ กลุมคาที่ถูกตองเปนไปได  สําหรับ
แอตตริบิวแตละตัว อันไดแก 

1) ชนิดของขอมูล (Data Type) เชน จํานวนเต็ม, วันที่, ตัวอักษร, ทศนิยม 
2) ความยาว (Length) เชน 5 หลัก, 35 ตัวอักษร 
3) รูปแบบขอมูล (Format) เชน dd/mm/yy (วันที่) 
4) คาที่อนุญาต (Allowable value) เชน เปนไดเฉพาะวันศุกรตนเดือน 
5) ชวงของขอมูลหรือขอกํา หนดอื่น ๆ (Range, Constraints) 
6) ความหมาย (Meaning) อธิบายความหมายของแอตตริบิวนั้นวาคืออะไร 
7) ความเปนหนึ่งเดียว (Uniqueness) ตองมีคาเปนหนึ่งเดียว 
8) ความเปนนัล (Null support) อนุญาตใหเปนนัลไดหรือไม 
9) คาโดยปริยาย (Default value) กํา หนดใหมีคาเปน 0 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะหความมีเสถียรภาพและการเติบโตในอนาคตการออกแบบ
โมเดลที่ดีตองคํานึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเสมอ และ ควรจะยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงนั้น 

10. การเขียน ER-Diagram  
Data model หมายถึงกลุมของแนวคิดที่ชวยกําหนดโครงสรางของฐานขอมูลและ ชุด

เซทที่เกี่ยวของกับชุดคําส่ังที่ใชในการเรียกใช และ เปลี่ยนแปลงขอมูล และในงานวิจัยนี้นําเสนอ
แนวคิด Conceptual Data Modeling ที่เรียกวา แบบจําลอง Entity Relation (ER Model) ที่สามารถ 
อธิบายภาพรวม (Data View) ของทั้งองคกรไดดีในรูปแบบ ER Diagram แบบจําลองแบบ E-R 
Model ถูกออกแบบใหงายตอความเขาความเขาใจของผูใชงาน โดยไมคํานึงถึงลักษณะการเก็บทาง
กายภาพของขอมูลวาเก็บอยางไรที่ใด 

หลังจากที่ไดความสัมพันธทั้งหมดแลวพยายามขจัดความซับซอนของ Attribute ในแต
ละ Entity ใหมากที่สุดเพื่อเขียนเปน Conceptual Schema และเพื่อใหเกิดความเขาใจงาย มนุษยจึง
คิด ER-Diagram เพื่ออธิบาย Conceptual Schema ใหงายตอการเขาใจและตีความ โดยใชสัญลักษณ
ดังภาพที่ 2.30 แสดงสัญลักษณที่ใชใน ER-Diagram 

DPU



 53 

 
 

ภาพที่ 2.30 สัญลักษณที่ใชใน ER-Diagram 
 

2.2.6 การออกแบบซอฟตแวร 
เปนการนําขอกําหนดความตองการของระบบ (System Requirement Specification) 

ซ่ึงจะระบุถึงสิ่งที่ซอฟตแวรสามารถทําไดเพียงคราวๆ มาทําการกําหนดรายละเอียดในแตละ
สวนประกอบของซอฟตแวร เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขียนและทดสอบโปรแกรมในระยะการ
สรางซอฟตแวรตอไป โดยสรุป การออกแบบซอฟตแวร คือ กระบวนการกําหนดสถาปตยกรรม 
สวนประกอบ สวนประสานและลักษณะดานอื่นๆ ของระบบหรือสวนประกอบของระบบ ทําใหได 
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แบบจําลองการออกแบบ (Design Model) โดยในการออกแบบซอฟตแวรในทางวิศวกรรม
ซอฟตแวรนั้นมีรายละเอียดตางๆดังนี้ 

1. ระดับของการออกแบบ เปนกรอบการทํางานในการออกแบบโดยจะประกอบไป
ดวยการออกแบบใน 2 ระดับ ดังนี้ 

1) การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม (Architectural Design) หรือเรียกอีกอยางวา 
Top-Level Design เปนการกําหนดลักษณะโครงสรางของระบบหรือซอฟตแวรในมุมมองระดับบน 
โดยการกําหนดลักษณะการแบงสวนของระบบและการประมวลผลขอมูลของซอฟตแวร  เชน การ
เลือกสถาปตยกรรมแบบ Client/Server เปนตน 

2) การออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design) เปนการอธิบายรายละเอียด
ของแตละสวนประกอบ  จึงครอบคลุมถึงการออกแบบฐานขอมูล  โมดูลใหสอดคลองกับ
สถาปตยกรรมที่เลือกไว รวมถึงการออกแบบสวนประสานกับผูใชและกับระบบอื่นๆ 

2. ระเบียบวิธีในการออกแบบ (Design Methodology) 
ระเบียบวิธีในการออกแบบจะระบุถึงรายละเอียดของวิธีการทํางานอยางชัดเจน พรอม

กับเตรียมสัญลักษณตางๆของแบบจําลองเฉพาะระเบียบวิธีนั้นๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
1) การออกแบบเชิงฟงกช่ัน (Function-oriented Design) เปนวิธีที่ใชพิจารณาถึง

ฟงกช่ันของซอฟตแวรเปนเกณฑในการแบงสวนของซอฟตแวรออกเปนยอยๆจากนั้นจะกําหนด
รายละเอียดในแตละสวนยอยของการออกแบบ ทําใหไดส่ิงที่ไดคือ แผนภาพกระแสขอมูล (Data 
Flow Diagram: DFD) และรายละเอียดของกระบวนการ (Process Description) ตอไป 

2) การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-orient Design) เปนวิธีการพิจารณาหาวัตถุใน
โดเมนที่สนใจจากความตองการของลูกคา ไดแก คํานาม (Object) คํากริยา (Method) คําคุณศัพท 
(Attribute) แลวจัดโครงสรางของออบเจกต 

3) การออกแบบโดยใชขอมูลเปนศูนยกลาง (Data-structure centered Design) 
เปนการพิจารณาโดยใชขอมูลที่ฟงกช่ันจะนํามาประมวลผลเปนหลัก โดยการแสดงโครงสราง
ขอมูล ทั้งนําเขาและผลลัพธ ในรูปแบบแผนภาพ เชน Jackson Diagram 

4) การออกแบบคอมโพเนนท (Component-based Design) เปนการพิจารณาโดย
แบงสวนประกอบเปนยอยๆที่เรียกวา คอมโพเนนท โดยแตละคอมโพเนนทจะทํางานเปนอิสระตอ
กัน และสามารถรวมกันไดในเวลาตอมา 
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3. แบบจําลองที่ใชในกระบวนการออกแบบซอฟตแวร 
เปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในในขั้นตอนการออกแบบซอฟตแวร เชนเดียวกับขั้นตอนการ

วิเคราะหระบบ แตจะแสดงรายละเอียดที่มากกวาและมีลักษณะเชิงเทคนิคมากกวาแบบจําลองของ
การวิเตราะหนั้นเอง โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ 

1) กลุม Structural Description (Static View) เปนแบบจําลองที่ใชในมุมมองดาน
โครงสรางโดยแสดงรายละเอียดของแตละคอมโพเนนทและความสัมพันธระหวางคอมโพเนนท 
โดยอาจอธิบายดวยแผนภาพ เชนตัวอยางแบบจําลองดังตอไปนี้ Architecture Description 
Language (ADL), Class and Object Diagram, Component Diagram, Collaboration 
Diagram(CRC), Deployment Diagram, Entity Relation Diagram (ERD), Interface Description 
Language (IDL), Jackson Structure Diagram เปนตน 

2) กลุม Behavioral Description (Dynamic View) เปนแบบจําลองที่ใชในมุมมอง
ดานพฤติกรรมการทํางานของซอฟตแวรและคอมโพเนนท ซ่ึงแสดงเปนพฤติกรรมของเหตุการณ
ตางๆ โดยอาจอธิบายดวยแผนภาพ เชนตัวอยางแบบจําลองดังตอไปนี้ Activity Diagram, 
Collaborative Diagram, Data Flow Diagram, Decision Table and Diagram, Flowchart and 
Structured Flowchart, Sequence Diagram, State Transition and State chart Diagram, Formal 
Specification Language, Pseudo-code and program Design Language (PDL) เปนตน 

4. การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม (Architectural Design) เปนวิธีที่ใชพิจารณาถึง
ฟงกช่ันของซอฟตแวรเปนเกณฑในการแบงสวนของซอฟตแวรออกเปนยอยๆจากนั้นจะกําหนด
รายละเอียดในแตละสวนยอยของการออกแบบ โดยมีกระบวนการออกแบบ ดังภาพที่ 2.31 
 

 
 
ภาพที่ 2.31 กระบวนการการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม 

 
 

ออกแบบการจัดโครงสรางของซอฟตแวร 

ออกแบบการแบงสวนของซอฟตแวร 

ออกแบบการควบคุมการงานของสวนประกอบยอย 
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จากภาพแสดงกระบวนการออกแบบเชิงสถาปตยกรรมซึ่งมีขั้นตอนอยู 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ขั้นตอนการจัดโครงสรางของซอฟตแวรเปนขั้นตอนที่ตองออกแบบเพื่อใหเห็น

โครงสรางภายนอกของซอฟตแวร หรือเปนการออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายนั้นเอง โดย
สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน โครงสรางแบบแบงปนขอมูล (Repository Model) โครงสรางแบบ
แบงปนบริการและเซิรฟเวอร (Client/Server Model) โครงสรางแบบเลเยอร (Layer Model) เปนตน 
ดังตัวอยางที่แสดงดังภาพที่ 2.32 แสดงโครงสรางสถาปตยกรรม Client/Server Model 
 

 
ภาพที่ 2.32 โครงสรางสถาปตยกรรม Client/Server Model 
 

2) ขั้นตอนการแบงสวนซอฟตแวร เปนขั้นตอนการแบงสวนซอฟตแวรออกเปน
สวนประกอบของซอฟตแวร นั้นคือ โมดูล (Module) และ แบงยอยลงไปในอีกระดับจนได ระบบ
ยอย (Sub-System) โดยการแบงสวนซอฟตแวรนั้นสามารถแบงได 2 รูปแบบที่จะกลาวถึง คือ แบบ
แบงสวนตามฟงกช่ัน (Function-Oriented) และ แบบแบงสวนเชิงวัตถุ (Object-Oriented) ซ่ึงจะ
กลาวถึงเฉพาะในสวนแบบแบงสวนตามฟงกช่ัน (Function-Oriented) เทานั้น โดย ในการแบงสวน
ตามฟงกช่ันนี้จะแบงตามหนาที่การประมวลผลขอมูลของกระบวนการนั้นเอง ดังแสดงดังภาพที่ 
2.33 แสดงตัวอยางการแบงสวนซอฟตแวรตามฟงกช่ันงาน 
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ภาพที่ 2.33 ตัวอยางการแบงสวนซอฟตแวรตามฟงกช่ันงาน 

 
3) ขั้นตอนการควบคุมการทํางานของสวนประกอบยอย เปนขั้นตอนการกําหนด

รูปแบบการควบคุมการทํางานของซอฟตแวร ซ่ึงแบบจําลองจะสามารถแสดงใหเห็นถึงทิศทางการ
ควบคุมการทํางานระหวางสวนประกอบยอยตางๆนั้นเอง โดยการรูปแบบการควบคุมการทํางาน
ของซอฟตแวร นั้นสามารถแบงได 2 รูปแบบที่จะกลาวถึง คือ การควบคุมการทํางานแบบศูนยกลาง 
(Centralized Control) และ การควบคุมตามเหตุการณ (Event-Base Control) เชน ตัวอยางแสดงดัง
ภาพที่ 2.34 แสดงแบบจําลองการควบคุมตามเหตุการณ แบบเหตุการณแบบกระจาย (Broadcast 
Model) 
 

 
ภาพที่ 2.34 แบบจําลองเหตุการณแบบกระจาย 
 

5. การออกแบบซอฟตแวรตามวิธีเชิงโครงสราง (Structured System Design) 
เปนการออกแบบซอฟตแวรแบบดั้งเดิม คือการแบงซอฟตแวรออกเปนสวนๆตาม

หนาที่การทํางาน แลวนํามาสรางเปนแผนผังโครงสราง (Structure Chart) จากนั้นจึงออกแบบ
อัลกอริทึมของโมดูล ดังแสดงขั้นตอนการออกแบบซอฟตแวรตามวิธีเชิงโครงสราง ดังภาพที่ 2.35 
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ภาพที่ 2.35 ขั้นตอนการออกแบบซอฟตแวรตามวิธีเชิงโครงสราง 
 

ในการออกแบบเชิงโครงสราง หรือ การออกแบบโปรแกรมนั้นผลลัพธที่ไดจากการ
ออกแบบ คือ แบบจําลองตามแผนผังโครงสรางและ รหัสเทียม (Pseudo Code) โดยแบบจําลอง
แผนผังโครงสรางจะใชสัญลักษณดังภาพที่ 2.36 ตัวอยางของแผนผังโครงสราง (Structure Chart) 
ดังภาพที่ 2.37 และ ตัวอยางของรหัสเทียม (Pseudo Code) ดังภาพที่ 2.38 

 

 
 

ภาพที่ 2.36 สัญลักษณของแผนผังโครงสราง 
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ภาพที่ 2.37 ตัวอยางของแผนผังโครงสราง 
 

 
 
ภาพที่ 2.38 ตัวอยางของรหัสเทียม 
 

6. การออกแบบสวนประสานผูใช (User Interface Design) 
การออกแบบสวนประสานผูใชเปนกระบวนการสําคัญอีกกระบวนการหนึ่งสําหรับ

การผลิตซอฟตแวร ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูใชเกิดความพึงพอใจ โดยกระบวนการออกแบบ
สวนประสานผูใช (User Interface) เปนกระบวนการทํางานที่มีลักษณะแบบวนซ้ําเพื่อใหผูใชมี
ความพึงพอใจที่สุด โดยกระบวนการสามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.39 
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ภาพที่ 2.39 กระบวนการออกแบบสวนประสานผูใช 
 

7. เกณฑคุณภาพและการประเมินคุณภาพการออกแบบซอฟตแวร 
เกณฑคุณภาพและการประเมินคุณภาพสําหรับการออกแบบซอฟตแวรสามารถวัดได

จาก 2 ดาน คือ ดานแผนผังโครงสราง (Structure Chart) และ ดานสวนประสาน (User Interface) ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1) ดานแผนผังโครงสราง (Structure Chart) ในเกณฑคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพนั้นเนื่องจากแผนผังโครงสรางที่ไดจากการออกแบบของแตละโครงการมีความแตกตางกัน 
แตลักษณะของโมดูลที่ดีตองมีความอิสระตอกันซึ่งสามารถวัดไดจากเกณฑการประเมิน 2 ขอ 
ไดแก ระดับความแข็งแกรงของโมดูล (Module Cohesion) และ ระดับความสัมพันธระหวางโมดูล 
(Module Coupling) ดังรายละเอียดดังนี้ 

ก. ระดับความแข็งแกรงของโมดูล (Module Cohesion) สามารถวัดไดหลาย
ระดับ ดังเชน การวัดจากระดับการยึดเกาะกันของหนาที่หรือกิจกรรมในโมดูล (Function Cohesive) 
เพื่อการทํางานของฟงกช่ันใดฟงกช่ันหนึ่ง โดยหากโมดูลใดมีหนาที่เพื่อฟงกช่ันเดียว แสดงวามี
ความแข็งแกรงสูง แตถาโมดูลมีมีหนาที่เพื่อฟงกช่ันมากกวา 1 ฟงกช่ัน แสดงวามีความแขงแกรงต่ํา 
ดังนั้น โมดูลที่ดีควรมีความแข็งแกรงสูงนั้นเอง ดังภาพที่ 2.40 แสดงลักษณะของ Cohesion แตละ
ระดับ และดังภาพที่ 2.41 แสดงระดับความแข็งแกรงของโมดูล (Module Cohesion) 
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ภาพที่ 2.40 ลักษณะของ Cohesion แตละระดับในการประเมินการออกแบบซอฟตแวร 
 

 
ภาพที่ 2.41 ระดับความแข็งแกรงของโมดูล 
 

ข. ระดับความสัมพันธระหวางโมดูล (Module Coupling) โมดูลท่ีดีจะตองมี
ความสัมพันธระหวางกันนอยที่สุดซ่ึงจะไดโมดูลที่มีความซับซอนนอยนั้นเอง โดยสามารถวัดได
หลายระดับ ดังนี้  Data Coupling คือท้ังสองโมดูลมีความสัมพันธกัน โดยการสงขอมูลระหวางกัน
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แตเปนขอมูลไมมีโครงสราง Stamp Coupling ทั้งสองโมดูลมีความสัมพันธกันโดยการสงขอมูล
ระหวางกัน แตเปนขอมูลมีโครงสราง Control Coupling ทั้งสองโมดูลมีความสัมพันธกันโดยการ
สงขอมูลระหวางกัน แตเปนขอมูลควบคุม Common Coupling โมดูลมีการใช Global Variable 
รวมกัน Content Coupling โมดูลหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานโมดูลอ่ืนได ดังแสดงดังภาพ
ที่ 2.42 แสดงระดับความสัมพันธของโมดูล (Module Coupling) 
 

 
ภาพที่ 2.42 ระดับความสัมพันธของโมดูล 
 

2) ดานสวนประสาน (User Interface) คุณภาพและการประเมินสวนประสานนั้น 
ผูใชจะมีหนาที่ในการผลวาถูกตองตรงตามความตองการหรือไม และ การออกแบบสวนประสาน
นั้นควรผานเกณฑกฎเหล็กการออกแบบที่เสนอโดย Theo Mandel ทั้ง 3 ประการ คือ ผูใชควบคุม
การทํางานบางอยางได ลดปริมาณของสิ่งที่ผูใชตองจดจํา และ สวนประสานตองสอดคลองกัน โดย
รายละเอียดทั้ง 3 ประการมีดังนี้  

ก. ไมควรบังคับใหผูใชตองโตตอบกับระบบในสวนที่ไมจําเปน 
ข. อนุญาตใหผูใชโตตอบกับระบบไดมากวา 1 ทาง 
ค. อนุญาตใหผูใชสลับการทํางานและยกเลิกผลการทํางานบางอยางได 
ง. เตรียมเครื่องมือสําหรับการสรางการทํางานแบบอัตโนมัติใหกับผูใช 
จ. ไมควรใหผูใชติดตอกับระบบปฎิบัติการดวยการพิมพคําส่ังโดยตรง 
ฉ. ผูใชไมควรทํางานกับ Object ไดโดยตรง 
ช. ลดการจดจําการใชงานที่ผานไปขณะที่ใชโปรแกรมนั้นอยู 
ซ. ควรกําหนดคาเริ่มตนการใชงานที่เหมาะสมกับผูใชทั่วไป 
ฌ. คียลัดควรสื่อความหมายของงาน 
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ญ. ควรแสดงสถานการณทํางานของผูใชในกระบวนการใดๆ 
ฎ. ควรแสดงรายละเอียดการใชงานพอสังเขปในเบื้องตน 
ฏ. สวนประกอบบนจอภาพตองสอกคลองกัน 
ฐ. โปรแกรมที่อยูในกลุมเดียวกันตองสอดคลองกัน 
ฑ. ไมควรเปลี่ยนลักษณะการโตตอบกับระบบที่เหมือนๆกัน 

2.2.7 การเขียนโปรแกรม (Program Writing) 
ในการเขียนโปรแกรมอาจไมใชเร่ืองยากสําหรับโปรแกรมเมอร แตส่ิงที่ยาก คือการที่

โปรแกรมเมอรตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ที่จะทําใหโปรแกรมมีคุณภาพตามหลักของวิศวกรรม
ซอฟตแวร เชน การบํารุงรักษางาย ความสามารถในการใชซํ้า เปนตน ดังนั้นวิศวกรรมซอฟตแวรจึง
กําหนดมาตรฐาน และ กระบวนการทํางานขึ้นมาเพื่อควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมอรให
สอดคลอง มีระเบียบ เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ ลดขอผิดพลาดในเบื้องตนได ดังนั้นการเขียน
โปรแกรมจะมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรฐานในการเขียนโปรแกรม การกําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อให
โปรแกรมสามารถซอมบํารุงงาย นั้นคือ โปรแกรมจะตองทําการเขียนเพื่อใหอานโคดไดงายซ่ึงจะ
ทําใหแกไขโคดไดงายขึ้นนั้นเอง และ โปรแกรมจะตองแกไขไดงายโดยไมกระทบกันมาก ซ่ึง
เนื่องจากโปรแกรมทั่วไปมีโครงสรางหลักเหมือนๆกัน ดังนั้นมาตรฐานการเขียนโปรแกรม จะมี 4 
แบบ ดังนี้ 

1) มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมกับโครงสรางควบคุมการทํางานของ
โปรแกรม (Control Structure) ไดแก การเขียนโคดจากบนลงลาง  คือการเขียนตามลักษณะของ 
เหตุการณ แลวเปนไปตามคําส่ังควบคุม โดยไมมีการเขียนแบบกระโดดไปกระโดดมา และ การ
เขียนแบบแบงสวนการทํางานออกเปนโมดูล  คือ การเขียนโดยพยายามแบงโมดูลการทํางานโดย
แยกออกจากกัน และเมื่อมีการเชื่อมโยงกัน โดยผานการเรียกใชขอมูลซ่ึงกันและกัน ควรใสหมาย
เหตุระบุช่ือของขอมูลที่มีการรับสงซ่ึงกันและกันดวย 

2) มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมกับโครงสรางอัลกอริธิม (Algorithm) ซ่ึงโดย
ปกติโปรแกรมเมอรจะไดขอมูลมาจากขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ ดังนั้นมาตรฐานใน
การเขียนโปรแกรมกับโครงสรางอัลกอริธิม หมายถึงการเขียนโคดตามที่ไดออกแบบไวนั้นเอง 

3) มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมกับโครงสรางขอมูล (Data Structure) คือ การ
เขียนโคดใหเรียบงายที่สุด โดยพยายามทําเปนขั้นตอนอยางงาย และสลับซับซอนนอยที่สุด 

4) มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เชน การแยกฟงกช่ันหรือโมดูลรับและ
แสดงผลขอมูลออกจากกัน การกําหนดชื่อตัวแปร ช่ือฐานขอมูลที่สอดคลอง และสื่อความหมาย
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ชัดเจน การระบุขอผิดพลาดของโปรแกรมที่อาจเกิดขึ้นได เปนตน 
2. การจัดทําคําอธิบายโปรแกรม เปนสวนที่ทําใหบุคคลอื่นสามารถเขาใจหนาที่ 

วัตถุประสงค และการทํางานของโปรแกรมไดงายขึ้น โดยมีหลักการดังนี้ 
1) Header Comment Block คือการเขียนหมายเหตุไวที่สวนหัวของโปรแกรม 

ประกอบไปดวย ช่ือโปรแกรม ช่ือโปรแกรมเมอร หนาที่ของโปรแกรม วันที่เร่ิม- วันที่ส้ินสุดการ
เขียนโปรแกรม ความสําคัญของโปรแกรม วิธีการใชขอมูล อัลกอริธิม และวิธีการควบคุมการ
ทํางาน อธิบายอัลกอริธิมและการตอบสนองที่เกิดขึ้น แสดงขอมูลนําเขาและผลลัพธที่คาดหวัง 
วิธีการทดสอบและวิธีการใชงานโปรแกรม วิธีขยายขีดความสามารถของโปรแกรม 

2) หมายเหตุสวนอื่นๆ คือการเขียนหมายเหตุไวที่สวนการทํางานของโปรแกรม 
เชน ช่ือและชนิดของตัวแปร ตรรกะการทํางานของโปรแกรม 

3) ตั้งชื่อตัวแปรใหส่ือความหมายไดชัดเจน และอธิบายการเรียกใชขอมูล 
4) จัดรูปแบบโคดและหมายเหตุใหไปในทิศทางเดียวกัน อานงาย เชน จัดยอหนา 

การจําแนกบลอกตางๆ 
3. กระบวนการเขียนโปรแกรม สามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ทําความเขาใจปญหา คือการทําความเขาใจจากแผนผัง หรือ Flow Chart จาก
ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบนั้นเอง 

2) วางแผนการแกปญหา คือหลังจากโปรแกรมเมอรทําการวิเคราะหและเขาใจ
ปญหาแลวโปรแกรมเมอรจะเริ่มวางแผนการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา 

3) ดําเนินการตามแผน การเขียนโคด 
4) ทบทวน คือ การพิจารณาโคดที่เขียนถูกตองหรือไม 

2.2.8 การทดสอบซอฟตแวร (Software Testing) 
การทดสอบซอฟตแวร เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประเมินการปรับปรุงคุณภาพของ

ซอฟตแวรโดยการหาขอผิดพลาดและปญหาที่เกิดขึ้น แลวทําการแกไขขอผิดพลาดหรือปญหา
ดังกลาวใหถูกตอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนวาซอฟตแวรทํางานไดครบทุกฟงกช่ันตาม
ขอกําหนดความตองการ และตรวจสอบวาแตละฟงกช่ันสามารถประมวลผลขอมูลไดถูกตอง ดังนั้น
ในการผลิตซอฟตแวรใหไดคุณภาพนั้น ซอฟตแวรจะตองถูกทําการทดสอบ โดยทําการทดสอบการ
ทํางานทีละสวนและรวมกันทดสอบการทํางานอีกครั้ง ทั้งนี้การทดสอบซอฟตแวรจะตอง
ดําเนินการไปในทุกๆระยะของกระบวนการผลิตซอฟตแวรอยางตอเนื่อง และ การวางแผนการ
ทดสอบควรดําเนิน การตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหความตองการ เพื่อใหการทดสอบมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ดังรายละเอียดในการทดสอบซอฟตแวร ดังนี้ 
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1. กระบวนการทดสอบซอฟตแวร 
แนวทางในการทดสอบซอฟตแวรที่ดี คือการทดสอบตามรอบของการสรางซอฟตแวร

ในแตละรอบจนไดช้ินงานเพิ่มขึ้นจนไดซอฟตแวรที่สมบูรณ โดยเริ่มจากการทดสอบทีละโมดูล 
แลวขยายเพิ่มเปนรอบๆ แตในทุกรอบของการทดสอบจะมีขั้นตอนการทดสอบแสดงดังภาพที่ 2.43 

 

 
ภาพที่ 2.43 ขั้นตอนการทดสอบซอฟตแวร 
 

2. ระดับและวิธีการทดสอบซอฟตแวรแตละระดับ 
เนื่องจากในแตละรอบการเขียนโปรแกรม จะไดโคดของโปรแกรมเปนสวนๆ ดังนั้น

ในการทดสอบซอฟตแวรที่ดีจึงตองมีหลายระดับในการทดสอบเพื่อใหมั่นใจไดวาไดซอฟตแวรที่มี
คุณภาพ โดยระดับการทดสอบสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ การทดสอบระดับหนวย (Unit 
Testing), การทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Testing) และ การทดสอบระบบ (System 
Testing) และ เนื่องจากแตละระดับจะมีจุดประสงคการทดสอบที่ตางกัน ทําใหวิธีการทดสอบของ
ทั้ง 3 ระดับก็แตกตางกันดวย ภาพที่ 2.44 แสดงวิธีที่ใชในการทดสอบซอฟตแวรแตละระดับ 
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ภาพที่ 2.44 วิธีที่ใชในการทดสอบซอฟตแวรแตละระดับ 
 

3. การทดสอบระดับหนวย (Unit Testing) 
เปนการทดสอบหนวยยอยท่ีสุดของซอฟตแวร ทีละหนวย เพื่อคนหาขอผิดพลาดหรือ

จุดบกพรองของแตละหนวย และ ประเมินการทํางานในแตละดานตางๆของหนวยยอยนั้น โดยการ
ทดสอบระดับหนวยมีพารามิเตอรที่สําคัญที่ตองทําการทดสอบ ดังนี้ 

1) โครงสรางขอมูล (Data Structure) คือ การทดสอบวาโครงสรางขอมูลใน
หนวยยอยนั้นมีการทํางานที่ถูกตองและสมบูรณหรือไม 

2) เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Condition) คือ การทดสอบวาขอบเขตของขอมูล
ในการประมวลผลของหนวยยอยนั้นๆสามารถทํางานไดถูกตองหรือไม นั้นคือถาขอมูลต่ําหรือสูง
กวาขอบเขต ระบบตองตรวจจับขอผิดพลาดนั้นได 

3) เสนทางการประมวลผลอิสระ (Independent Process Path) คือ การทดสอบวา
เสนทางการทํางานของแตละเงื่อนไขถูกทํางานอยางถูกตอง 

4) เสนทางการประมวลผลขอผิดพลาดและการแสดงขอผิดพลาด  (Error 
Processing Path) ) คือ การทดสอบวาเสนทางการทํางานของขอผิดพลาดตองถูกทํางาน 

4. การทดสอบระดับรวมหนวย (Integration System) 
เปนการทดสอบการทํางานรวมกลุมของโปรแกรมหรือสวนประกอบยอยที่ถูก

ประสานเขาดวยกัน โดยทํางานหนาที่ใดหนาที่หนึ่งรวมกัน เพื่อคนหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 
ดังนั้นสิ่งที่ถูกทดสอบในระดับนี้คือ สวนประสาน และ ผลการทํางานของหนวยรวม 
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5. การทดสอบระบบ (System Testing) 
เปนการทดสอบการทํางานของระบบเมื่อรวมเขากับองคประกอบอื่นๆ ไดแก อุปกรณ 

บุคลากร และ ขอมูล เพื่อทดสอบระบบวาทํางานไดถูกตองตรงตามขอกําหนดและความตองการ
ของผูใชหรือลูกคาหรือไม แลวนําไปสูการตรวจรับของลูกคาตอไป 

6. การทดสอบแบบกลองดําสําหรับการทดสอบระดับหนวย (Unit Test) 
การทดสอบแบบกลองดํา (Black Box Testing) เปนการทดสอบผลการทํางานของ

ซอฟตแวรในแตละหนาที่ตามขอกําหนดความตองการ เพื่อดูวาซอฟตแวรสามารถทํางานไดถูกตอง
ตามขอกําหนดไวหรือไมโดยไมคํานึงถึงคําสั่งภายใน นั้นคือการดูแตผลลัพธที่ไดนั้นเอง โดยไม
สนใจวาโปรแกรมจะทํางานอยางไร และทําการทดสอบตามหัวขอดังนี้ 

1) ทดสอบหนาที่การทํางานของหนวย 
2) ทดสอบสวนประสานกับระบบอื่น 
3) ทดสอบการตัดสินใจทํางานหรือการหยุดทํางาน 
4) ทดสอบการประมวลผล 

7. การทดสอบแบบเพิ่มโมดูลจากบนลงลาง (Top-Down Approach) สําหรับการ
ทดสอบระดับรวมหนวย (Integration Test) 

การทดสอบแบบเพิ่มโมดูลจากบนลงลาง เปนการทดสอบโดยเพิ่มทีละโมดูลจากบน
ลงลาง หรือ โมดูลที่มีความเกี่ยวของกันไปเรื่อยๆโดยเพ่ิมทีละโมดูล ดังภาพที่ 2.45 แสดงตัวอยาง
การทดสอบแบบเพิ่มโมดูลจากบนลงลาง 
 

 
 

ภาพที่ 2.45 ตัวอยางการทดสอบแบบเพิ่มโมดูลจากบนลงลาง 
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8. การทดสอบแบบอัลฟาและเบตา ในขั้นตอนการทดสอบระบบ (System Testing) 
การทดสอบแบบอัลฟาและเบตา เปนการทดสอบโดยการใชขอมูลจริงในการทดสอบ

โดยการทดสอบแบบอัลฟานั้นจะทําการนําเขาขอมูลจริงแตใชปริมาณไมมากและถูกกระทําโดย
ผูพัฒนาระบบ สวนการทดสอบแบบเบตานั้นจะทําการนําเขาขอมูลจริงในปริมาณมาก และถูก
กระทําโดยผูใชระบบหรือลุกคา 

9. การทดสอบขณะปฎิบัติการระบบ (Runtime Operation Testing) ในขั้นตอนการ
ทดสอบระบบ (System Testing)  

การทดสอบขณะปฎิบัติการระบบ เปนการทดสอบขณะระบบทํางานซึ่งนั้นหมายถึง
การทดสอบการทํางานรวมกันระหวาง อุปกรณ ขอมูล และ บุคลากร นั้นเอง โดยสรุปการทดสอบ
ไดดังนี้ 

1) ทดสอบการกูคืน (Recovery Testing) เปนการทดสอบความสามารถในการกู
คืนระบบเมื่อเกิดความลมเหลว 

2) ทดสอบแรงตึงเครียด (Stress Testing) เปนการทดสอบในสถานการณที่ไม
ปกติ เพื่อดูวาระบบสามารถจะทนตอสถานการณดังกลาวไดนานเพียงใดกอนที่ระบบจะลมเหลว 
เชน กรณีปริมาณขอมูลมากเกินไปจะใชทรัพยากรมากไหม หรือ การทดสอบความไวของระบบใน
กรณีขอมูลมีปริมาณมากๆ เปนตน 

3) ทดสอบสมรรถนะ (Performance Testing) เปนการทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะ
ดานตางๆของระบบในสถานการณปกติ เชน ระยะเวลาตอบสนอง เนื้อที่ฐานขอมูล การจัดสรร
หนวยความจํา เปนตน 

4) ทดสอบการรักษาความปลอดภัย (Security Testing) เปนการทดสอบระบบ
รักษาความปลอดภัยของระบบ วามีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

5) ทดสอบการจัดทําเอกสาร (Documentation Testing) เปนการทดสอบเอกสาร
ของระบบทั้งหมดวาถูกตอง สอดคลอง และ อานงายหรือไม เชน คูมือระบบ คูมือการบํารุงรักษา 
เอกสารทางเทคนิค เปนตน 

2.2.10 การนําไปใชงาน (Implementation) 
เปนขั้นตอนหลังจากระบบใหมไดพัฒนาขึ้น และผานการทดสอบเปนที่เรียบรอยแลว 

โดยจะทําการติดตั้งระบบ จัดทําคูมือการใชงาน การฝกอบรม และ การประเมินผลระบบ สามารถ
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

1. การติดตั้ง (Installation) ในการติดตั้งของระบบนั้นสามารถเลือกวิธีการติดตั้งได
หลายวิธีตามความเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย 4 วิธี คือ การติดตั้งเพื่อใชงานใหมทันที การติดตั้ง
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แบบคูขนาน การติดตั้งแบบทีละเฟส และ การติดตั้งแบบโครงการนํารอง 
2. การจัดทําอกสารคูมือการใชงาน (Documentation/Manuals) เปนการบงบอกถึง

ความสําเร็จของระบบซึ่งโดยพื้นฐานจะประกอบไปดวย 2 สวน คือ 
1) เอกสารคูมือสําหรับผูใช (User Documentation) หรือ manual นั้นเอง จะเปน

เอกสารที่ชวยใหผูใชงานระบบรับทราบถึงขั้นตอนการทํางานของระบบ แลวผูใชระบบสามารถทํา
ความเขาใจกอนการใชงานระบบตอไป 

2) เอกสารคูมือระบบ (System Documentation) จะเปนเอกสารที่ชวยใหผูใชงาน
ระบบรับทราบการจัดการกับระบบ การบํารุงรักษาระบบ การกําหนดสิทธิการใชงานระบบ การ
สํารองขอมูลระบบ การเคลื่อนยายระบบ และ อุปกรณที่ตองใชในระบบ เปนตน 

3. การฝกอบรม (Training) เปนขั้นตอนในการที่จะอธิบายการทํางานของระบบ
ใหกับผูใชเพื่อที่จะทําใหผูใชระบบสามารถทําความเขาใจกับระบบไดผานวิธีการตางๆ เชน การ
บรรยาย การสาธิต หรือ นําเสนอเปนบทเรียนลงบน CD ROM เปนตน 

4. การประเมินผลระบบ (System Evaluation) เปนการประเมินผลระบบโดยผูใชงาน 
เพื่อ ประเมินวาระบบสามารถดําเนินการตามความตองการหรือวัตถุประสงคหรือไม มีขอบกพรอง
ประการใดที่ควรปรับปรุง ทั้งในดานฟงกช่ันการทํางานของระบบ การโตตอบของระบบ ความ
ปลอดภัยของระบบ รวมถึงคูมือการใชงานระบบ 
 
2.3 การบริหารการผลิตซอฟตแวร 

2.3.1 การจัดการดานความตองการ (Requirements Management) 
ในการบริหารจัดการความตองการเปนสวนสําคัญในการทํางานทั้งในดานการบริหาร 

และ วิศวกรรมซอฟตแวร เนื่องจาก ความตองการของผูใชงานเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการพัฒนา
ระบบ ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมากในขั้นตอนสุดทายของโครงการ หากผูพัฒนาไมสามารถจัดทํา
ระบบไดตรงตามความตองการ ดังนั้น การจัดการความตองการ คือ กระบวนการทําความเขาใจและ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงความตองการของระบบ ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการตั้งแตระยะแรกๆของการเริ่ม
โครงการ โดยในการจัดการความตองการนั้น จะระบุงาน 2 หัวขอ 

1. การวางแผนการจัดการจัดการความตองการ เปนขั้นตอนในการวางแผนในการ
จัดการความตองการ และไดผลลัพธจากการวางแผนคือ เอกสารแผนงานดานความตองการ โดยมี
ขั้นตอนการวางแผนดังนี้ 

1) จําแนกความตองการ เปนขั้นตอนการระบุเอกลักษณใหกับทุกความตองการ 
2) จัดการการเปลี่ยนแปลง เปนขั้นตอนการกําหนดกิจกรรมและประเมินผล
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กระทบและตนทุนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
3) นโยบายการสืบหา เปนขั้นตอนในการกําหนดความสัมพันธระหวางความ

ตองการแตละรายการ และ ความตองการกับการออกแบบระบบ 
4) จัดหาเครื่องมือสนับสนุน เปนขั้นตอนในการจัดหาเครื่องมือ (CASE Tool) 

เขามาสนับสนุนกระบวนการจัดการความตองการ 
5) จัดทําเอกสารความตองการ 

2. การจัดการการเปลี่ยนแปลงความตองการ เปนขั้นตอนที่จะระบุถึงกระบวนการ
จัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความตองการ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยูภายใตการควบคุม
อยางเปนทางการ และมีความสอดคลอง ไมเกิดผลกระทบกับการทํางานของระบบ  ดังนั้น ผลลัพธ
ที่ไดจากขั้นตอนนี้ คือ นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ เอกสารขอเปลี่ยนแปลงความ
ตองการ 

2.3.2 การจัดการดานการวางแผนโครงการ (Project Planning Management) 
ในการดําเนินการการบริหารจัดการในการวางแผนโครงการนั้น เปนการจัดทํา

แผนงานของโครงการนั้นๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรตามวิศวกรรม
ซอฟตแวร และ แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 (CMMI Level 2) โดยใน
การวางแผนโครงการพัฒนาซอฟตแวร โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 

1. ระยะการเตรียมพรอมกอนเริ่มดําเนินการ (Preparation) เปนการเตรียมตัวหรือทํา
ความเขาใจในสิ่งที่ตองเริ่มวางแผนโครงการ ประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้ 

1) การทําความเขาใจในประเภทโครงการ เพื่อใหสามารถรูสถานะของตนในการ
ทํางานและเตรียมพรอมในการวางแผนตอไป โดยการทําความเขาใจลักษณะโครงการหรือประเภท
โครงการ สามารถแบงได 4 ประเภท คือ In-House Development, Outsource Development, 
Partnership Development และ Commercial Product Development 

2) การทําความเขาใจในลักษณะซอฟตแวร เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของระบบ
หรือซอฟตแวรที่ตองการวางแผนที่จะสงผลถึงปจจัยตางๆที่จะกระทบกับแผนงาน โดยการทําความ
เขาใจในลักษณะหรือประเภทของซอฟตแวรที่ตองการพัฒนาสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
Custom Development Software, Commercial-Off the shelf (COTS) และ COTS-Extension  

3) การจัดทําเอกสารนําเสนอโครงการและสัญญา เปนการวางแผนงานเบื้องตน 
หรือ ขอตกลงเบื้องตนกอนเริ่มดําเนินการพัฒนา ซ่ึงถือเปนเอกสารสําคัญในการเริ่มดําเนินการ โดย
มีกระบวนการจัดเอกสารนําเสนอโครงการและสัญญา ดังภาพที่ 2.46 
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ภาพที่ 2.46 กระบวนการจัดเอกสารนําเสนอโครงการและสัญญา 
 

4) การจัดทํานโยบายโครงการ ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการเริ่มตนโครงการ เพื่อ
เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินการ เปนสิ่งนํามาซึ่งปจจัยสนับสนุนตางๆในการดําเนินการ 
และ ชวยลดความเสี่ยงในการลมเหลวของการพัฒนาระบบงาน 

5) การทําความเขาใจในเปาหมาย ขอจํากัด หรือขอตกลงกับองคกร เพื่อให
ผูเกี่ยวของทั้งหมดในโครงการ (Stakeholder) มีความเขาใจในเปาหมาย (Goal) และ ขอจํากัด 
(Constraints) ในการดําเนินการโครงการใหตรงกัน โดยมีกระบวนการทําความเขาใจดังภาพที่ 2.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.47 กระบวนการการทําความเขาใจ เปาหมาย ขอจํากัด หรือขอตกลงกับองคกร 
 

2. ระยะเริ่มดําเนินการ เปนการวางแผนโครงการเพื่อกําหนดกิจกรรมในโครงการ 
ประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้ 

1) การประมาณการซอฟตแวร เปนสวนสําคัญที่จะใชในการวางแผนงานตอไป 
เนื่องจากแตละโครงการมีลักษณะแตกตางกัน ทําให การประมาณการจะตางกัน ซ่ึงจะสงผลกระทบ

Customer Vendors 

Request for Information 

Background 
Request for Proposal 

Proposal 
Contact 

จัดทําขอตกลงในการดําเนินการ 

ทําความเขาใจโครงสรางองคกร 

เชื่อมโยงแผนงานเขาสูความตองการซอฟตแวร 
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ถึงการวางแผนงานของแตละโครงการก็จะแตกตางกันไปดวย โดยในการประมาณการซอฟตแวร
นั้นมีกระบวนการ ดังภาพที่ 2.48 
 

 
ภาพที่ 2.48 กระบวนการประมาณซอฟตแวร 
 

2) การกําหนดกระบวนการพัฒนา (Process) เปนการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนา
ซอฟทแวรหรือระบบงาน โดยมักจะอางอิงถึงวงจรชีวิตของซอฟแวร (Software Development Life 
Cycle) แลวนําแนวคิดขององคประกอบตางๆมาประกอบกันโดยทําการกําหนดขั้นตอนตางๆที่
แตกตางกันทําใหเกิดโมเดลตางที่ที่แตกตางกันดัง 

3) กําหนดโครงสรางองคกร และ ผูรับผิดชอบ เปนการกําหนดภาระหนาที่ที่ชัดเจน 
และสอดคลองกับโครงการแตละโครงการ ซ่ึงการกําหนดโครงสรางองคกรในการพัฒนาซอฟตแวร
สามารถแบงไดหลายแบบ เชน การแบงตามแบบจําลองการพัฒนาแบงตามหนาที่การทํางานเปนตน 
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4) กระจายงาน เปนการกําหนด Effort และ Schedule ในการพัฒนาซอฟตแวร
ตลอดชวงของการพัฒนา มากระจายลงบนแตละชวง ดังแสดงดังภาพที่ 2.49 
 

 
 
ภาพที่ 2.49 การกระจายงานของ COCOMO II 
 

5) สรางเอกสารแผนงาน เปนการแสดงผลลัพธของการวางแผนงาน นั้นคือ 
แผนการพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Plan : SDP) ซ่ึงจะเปนเอกสารที่ชวยในการ
ส่ือสารระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของและเปนเสมือนขอตกลง หรือ Commitment ในการดําเนินการ ซ่ึง
มีองคประกอบของเอกสาร แสดงดังภาพที่ 2.50 
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ภาพที่ 2.50 องคประกอบของแผนการพัฒนาซอฟตแวร 
 

2.3.3 การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Tracking and Control) 
เปนการนําแผนงานที่ไดวางแผนไวไปใช แลวทําการติดตามผลการดําเนินการให

เปนไปตามแผน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. องคประกอบในการติดตาม คือ ลักษณะการติดตามความกาวหนาของโครงการ

โดยมีองคประกอบทั้งหมด 5 องคประกอบ ดังนี้ 
1) Process การติดตามความคืบหนาของกระบวนการ เปนการติดตามควบคุม

กิจกรรมของแตละกระบวนการไดปฎิบัติตามแผนไหม 
2) People การติดตามบุคลากร เปนการติดตามความกาวหนาสวนบุคลวา

สามารถทํางานไดตามเปาหมายหรือมีประสิทธิผลเพียงใด 
3) Product การติดตามความคืบหนาของผลิตภัณฑ หรือ ซอฟตแวร เปนการ

ติดตามควบคุมความกาวหนาของซอฟตแวรทางดานฟงกช่ันการทํางาน 
4) Schedule การติดตามแผนงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
5) Budget/Cost การติดตามในสวนการใชจายงบประมาณในโครงการ 

2. กระบวนการติดตามและควบคุม เปรกระบวนการในการติดตามและควบคุมตาม
แผนการที่ไดดําเนินการไว รวมถึงการตรวจทานในการทํางานตามแผนการดําเนินการ และ จัดเก็บ
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ขอมูลการติดตาม ดังแสดงดังภาพที่ 2.51 
 

 
 

ภาพที่ 2.51 กระบวนการในการติดตามและควบคุม 
 

จากภาพแสดงกระบวนการติดตามทําใหไดส่ิงที่ตองติดตามในกระบวนการและ
ผลลัพธดังนี้ 

1) ติดตามสิ่งที่ตองสงมอบ นั้นคือ ซอฟตแวร 
2) ติดตามเอกสารตางๆ เชน รายงานสรุปผลการใชจาย รายงานสรุปผลการ

ดําเนินการ รายงานการติดตามผลการดําเนินการ รายงานการติดตาม Defect จากซอฟตแวร เปนตน 
3) ระยะเวลาการติดตาม เชน อาทิตยละ 1 คร้ังเปนตน 
4) ผูเกี่ยวของที่ตองติดตาม 

2.3.4 การวัดผลและวิเคราะหผลโครงการ (Project Measuring and Analysis) 
การวัดผลและวิเคราะหผลโครงการเปนการดําเนินการหลังการติดตามและควบคุม ซ่ึง 

เปนผลลัพธที่ไดจากการติดตามที่ เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานทั้งในสวนของ Effort, 
Schedule และ Cost วาเปนไปตามแผนหรือขอกําหนดหรือไม ผานการวัดผลการติดตามตามหัวขอ
ดังนี้ 
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1.  ดัชนีวัดคาการเบี่ยงเบนของ Effort (% of Effort Deviation Indicator : %EDI) 
 
 
 

2. ดัชนีวัดคาการเบี่ยงเบนของ Effort จากแผนงานโดยรวม (% of Effort Deviation 
Indicator compared with total project Indicator : %EDSI) 
 

3. ดัชนีวัดคาการเบี่ยงเบนของ Schedule (% of Schedule Deviation Indicator : 
%SDI) 
 

4. ดัชนีวัดคาการเบี่ยงเบนของ Schedule จากแผนงานโดยรวม ( % of Schedule 
Deviation Indicator compared with total project Indicator : %SDSI) 
 
 

5. ดัชนีวัดคาการเบี่ยงเบนของ Defect ที่เกิดขึ้น (% of Defect Injection Deviation 
Indicator : %DI) 
 

 
 

2.3.5 การจัดการคุณภาพ (Quality management) 
คุณภาพของซอฟตแวร จะมีความหมายคอนขางซับซอน เนื่องจากซอฟตแวรถูก

กําหนดตามความตองการของลูกคา แตมีการระบุเกณฑคุณภาพของซอฟตแวรอยู โดยเนื่องจากการ
ผลิตซอฟตแวรใหไดคุณภาพนั้น จะเกิดจากกระบวนการผลิตซอฟตแวรที่ดี ตามหลักการวิศวกรรม

%EDI= Actual Effort-Planned Effort *100 
Planned Effort 

%EDSI= Actual Effort-Planned Effort *100 
      Total Planned Effort 

%SDI= Actual Schedule-Planned Schedule *100 
Planned Schedule 

%SDSI= Actual Schedule-Planned Schedule *100 
    Total Planned Schedule 

%DI= Actual Defect-Planned Defect Injection 
Planned Defect Injection 
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ซอฟตแวร ดังนั้น ในดานคุณภาพนั้น จึงตองมีกระบวนการจัดการคุณภาพของซอฟตแวรดวย ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะของซอฟตแวรที่มีคุณภาพ  ภาพที่ 2.52 แสดงแบบจําลองคุณลักษณะ
ของซอฟตแวรที่มีคุณภาพตาม ISO/IEC9126 
 

 
 

ภาพที่ 2.52 แบบจําลองคุณลักษณะของซอฟตแวรที่มีคุณภาพตาม ISO/IEC9126 
 

2. การจัดการคุณภาพของซอฟตแวร คือ กิจกรรมดานการจัดการทั้งหมดที่กําหนด
นโยบายคุณภาพ วัตถุประวงค และความรับผิดชอบดานคุณภาพ แลวนําไปปฎิบัติ โดยการจัดการ
คุณภาพซอฟตแวรนั้นประกอบไปดวยกิจกรรมสําคัญ 3 กิจกรรม ไดแก การประกันคุณภาพ การ
วางแผนคุณภาพ และ การควบคุมคุณภาพ 

3. การประกันคุณภาพซอฟตแวร  เปนกระบวนการที่ รับประกันวาผลิตภัณฑ
ซอฟตแวรและกระบวนการผลิตซอฟตแวรเปนไปตามความตองการที่กําหนด ดวยการวางแผน การ
ประกาศนโยบาย และ การดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อทําใหมั่นใจไดวาซอฟตแวรที่ผลิตจะได
คุณภาพตามที่ตองการ ดังนั้น การประกันคุณภาพจึงตองกําหนด มาตรฐานคุณภาพซึ่งประกอบไป
ดวย 

1) มาตรฐานของผลิตภัณฑ (Product Standard) เปนการกําหนดมาตรฐานที่จะ
นําไปใชกับผลิตภัณฑที่จะพัฒนา นั้นคือ ซอฟตแวรที่ผลิตจะตองตรงตามมาตรฐานที่กําหนด เชน 
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มาตรฐานการจัดทําเอกสาร มาตรฐานรูปแบบเอกสาร มาตรฐานรูปแบบการนําเสนอขอมูลบน
เอกสาร มาตรฐานการเขียน Heading ของโปรแกรม มาตรฐานการประกาศตัวแปร เปนตน 

2) มาตรฐานของกระบวนการ (Process Standard) เปนการกําหนดกระบวนการ
หรือกรอบการทํางานที่จะตองปฎิบัติตามในการผลิตซอฟตแวร เชน กระบวนการทบทวนการ
ออกแบบ กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง กระบวนการควบคุมเอกสารสงมอบ กระบวนการ
จัดทําเอกสาร เปนตน 

4. การวางแผนคุณภาพ เปนกระบวนการในการจัดทําแผนงานคุณภาพสําหรับ
โครงการ ซ่ึงภายในแผนงานจะตองมีการกําหนดนิยามของคุณลักษณะของซอฟตแวรที่มีคุณภาพ 
และ อธิบายวิธีการประเมินคุณภาพ ผลลัพธที่ไดจากการวางแผนคุณภาพ คือ เอกสารแผนงาน
คุณภาพ 

5. การควบคุมคุณภาพ เปนการดูแลและควบคุมใหกระบวนการผลิตซอฟตแวร 
ดําเนินไปตามแผนงานการประกันคุณภาพและมาตรฐานอยางครบถวน 

6. การวัดและประเมินคุณภาพ  เปนการตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแวรได
มาตรฐานตามที่กําหนดหรือไม โดยในการวัดผลนั้นควรจะทําเปนตัวเลขเพื่อเทียบกับเปาหมาย ซ่ึง
ดัชนีที่ใชวัดแตละโครงการจะแตกตางออกไปตามความเหมาะสม เชน การวัดความสามารถในการ
ซอมบํารุง อาจวัดไดจาก จํานวนพารามิเตอรในแตละกระบวนการ (ถามีมาก ทําความเขาใจยาก) 
หรือ ระดับชั้นของคําส่ัง IF (ถามีระดับชั้นมาก ทําความเขาใจยาก ซับซอนมาก)  เปนตน  

2.3.6 การจัดการโครงแบบของระบบ (Configuration Management) 
การจัดการโครงแบบของระบบ คือ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบ

อยางเปนระบบ เพื่อคงความบูรณภาพของระบบและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงแบบ
ของระบบไดตลอดการพัฒนา นั้นคือ เนื่องจากในการพัฒนาระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู
ตลอกเวลา ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาจึงควรมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบ ทั้งดาน 
ซอฟตแวรและเอกสารตางๆดวย ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดการโครงแบบของระบบ (Configuration Management) เปนกิจกรรมที่ใช
ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบดังที่ไดกลาวไวแลว โดยกิจกรรมในการจัดการโครงแบบ
ของแตละโครงการจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของแตละโครงการ แตสวนใหญ
จะมี ลักษณะกิจกรรมคลายๆกัน  ไดแก  การวางแผนการจัดการโครงแบบ  (Configuration 
Management Planning) การกําหนดรายการโครงแบบ (Configuration Item Identification) การ
จัดการเวอรช่ัน (Version Management) 

2. การวางแผนการจัดการโครงแบบของระบบ เปนขั้นตอนการอธิบายถึงมาตรฐาน
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และขั้นตอนการทํางานที่จะใชในการจัดการโครงแบบ ดังนั้น จึงมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
1) กําหนดมาตรฐานการจัดการโครงแบบ เปนการระบุวาเอกสาร หรือส่ิงใดที่

ตองทําการควบคุมเพื่อเขาสูกระบวนการการจัดการ เชน เอกสารแผนงาน เอกสารขอกําหนด 
เอกสารออกแบบ เปนตน 

2) กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการโครงแบบ 
3) กําหนดนโยบายในการจัดการโครงแบบ เปนการระบุถึงสิ่งที่ตองทําการ

ปฎิบัติในการดําเนินการ เพื่อใหผูปฎิบัติมีการทํางานที่มีมาตรฐาน 
4) กําหนดเครื่องมือและวิธีการที่ใชในการจัดการโครงแบบ 
5) กําหนดโครงสรางฐานขอมูลที่ใชในการจัดการโครงแบบ เปนการระบุถึง

ฐานขอมูลที่จะใชบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงโคดโปรแกรมดวย 
2.3.7 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

การจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อระบุความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้น แลวนํามาประเมิน และเตรียมการ แลวทําการแกไขเพื่อใหโครงการสามารถ
ประสบความสําเร็จได สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

1. กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง สามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.53 และ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.13 
 

 
 
ภาพที่ 2.53 กระบวนการการจัดการความเสี่ยง 
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ตารางที่ 2.13 รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง 
 
Risk Assessment 
Risk Identification การกําหนดหรือช้ีประเด็นที่อาจเกิดขึ้น 
Risk Analysis การวิเคราะหความเสี่ยง 
Risk Prioritization การจัดลําดับความเสี่ยงแตละประเด็นและนสวนควบคุมความเสี่ยงได

เปน 3 สวน 
Risk Control 
Risk Management Plan การวางแผนควบคุมความเสี่ยง 
Risk Resolution การจัดการแกไขความเสี่ยง 
Risk Monitoring การติดตามความเสี่ยง 
 

2. การควบคุมความเสี่ยง เปนกิจกรรมหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหาตางๆไดทันทวงที โดยเริ่มจาก การวางแผน (Risk Management Planning) การหา
ทางแกไขปญหา (Risk Resolution) รวมถึงการติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) แสดงดัง
รายละเอียดดังนี้ 

1) การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) เปนการ
วางแผนบริหารจัดการวางแผนในดานความเสี่ยง นั้นคือ เมื่อมีการเกิดความเสี่ยงจะตองทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยการวางแผนแตละความเสี่ยง ระบุรายละเอียดแตละความเสี่ยง ระบุระยะเวลา 
และวิธีการแกไขความเสี่ยง การเชื่อมโยงความเสี่ยง คาใชจายหรือผลกระทบจากความเสี่ยง โดยส่ิง
ตางๆเหลานี้ตองถูกจัดทําเปนเอกสารในแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นเอง 

2) การหาทางแกไขปญหา (Risk Resolution) เปนการนําแผนที่ไดมาดําเนินการ
ตามขั้นตอน โดยการแกไขปญหานั้นอาจทําโดยการ กําจัดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือ ถาไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดก็ตองปรับเปลี่ยนความเสี่ยง เปนตน 

3) การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) เปนการตรวจวัดหลังจากที่ไดมีการ
ควบคุมความเสี่ยงวาอยูภายใตแผนการดําเนินการหรือไม 

2.3.8 การประมาณการซอฟตแวร (Software Estimation) 
การประมาณการตนทุนของซอฟตแวร (Project Cost Estimate) เปนกิจกรรมหนึ่งที่

สําคัญที่สุดในการวางแผนโครงการ เพื่อใชในการประเมินราคาของซอฟตแวร ซ่ึงตนทุนของ
ซอฟตแวรนั้นจะประกอบไปดวยคาใชจายตางๆ คือ คาใชจายดานฮารดแวร ซอฟตแวร และ การ
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บํารุงรักษา คาใชจายในการเดินทาง และ การฝกอบรม คาใชจายในความเพียรพยายาม (Effort) ซ่ึง
รวมถึงคาใชจายในการเตรียมงาน การบริหารงาน การติดตอส่ือสาร และสวัสดิการเปนตน 
นอกจากนั้น หนวยของ Effort จะมีการกําหนดเปนจํานวนแรงงานที่ใชตอวันหรือตอเดือน (Man-
month) ดวย โดยการประมาณการตนทุนของซอฟตแวรจะใชวิธีการจากการประมาณขนาดของ
ซอฟตแวร  แลวนําขนาดของซอฟตแวรที่ไดมาทําการประมาณการดวยแบบจําลองหรือสูตร
คณิตศาสตรที่เรียกวา COCOMO Model ซึงมีการนําปจจัยที่สงผลตอตนทุนหลายประการมา
คํานวณดวย ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. การประมาณขนาดซอฟตแวร 
การประมาณขนาดของซอฟตแวร จะมีกรรมวิธีในการวัดขนาดของซอฟตแวรอยู 2 

ประเภท ดังนี้ 
1) การนับจํานวนบรรทัดของซอรสโคด (Line of Code) เปนกรรมวิธีแบบเกาแต

ก็ยังมีการใชอยูในปจจุบัน มีกรรมวิธีโดยการนับจํานวนบรรทัดของโคด แตเนื่องจํานวนบรรทัดที่
นับไดจะขึ้นกับภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใชและการเขียนของโปรแกรมเมอร ซึ่งทําใหคาที่ไดจากการนับ
จํานวนบรรทัดจึงไมสามารถประมาณขนาดซอฟตแวรไดสมบูรณ 

2) การนับจํานวนฟงกช่ัน (Function Point : FP) ปนวิธีการวัดซอฟตแวรแบบ
ใหม โดยเปนการวัดขนาดซอฟตแวรจากการนับจํานวนฟงกช่ันการทํางานของโปรแกรมจาก
ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร ซ่ึงทําใหลดปญหาดานความแตกตางของภาษาที่ใชในการ
เขียนโปรแกรมไปไดดังสมการที่ 2.1 
 

                    FP = UFP*VAF                                                             (2.1) 
 

โดย FP = Size of Function Point = จํานวน Function Point ที่ปรับแตงแลว 
 UFP = Unadjusted Function Point (UFP) = จํานวน Function Point ที่ยังไมได

ปรับแตง 
 VAF = Value Adjustment Factor (VAF) = คาปจจัยคุณลักษณะของระบบ 

การคํานวณ UFP จะคํานวณจาก การแบงฟงกช่ันการทํางานเปนหมวดๆ โดยแบงเปน 
5 ประเภท ไดแก Internal Logical Files External Interface Files (EIF) External Inputs (EI) 
External Output (EO) และ External Queries (EQ) แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.14 
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ตารางที่ 2.14 รายละเอียดฟงกช่ันแตละประเภท 
 
ฟงกช่ัน รายละเอียด 
External Inputs (EI) ขอมูลท่ีรับเขามาในระบบ เพื่อนําไปอัพเดทขอมูลใน ILF 

เชน ขอมูลในกระบวนการ บันทึก, แกไข, ลบ เปนตน 
External Outputs (EO) ขอมูลท่ีเปนผลลัพธจากการประมวลผลขอมูลท่ีไดรับจาก

ภายในระบบ ใหนับการแสดงผลขอมูลที่มีรูปแบบตางกัน 
External Queries (EQ) กระบวนดึงขอมูลและประมวลผลเพื่อแสดงตอผูใช (Query 

ขอมูล) 
Internal Logical File (ILF) ไฟลที่เกี่ยวของกับขอมูลท่ีอยูในระบบตลอดชวงอายุของ

ระบบ และเปนไฟลที่มักจะถูกบํารุงรักษาหรือปรับปรุงดวย
ขอมูลที่รับจากภายนอก (EI) 

External Interface File (EIF) ไฟลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ใชอางอิงเทานั้น และใชรวมกับ
ระบบอื่น 

 
โดยการนับฟงกช่ันแตละประเภทจะนับตามจํานวนของ DET (Data Element Type : 

จํานวนของขอมูล) RET (Record Element Type : จํานวน Record) และ FTR (File Type Reference : 
ไฟลที่เกี่ยวของ) แลวนํามาเทียบกับตารางเกณฑระดับความซับซอนของฟงกช่ันซ่ึงแบงเปน 3 
ระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง สูง ในฟงกช่ันแตละประเภทจะถูกวัดขนาดความซับซอนออกมาไดหลาย
ระดับ ใหนับวาแตละฟงกช่ันมีระดับต่ํา กลาง หรือสูงจํานวนเทาใดแลวนํามาคูณกับตัวถวงน้ําหนัก
ของแตละระดับในฟกช่ันแตละประเภท ตามตารางถวงน้ําหนัก แลวหาผลรวมฟงกช่ันทั้งหมดที่นับ
ไดก็จะไดคา UFP ดังแสดงในตารางเกณฑความซับซอนของฟงกช่ันแตละประเภท ตารางที่ 2.15 
และ ตารางถวงน้ําหนัก ตารางที่ 2.16 
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ตารางที่ 2.15 เกณฑความซับซอนของฟงกช่ันแตละประเภท 
 

EI 
FTR DET 

1-4 5-15 >15 
นอยกวา  2 Low Low Average 
2 Low Average High 
มากกวา 2 Average High High 

EO, EQ 
FTR DET 

1-5 6-19 >19 
นอยกวา  2 Low Low Average 
2 หรือ 3 Low Average High 
มากกวา 3 Average High High 

ILF, EIF 
FTR DET 

1-19 20-50 >51 
1 Low Low Average 
2-5 Low Average High 
มากกวา 6 Average High High 
 
ตารางที่ 2.16 ตารางถวงน้ําหนัก 
 
ประเภทของฟงกช่ัน DET 

Low Average High 
EI x3 x4 x6 
EO x4 x5 x7 
EQ x3 x4 x6 
ILF x7 x7 x15 
EIF x5 x10 x10 
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การคํานวณ VAF ใหคํานวณจากปจจัยที่สงผลตอความแตกตางกันของแตละระบบ 
นั้นคือคุณสมบัติเดนทั้ง 14 ดานของระบบ โดยมีคาตั้งแต 0 (ไมเกี่ยวของ) ถึง 5 (เกี่ยวของมาก) ดัง
แสดงในตารางที่ 2.17 แลวใหรวมระดับอิทธิพลทั้ง 14 ดานเขาดวยกันแลวนํามาคํานวณหา VAF 
ตามสูตรคํานวณ ดังสมการที่ 2.2 

 
VAF = 0.65 + [0.01*ผลรวมคาคุณลักษณะ 14 ดาน]                (2.2)

   
 

ตารางที่ 2.17 คุณลักษณะเดนของระบบทั้ง 14 ดาน คา 0-5 (ไมเกี่ยวของ-เกี่ยวของมาก) 
 
 คุณลักษณะ คา 0-5 
1 การติดตอส่ือสารขอมูล (Data Communication)  
2 การประมวลผลขอมูลแบบกระจาย (Distributed Data Processing)  
3 ประสิทธิภาพของระบบ (Performance)  
4 การแกไขคาของระบบ (Configuration)  
5 ปริมาณรายการขอมูล (Transaction)  
6 การปอนขอมูลเขาสูระบบแบบออนไลน (Online Data Entry)  
7 ประสิทธิภาพการใชงานของผูใช (End User Efficiency)  
8 การปรับปรุงขอมูลแบบออนไลน (Online Update)  
9 ความซับซอนของการประมวลผล (Complex Processing)  
10 การนําไปใชซํ้า (Reusability)  
11 ความงายในการติดตั้ง (Installation Ease)  
12 ความงายในการดําเนินการ (Operation Ease)  
13 การใชงานไดหลายไซต  
14 รองรับการเปลี่ยนแปลงของผูใช (Change Requirement)  

 
แลวนําคา FP ที่ไดจากการคํานวณแปลงเปนจํานวนบรรทัด ตามมาตรฐาน QSM 

(Quantitative Software Management) แสดงดังตารางที่ 2.18 
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ตารางที่ 2.18 เปรียบเทียบคา FP เพื่อแปลงไปเปน LoC ตามมาตรฐานของ QSM 
 
ภาษาโปรแกรมมิ่ง LOC ตอ 1 Function 

Average Medium Low High 
Access 35 38 15 47 
ASP 154 - 104 205 
C 148 104 9 704 
C++ 60 53 29 178 
C# 59 59 51 66 
HTML 43 42 35 53 
Java 60 59 14 97 
Java Script 56 54 44 65 
VB script 45 34 27 50 

 
2. เทคนิคการประมาณแบบ COCOMO 
การประมาณการตนทุน และ Effort ดวยแบบจําลอง COCOMO นั้นเปนการคํานวณ

จากขนาดของซอฟตแวรรวมกับปจจัยแวดลอมอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ความแนนอนของกระบวนการ 
ความสามารถในการผลิตซอฟตแวรของทีมงาน ความยืดหยุน ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
คุณลักษณะของซอฟตแวร คุณลักษณะของการบริหารโครงการ คุณลักษณะของทีมงาน 
คุณลักษณะของ Platform เปนตน โดยรวบรวมขอมูลทั้ง 161 โครงการจําแนกตามขนาดของ
โครงการ, ใชหลักการวิเคราะหทางสถิติ และความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญตางๆ จนไดแบบจําลอง 
ซ่ึงปจจุบันถูกพัฒนาเปนเวอรช่ัน 2 ซ่ึงสามารถใชไดทั้งระยะกอนเริ่มโครงการ กอนออกแบบและ
หลังออกแบบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) กอนเริ่มโครงการ 
การประมาณการกอนเริ่มโครงการจะทําการนับจํานวนออบเจ็กตพอยท ทั้ง 3 สวน คือ 

หนาจอ (Screen) รายงาน (Report) และ โปรแกรมมิ่งในยุค 3GL แลวทําการประเมินระดับความ
ซับซอนของออบเจ็กทพอยท ตามตารางที่ 2.19 ทําใหไดจํานวนออบเจ็กตพอยทที่ผานการประเมิน
ความซับซอน แลวทําการประเมินอัตราการนํากลับมาใชใหม (%Reuse) และ ทําการประเมินคา 
Productivity Constant (คาคงที่ของประสิทธิผลในการผลิต) ที่ไดจากตารางที่ 2.20 แลวนํามา
คํานวณในสมการที่ 2.3 และ สมการที่ 2.4 
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Revise Object Point = Object Point X [(100-%Reuse)/100]               (2.3) 
Effort (Man-Month) = Revise Object Point / Productivity Constant              (2.4) 
 

ตารางที่ 2.19 ระดับความซับซอนของออบเจ็กตพอยท 
 
 งาย ซับซอน ซับซอนมาก 
Screen 1 2 3 
Reports 2 5 8 
3GL Modules 4 10 - 
 
ตารางที่ 2.20 คาคงที่ของประสิทธิผลในการผลิตซอฟตแวร โดยพิจารณาจากระดับประสบการณ
และความสามารถของทีมงาน 
 
ระดับประสบการณและ
ความสามารถ 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

Productivity Constant 4 7 13 25 50 
 

2) กอนออกแบบและหลังออกแบบ 
การประมาณการกอนออกแบบและหลังออกแบบระบบโดยจะทําการระบุปจจัยขับ 

(Cost Driven) ซ่ึงเปนปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการประมาณการ โดยจะทําการประเมินระดับการ
สงผลกระทบในแตละระดับ ไดแก ต่ํามาก (Very Low) ต่ํา (Low) ปานกลาง (Normal) สูง (High) 
และ สูงมาก (Very High) ดังตารางที่ 2.21 แสดงปจจัยขับทั้ง 15 ปจจัย 
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ตารางที่ 2.21 ปจจัยขับสําหรับ COCOMO II โดยแบงเปน 4 กลุม 
 
กลุมปจจัย ปจจัย รายละเอียด 
Project Attribute  MODP การใชเครื่องมือในการทําซอฟตแวร 
 TOOL การใชเครื่องมือในการบริหารโครงการ 
 SCED ถูกการกําหนดดานเวลา 
Product Attribute RELY ระดับความนาเชื่อถือและความไวใจไดของซอฟตแวรที่ตองการ 
 DATA ขนาดของฐานขอมูล 
 CPLX ระดับความซับซอนของซอฟตแวร 
Personnel Attribute  ACAP ความสามารถของนักวิเคราะหระบบ 
 AEXP ประสบการณของนักวิเคราะหระบบ 
 PCAP ความสามารถของโปรแกรมเมอร 
 VEXP ประสบการณของโปรแกรมเมอร 
 LEXP ประสบการณในการใชภาษาโปรแกรมมิ่งและเครื่องมือ 
Hardware Attribute TIME ขอจํากัดดานเวลาในการรันซอฟตแวร หรือ ความตองการแบบ 

Real Time 
 STOR ขอจํากัดของเนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูล 
 VIRT ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมของฮารดแวร 
 TURN ความถี่ในการเปลี่ยนระบบปฎิบัติการ 

 
ทําการระบุปจจัยขับ ขนาดของซอฟตแวร (KLOC: Kilo Line of Code) ทั้ง ในแงราย 

(Pessimistic) ทั่วไป (Most likely) แงดี (Optimistic) และ ระบุ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบุคลกร 
(Salary of engineer) คาใชจายเบ็ดเตล็ด (Overhead) คาใชจายอื่นๆ (Other) คาใชจายตอเดือน (One 
time cost) แลวทําการประเมินปจจัยตางๆดังแสดงดังภาพที่ 2.54 จะทําใหได Effort (Man-Month) 
จํานวนของคนที่จะใช (Number of Men) ระยะเวลาสําหรับโครงการ (Calendar Time) และ การ
ประมาณตนทุนของซอฟตแวร (Project Cost) โดยจะแบงการประเมินเปน 3 ระดับ คือ ระดับงาย 
(Organic) ปานกลาง (Semi-detached) และ ซับซอน (Embedded) 
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ภาพที่ 2.54 โปรแกรม COCOMO 
 

2.3.9 เคร่ืองมือและระเบียบวิธีท่ีใชในการผลิตซอฟตแวร 
เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบัน เครื่องมือ (Tools) และ ระเบียบวิธี (Methodology) สําหรับ

การผลิตซอฟตแวรนั้น มีอยูอยางมากมายเพื่อชวยใหความสะดวก ลดภาระการทํางาน ภาระการ
เรียนรูในการผลิตซอฟตแวรได ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องมือตางๆที่นํามาใชในกระบวนการนั้นจะถูก
ออกแบบมาใหเหมาะสมกับระเบียบวิธีที่แตกตางกันออกไป ตารางที่ 2.22 แสดงเคสทูลสที่ใชใน
การผลิตซอฟตแวร และ ตารางที่ 2.23 แสดงเครื่องมือที่ใชในการผลิตซอฟตแวร 

 
ตารางที่ 2.22 เคสทูลสที่ใชในการผลิตซอฟตแวร 
 
ลําดับ เครื่องมือ (Tools) รายละเอียด 
เครื่องมือสําหรับวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวร 
1 Visible Analyst 
2 Visual Paradigm 
3 SmartDraw 
4 Visio 
5 Excel 
6 TogetherSoft  (เครื่องมือออกแบบแลวสราง โคดไดอัตโนมัติ) 
7 Rational Rose (เครื่องมือออกแบบแลวสราง โคดไดอัตโนมัติ ในเชิงวัตถุ) 
8 EA (เครื่องมือออกแบบ) 
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ตารางที่ 2.22 (ตอ) 
 
ลําดับ เครื่องมือ (Tools) รายละเอียด 
เครื่องมือสรางซอฟตแวร 
1 EditPlus 
2 Eclipse 
3 Windev 
4 .Net Studio 
5 Macromedia 
6 Director 
7 Visual Basic 
8 Visual Studio.NET 
เครื่องมือทดสอบซอฟตแวร 
1 CodeSurfer (เครื่องมือวิเคราะหโคด) 
2 Capture and Playback Tool (เครื่องมือสรางกระบวนการทดสอบอัตโนมัติ) 
3 Structural Test Case Generator (เครื่องมือสรางกรณีทดสอบอัตโนมัติ) 
เครื่องมือสําหรับบริหารงาน 
1 Microsoft Project (เครื่องมือวางแผนโครงการ) 
2 COCOMO (เครื่องมือประมาณซอฟตแวร) 
3 SVN (Subversion )(เครื่องมือควบคุมวอรช่ันซอฟตแวร) 
เครื่องมือทั่วไป 
1 Word / Excel 
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ตารางที่ 2.23 เครื่องมือที่ใชในการผลิตซอฟตแวร 
 
ลําดับ เครื่องมือ (Tools) ลําดับ เครื่องมือ (Tools) 
1 DFD 10 Structure Diagram 
2 Use Case Diagram 11 Behavior Diagram 
3 class Diagram 12 Object Diagram 
4 Sequence Diagram 13 Collaboration Diagram 
5 State chart Diagram 14 Activity Diagram 
6 Component Diagram 15 Deploy Diagram 
7 ERD 16 ADL 
8 IDL 17 Jackson structure Diagram 
9 Structure Chart 18 Architecture Model 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รักชนก อิสรคัมภีร (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นอรธเทอรน สตาร ซอฟตแวร จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบ และ ฐานขอมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทนอรธเทอรนสตารซอฟต
แวรในการนําเสนอ สารสนเทศเกี่ยวกับผลการทํางานของพนักงานและการติดตามโครงการ เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งสามารถชวยลดเวลาการ
ทํางานในองคกรได 

นายประสิทธิ มาลัยเลิศ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแบบจําลองสําหรับการ
ตัดสินใจในการนําระบบ ERP มาใชงานโดยวิธีการ CMMI งานวิจัยนี้ไดศึกษาในการนําระบบ ERP 
มาใชในองคกรตามแบบจําลองกระบวนการแบบบูรณาการ ( CMMI )  เพื่อสรางแบบจําลอง
สําหรับชวยผูบริหารในการตัดสินใจ และคัดเลือก ERP มาใชงานไดอยางเหมาะสม โดยในการใช
แบบจําลองกระบวนการแบบบูรณาการ (CMMI) นั้นทําให ผูบริหารองคกรตางๆที่จะนําระบบ ERP 
มาใชงานสามารถคัดเลือก ERP มาใชไดอยางเหมาะสมและมีความพึงพอใจมากขึ้น 

ยุทธนา  ออนสนิท (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ระบบสนับสนุนสําหรับกลุม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ งานวิจัยนี้ได
ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่ออํานวยความสะดวก ในการดําเนินงานตามขอปฏิบัติเฉพาะของกลุม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของซีเอ็มเอ็มไอ เวอรชัน 1.1 โดยระบบมีความสามารถ
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กําหนดสิทธิการใชงานของผูใช จัดทําแผนจัดการความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงของโครงการ วิเคราะห
และจัดอันดับความเสี่ยง จัดทําแผนลดความเสี่ยงและแผนฉุกเฉินสําหรับจัดการความเสี่ยงหาก
เกิดขึ้น เฝาติดตามความสี่ยง แจงเตือนและสื่อสารขอมูลใหกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดพิมพรายงาน
ตางๆ การทดสอบระบบไดทดลองใชงานกับบริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงไดมาตรฐานซี
เอ็มเอ็มไอ ระดับวุฒิภาวะที่ 2 ปรากฏผลเปนที่นาพอใจ 

สุดารัตน สุขเจริญ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ระบบสนับสนุนกลุมกระบวนการ
ประกันคุณภาพกระบวนการ และ ผลิตภัณฑตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการระดับ
ความสามารถ ที่ 1 โดยงานวิจัยนี้ไดนําเสนอระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพ
กระบวนการและผลิตภัณฑบนพื้นฐานขอปฏิบัติที่แนะนําของซีเอ็มเอ็มไอ รวมทั้งอางอิงจาก
มาตรฐาน ISO 19011 ISO/IEC 15288 IEEE Std 730-2002 IEEE Std 730.1-1995 และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อออกแบบกิจกรรม อินพุต เอาทพุต บทบาทผูเกี่ยวของ และกระแสงานของระบบที่ได
พัฒนาขึ้น ซ่ึงไดถูกประเมินตรวจสอบความครบถวนของสิ่งที่สรางจากระบบดวยรายการสิ่งที่สราง
ทางตรงในคํา อธิบายตัวช้ีบอกการปฏิบัติกระบวนการ เวอรชัน 1.5 ของเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงประเทศ 

ราชันย  อุทัยกิจวานิช (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ระบบสนับสนุนกลุมกระบวนการ
วางแผนโครงการตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการโดยงานวิจัยนี้ไดออกแบบและ
พัฒนาระบบเพื่อชวยปรับปรุงกระบวนการตามขอปฏิบัติเฉพาะที่ 1.1-1.4 ของกลุมกระบวนการ
วางแผนโครงการ โดยมีการอางอิงมาตรฐานสากลอื่นๆ เชน ไออีอีอี 12207 และพีเอ็มบ็อค มาชวย
ในการกําหนดกระบวนการ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ชวยในการระบุกิจกรรมตางๆตลอดวัฏจักรการ
พัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตกและแบบสวนเพิ่ม การประมาณโครงการดวยวิธีฟงกชันพอยท ยูสเคส
พอยท ไวดแบนดเดลไฟ การวางแผนโครงการโดยใชแผนภูมิแกนต การแสดงผลความขึ้นตอกัน
ของงานตางๆโดยแผนภาพโครงขายที่สามารถแสดงเสนทางวิกฤติไดเพื่อชวยในการวางแผนซ้ํา 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  มีดังตอไปนี้ 
1. ดําเนินการ และ จัดทําเอกสารในการเริ่มตนโครงการ 
2. ดําเนินการ และ จัดทําเอกสารวางแผนโครงการพัฒนาซอฟตแวร 
3. พัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร 
4. พัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษาตามกระบวนการที่กําหนด ดังนี้ 

1) ศึกษาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา จากขอมูลเอกสารทาง
การศึกษา และ แบบฟอรมรายงานการชี้วัดคุณภาพทางการศึกษาที่มีอยูเดิม 

2) การรวบรวมและทําความเขาใจความตองการระบบ 
3) วิเคราะห ออกแบบ และ พัฒนาระบบ  
4) เขียนโปรแกรม และ ทดสอบโปรแกรม 
5) ติดตั้งระบบ ใชงานระบบ และฝกอบรมการใชงานระบบ 

5. ดําเนินการ และ จัดทําเอกสารบริหารโครงการตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร 
6. ดําเนินการและจัดทําเอกสารตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ

แบบบูรณาการ ระดับ 2 
7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  
3.2 อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1 อุปกรณฮารดแวรท่ีจะนํามาใช 
1. เครื่องเซิรฟเวอร 

• หนวยประมวลผล Intel Xeon 2.4 GHz 

• หนวยความจํา  (RAM)  4  Gigabyte 

• ความจุของฮารดดิสก  136  Gigabyte 

• จอภาพขนาด  15  นิ้ว 

• เมาส  และแปนพิมพ 
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2. เครื่องไคลเอนต 

• เครื่องคอมพิวเตอร ระดับ  Pentium IV 2.4 GHz 

• หนวยความจํา  (RAM)  256  Megabyte 

• ความจุของฮารดดิสก  60  Gigabyte 

• จอภาพขนาด  15  นิ้ว 

• เมาส  และแปนพิมพ 
3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

• ระดับ Pentium M 1.73 GHz 

• หนวยความจํา  (RAM)  2  Gigabyte 

• ความจุของฮารดดิสก  120  Gigabyte 

• จอภาพขนาด  15  นิ้ว 

• เมาส  และแปนพิมพ 
3.2.2 ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใช 

1. เครื่องเซิรฟเวอร 

• โปรแกรมระบบปฎิบัติการ คือ ไมโครซอฟตวินโดว 2003 เซิรฟเวอร 

• โปรแกรม Apache Web Server 

• ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) และ เอสคิวแอล เซอรเวอร 
2008 

• ภาษาทีใ่ชในการพัฒนาระบบ คือ PHP, JAVA script, HTML, CSS style 

• โปรแกรมที่ใชในการทํางานของระบบ Internet Explorer 6.0 

• โปรแกรมที่ใชในการควบคุม version ของ software คือ Subversion (SVN) 

• โปรแกรมที่ใชในการบริหารโครงการ และ จัดทําเอกสารตางๆ Microsoft 
Project 2003, Word 2003 และ Excel 2003 

• โปรแกรมที่ใชในการคํานวณประเมิณโครงการพัฒนาระบบ COCOMO Model 

• โปรแกรมที่ใชในการจดัการฐานขอมูล Microsoft Access และ Navicate 
MySQL 

2. เครื่องไคลเอนต 

• โปรแกรมระบบปฎิบัติการ คือ ไมโครซอฟต Windows XP Professional 

• โปรแกรมที่ใชในการทํางานของระบบ Internet Explorer 6.0 
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3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

• ระบบปฏิบัติการ  Windows XP Professional สําหรับเครื่องโนตบุค 

• โปรแกรม Apache Web Server 

• ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) และ เอสคิวแอลเซอรเวอร 
2008 

• โปรแกรมอีดติเตอร Dream Weaver 2008 

• ภาษาทีใ่ชในการพัฒนาระบบ คือ PHP, JAVA script, HTML, CSS style 

• โปรแกรมที่ใชในการทํางานของระบบ Internet Explorer 6.0 

• โปรแกรมที่ใชในการบริหารโครงการ และ จัดทําเอกสารตางๆ Microsoft 
Project 2003, Word 2003 และ Excel 2003 

• โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ Microsoft Visio 2007 

• โปรแกรมที่ใชในการจดัการฐานขอมูล Microsoft-Access และ Navigate 
MySQL 

• โปรแกรมที่ใชในการจดัทํารายงาน PHP Report Maker และ Crystal Report 
 

3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการวจัิย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย สรุปไดดังตารางที่  3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัย 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  เร่ิมตนโครงการ             

2.  วางแผนโครงการ             

3. การรวบรวมและทําความ
เขาใจความตองการระบบ 

 
           

4.  การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.  เขียนโปรแกรม             

6.  ทดสอบโปรแกรม             

7.  ติดตั้ง ใชงาน อบรม             

8.  เอกสารบริหารโครงการ             

9.  จัดทําเอกสาร CMMI             

10.  สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ 

           
 

11. เรียบเรียงงานคนควา
อิสระ 

        
 

   

 
3.4 สรุป 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยไดมีการแบงขั้นตอนที่จะศึกษาออกเปน 7  ขั้นตอน 
ไดแก  ขั้นตอนการดําเนินการ และ จัดทําเอกสารในการเริ่มตนโครงการ ขั้นตอนการดําเนินการ 
และ จัดทําเอกสารวางแผนโครงการพัฒนาซอฟแวร ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพ
ทางการศึกษาตามหลักการวิศวกรรมซอฟแวร ขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพทาง
การศึกษาตามกระบวนการที่กําหนด ขั้นตอนการดําเนินการ และ จัดทําเอกสารบริหารโครงการ
ตามหลักการวิศวกรรมซอฟแวร ขั้นตอนการดํานินการและจัดทําเอกสารตามมาตรฐานแบบจําลอง
วุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

ภาพรวมกระบวนการพัฒนาระบบตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ภาพรวมขั้นตอนที่ดําเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร และ ตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบ 

บูรณาการ ระดับ 2 ทั้งในดานกระบวนการพัฒนาระบบ การบริหารโครงการ และ การเชื่อมโยงเขา

สูมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบ บูรณาการ ระดับ 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

4.1  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยข้ันตอน และขอมูลตาง ๆ ซ่ึง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
4.1.1 ระยะเริ่มตนโครงการ  

ระยะเริ่มตนโครงการสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.1 แสดงกระบวนการในระยะเริ่มตน
โครงการ 
 
ตารางที่ 4.1 กระบวนการในระยะเริ่มตนโครงการ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

1.1 ทําความเขาใจลักษณะโครงการ  
1.2 ทําความเขาใจความตองการเบื้องตน  
1.3 จัดทําเสนอโครงการ Proposal 1.1 เอกสารนําเสนอโครงการ 
1.4 นําเสนอโครงการ Proposal  
1.5 ทําความเขาใจความตองการเบื้องตน 1.2 เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 
1.6 ศึกษาความเปนไปได 1.3 เอกสารผลการศึกษาความเปนไป 

1.7 ศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ 1.4 เอกสารผลการศึกษาทางเลือกในการ
พัฒนาระบบ 
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4.1.2 ระยะเก็บความตองการ  
ระยะเก็บความตองการสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.2 แสดงกระบวนการในระยะเก็บ

ความตองการ 
 
ตารางที่ 4.2 กระบวนการในระยะเก็บความตองการ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

2.1 กําหนดมาตรฐานการเก็บความตองการ 2.1 เอกสารมาตรฐานการเกบ็ความ
ตองการ 

2.2 การรวบรวมและทําความเขาใจความ

ตองการระบบ 

1) จัดแบงประเภทความตองการ 

2) สกัดความตองการ 

3) วิเคราะหความตองการ 

4) กําหนดความตองการ 

 

2.2 เอกสารบันทึกความตองการใชงาน 
2.3 เอกสารสรุปความตองการ (SRS) 

2.3 ตรวจสอบระยะความตองการ 

1) ตรวจสอบความตองการ 

(ทบทวน/ทําตนแบบ/แบบทดสอบ) 

2) วัดผลความตองการ 

2.4 เอกสารผลการตรวจสอบความ
ตองการ 

 
4.1.3 ระยะวิเคราะหและออกแบบระบบ  

ระยะวิเคราะหและออกแบบระบบสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.3 แสดงกระบวนการ
ในระยะวิเคราะหและออกแบบระบบ 
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ตารางที่ 4.3 กระบวนการในระยะวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

3.1 กําหนดนโยบายการวเิคราะหและออกแบบ 3.1 เอกสารมาตรฐานการวเิคราะหและ
ออกแบบระบบ 

3.2 วิเคราะห  

3.3 ออกแบบระบบ 3.2 Tracebility Matrix 

3.4 สรางแบบจําลอง 3.3 เอกสารการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยภาพรวม (Context ) 
3.4 เอกสารการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยละเอียด (DFD / ER-D) 
3.5 เอกสารแผนผังโครงสราง (Structure 
Chart) 

3.5 ออกแบบระบบสถาปตยกรรม 

(Architect Design) 

1) การจัดโครงสราง 

2) การแบงสวนซอฟตแวร 

3) การควบคุมการทํางาน 

3.6 เอกสารการออกแบบเชิง
สถาปตยกรรม (Architects Design) และ 
ความปลอดภยั 
3.7 เอกสารแผนการจัดหาโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศของระบบงานใหม 

3.6 ออกแบบสวนประสานผูใช 

1) สรางตนแบบ 

2) ประเมินตนแบบ 

3) จัดทําโปรแกรมตนแบบ 

4) ประเมิน 

3.8 เอกสารตนแบบ User Interface 
3.9 ตนแบบโปรแกรม 

3.7 ตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

1) วัดผลการออกแบบ Cohesion 

2) วัดผล User Interface 

3.10 เอกสารผลการตรวจสอบการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.11 เอกสารผลการตรวจสอบความ
สอดคลองของการออกแบบกับระบบงาน 
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4.1.4 ระยะเขียนโปรแกรม  
ระยะเขียนโปรแกรมสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการในระยะเขียน

โปรแกรม 
 
ตารางที่ 4.4 กระบวนการในระยะเขียนโปรแกรม 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

4.1 กําหนดมาตรฐานการเขียนโปรแกรม  
( ตั้งชื่อ / ตัวแปร / comment ) 

4.1  เอกสารมาตรฐานการเขยีนโปรแกรม 

4.2 ทําความเขาใจความตองการและเอกสาร  

4.3 วางแผน  

4.4 เขียนโปรแกรม 4.2 ซอสโคด 

4.5 ตรวจสอบการเขียนโปรแกรม 

1) ทบทวน 

2) จัดทําเอกสาร 

4.3  เอกสารผลการตรวจสอบการเขียน
โปรแกรม 
 

 
4.1.5 ระยะทดสอบโปรแกรม  

ระยะทดสอบโปรแกรมสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนการในระยะ
ทดสอบโปรแกรม 
 
ตารางที่ 4.5 กระบวนการในระยะทดสอบโปรแกรม 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

5.1 กําหนดมาตรฐานการทดสอบ 5.1 มาตรฐานการทดสอบระบบ 

5.2 จัดทําแผนการทดสอบ 5.2 แผนการทดสอบ Unit Test 
5.3 แผนการทดสอบ Integration Test 
5.4 แผนการทดสอบ  User Acceptance Test 
5.5 แผนการทดสอบ Final User Acceptance Test 

 

DPU



 100 

ตารางที่ 4.5 (ตอ) 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

5.2 จัดทําแผนการทดสอบ 5.6 แผนการทดสอบ Security Test 

5.3 ออกแบบกรณทีดสอบ  

5.4 เตรียมขอมูลทดสอบ  

5.5 ทดสอบ  

5.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบ 5.7  รายงานผลการทดสอบ  
(Unit Test / Integrate Test / System Test) 

5.7 ตรวจสอบการทดสอบโปรแกรม 5.8 เอกสารผลการตรวจสอบการทดสอบ

โปรแกรม 
 

4.1.6 ระยะการใชงาน  
ระยะการใชงานสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการในระยะการใชงาน 

 
ตารางที่ 4.6 กระบวนการในระยะการใชงาน 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

6.1 วิเคราะหผลกระทบจากการติดตั้งระบบ
ใหม 

6.1 เอกสารสําหรับขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
โครงสรางพื้นฐาน 

6.2 จัดทําแผนการติดตั้ง 6.2 แผนการตดิตั้งระบบงาน 
6.3 แผนการถอยหลังกลับ 

6.3 ติดตั้งระบบ  

6.4 จัดทําแผนการอบรม 6.4 แผนการอบรมสําหรับเจาของระบบ-
ผูใชงาน-ผูดูแลระบบ-Helpdesk  
6.5 แบบฟอรมลงทะเบียนผูเขารับการอบรม 

6.5 จัดทําคูมือ 6.6 คูมือ 

6.6 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ 6.7 แบบฟอรมสํารวจความพึงพอใจ 

6.7 ฝกอบรม  
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

6.8 ตรวจสอบระยะการใชงาน 

1) ตรวจสอบคูมือ 

2) ตรวจสอบการฝกอบรม 

3) ตรวจสอบแบบสํารวจความพึงพอใจ 

6.8 เอกสารผลการตรวจสอบระยะการใช
งาน 

 

4.2 การบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการประกอบดวย การวางแผนโครงการ การจัดการความตองการ การ

ติดตามและควบคุม การวัดผลและวิเคราะหผล การจัดการความเสี่ยง การจัดการดานคุณภาพ การ
จัดการดานโครงแบบซึ่ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.2.1 การวางแผนโครงการ  
การวางแผนโครงการมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.7 แสดง

กระบวนการวางแผนโครงการ 
 
ตารางที่ 4.7 กระบวนการวางแผนโครงการ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

7.1 กําหนดนโยบายการวางแผนโครงการ 7.1 มาตรฐานการวางแผนโครงการ PP 

7.2 กําหนด Model การพัฒนา  

7.3 ประมาณขนาดซอฟตแวร 

1) เลือกวิธีการวดัขนาดซอฟตแวร 

2) เลือกเทคนิคการประมาณขนาด

ซอฟตแวร 

3) ประมาณขนาด 

4) ประมาณบุคลากร 

5) ประมาณ Schedule 

6) ประมาณ Cost 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

7.4 กําหนดโครงสรางองคกร  

7.5 Work Break Down  

7.6 กระจายงาน  

7.7 ทํา Schedule  

7.8 สรางเอกสารแผนงาน  

7.9 จัดทําแผนงานโครงการ 7.2 Software Development Plan (SDP) 
7.3 เอกสารแผนงานโครงการ (PP_Plan) 
7.4 เอกสารแผนการจัดการขอมูล (Data 
Management Plan) 

7.10 ตรวจสอบระยะวางแผน เอกสารผลการตรวจสอบการวางแผนโครงการ 

 
4.2.2 การจัดการความตองการ (Requirement Management-RM )  

การจัดการความตองการมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.8 แสดง
กระบวนการการจัดการความตองการ 
 
ตารางที่ 4.8 กระบวนการการจัดการความตองการ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

8.1 กําหนดนโยบายการจัดการความตองการ 8.1 RM มาตรฐานการจดัการความ
ตองการ 

8.2 กําหนดความตองการ 8.2 Requirements 

8.3 วางแผนความตองการ 8.3 RM Plan เอกสารแผนงานการจัดการ
ความตองการ 

8.4 กําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงความ

ตองการ 

8.4 แบบฟอรมการขอเปลี่ยนแปลงความ
ตองการ (Change Request Form) 

8.5 ประชุม 8.5 รายงานการประชุม Mom 
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4.2.3 การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring &Control-PM&C) 
การติดตามและควบคุมโครงการมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.9 แสดง

กระบวนการการติดตามและควบคุมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.9 กระบวนการการติดตามและควบคุมโครงการ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 

9.1 กําหนดนโยบายการการติดตามและควบคมุ

เชน ระยะเวลาการประชุม 

9.1 PMC 

9.2 ประชุม 9.2 รายงานการประชุม Mom 

 
4.2.4 การวัดผลและวิเคราะห (Measurement & Analyze-M&A) 

การวัดผลและวิเคราะหมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.10 แสดง
กระบวนการวัดผลและวิเคราะห 
 
ตารางที่ 4.10 กระบวนการวดัผลและวิเคราะห 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
10.1 กําหนดนโยบายการวดัผลและวิเคราะห 10.1 MA 
10.2 จัดทําแผนงานการวัดผลและวิเคราะห 10.2 MA_Plan 

10.3 วัดผลและวิเคราะห Cost /Schedule/Product  

10.4 จัดทํา Report ( คํานวณ ) 10.3 รายงานการวัดผลและวเิคราะห 

 
4.2.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

การจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.11 แสดง
กระบวนการการจัดการความเสี่ยง 
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ตารางที่ 4.11 กระบวนการการจัดการความเสี่ยง 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
11.1 วางแผนความเสี่ยง 11.1 RSKM_Plan  

เอกสารแผนงานการจัดการความเสี่ยง 
Risk 

11.2 ประเมิณความเสี่ยง  

11.3 วางแผนการแกไขความเสีย่ง 11.2 RiskTreatment_Plan 

11.4 แกไข 11.3 RiskAssessResult 

11.5 ติดตาม 11.4 MoM 

 
4.2.6 การจัดการดานคุณภาพ (Process and Product Quality Assurance-PQA) 

การจัดการดานคุณภาพมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.12 แสดง
กระบวนการการจัดการดานคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.12 กระบวนการการจัดการดานคุณภาพ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
12.1 กําหนดนโยบายคุณภาพ 12.1 PPQA 

12.2 จัดทําแผนงานคุณภาพ  12.2 QA Plan 
12.3 PPQA_Plan 

12.3 จัดทํา Check List สําหรับการตรวจสอบ 12.4 AuditChecklist-PMC 
12.5 AuditChecklist-PP 

12.4 ตรวจสอบตามแผนงาน Audit 12.6 AuditResult-CM 
12.7 AuditResult-PMC 

12.5 จัดทําแผนการแกไข หากพบความผิดพลาด 12.8 CorrectPrevenAct_Plan 

12.6 จัดทําผลการประกันคณุภาพ 12.9 เอกสารผลการตรวจสอบคุณภาพ 
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4.2.7 การจัดการดานโครงแบบ (Configuration Management-CM) 
การจัดการดานโครงแบบมีกระบวนการที่ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.13 แสดง

กระบวนการการจัดการดานดานโครงแบบ 
 
ตารางที่ 4.13 กระบวนการการจัดการดานดานโครงแบบ 
 
ลําดับ กระบวนการ เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
13.1 กําหนดมาตรฐานการจัดการ 13.1 CM เอกสารการจัดการ CM 
13.2 กําหนดแผนการจัดการดานดานโครงแบบ 13.2 CM Plan 

13.3 กําหนดผูรับผิดชอบ 13.3 Change log 

13.4 กําหนดเครื่องมือ  

13.5 กําหนดวิธีการควบคุม 13.4 Change Control Procedure 

 

4.3 การเชื่อมโยงเขาสูมาตรฐานแบบจําลองวฒุิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ ระดับ 2 
สําหรับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหาร และ เอกสาร หรือ ผลิตภัณฑ

ตางๆนั้น สามารถเชื่อโยงเขากับมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการระดับ 
2 ในแตละกลุมได คือ กลุม Requirements Management กลุม Project Planning กลุม Project 
Monitoring and Control กลุม Measurement and Analysis กลุม Process and Product Quality 
Assurance  และ รายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐานโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

4.3.1 กลุม Requirements Management  
กลุม Requirements Management สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.14 แสดง Traceability 

Matrix สําหรับกลุม Requirements Management 
 
ตารางที่ 4.14 Traceability Matrix สําหรับกลุม Requirements Management 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Managed 
Requirements 

SP1.1 : Obtain and understanding 
requirements 

Requirement Management Plan 
Project Planning 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Managed 
Requirements 

SP1.1 : Obtain and understanding 
requirements 

Requirement Management Plan 
Project Planning 

 SP1.2 : Obtain commitments to 
requirements 

MoM (ผลการประชุม) 

 SP1.3 : Obtain requirements changes เอกสารเปลี่ยนแปลงความ
ตองการ (Change Request Form) 

 SP1.4 : Maintain bi-directional 
traceability of requirements 

เอกสารวิเคราะหและออกแบบ
โดยละเอยีด (Traceability 
Metrix) 

 SP1.5 : Identification inconsistencies 
between project work and requirements 

Project Planning 

 
4.3.2 กลุม Project Planning  

กลุม Project Planning สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.15 แสดง Traceability Matrix 
สําหรับกลุม Project Planning 
 
ตารางที่ 4.15 Traceability Matrix สําหรับกลุม Project Planning 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Establish estimates 

SP1.1 : Estimate the scope of the 
project 

Project Planning 

 SP1.2 : Establish estimates of work 
product and task attributes 

Project Planning 

 SP1.3 : Define project life cycle Project Planning 

 SP1.4 : Determine estimates of effort 
and cost 

Project Planning 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG2 :  
Develop a project plan 

SP2.1 : Establish the budget and 
schedule 

Project Planning 

 SP2.2 : Identify project risks Project Planning 

 SP2.3 : Plan for data management Project Planning 

 SP2.4 : Plan for project resources Project Planning 

 SP2.5 : Plan for needed knowledge 
and skills 

Project Planning 

 SP2.6 : Plan stakeholder involvement Project Planning 

 SP2.7 : Establish the project plan Project Planning 

SG3 :  
Develop a project plan 

SP3.1 : Review plans that affect the 
project 

เอกสารการวัดผลและ
วิเคราะหผลตามระยะเวลา 

 SP3.2 : Reconcile work and resource 
levels 

Project Planning (Work 
Break Down Structure) 

 SP3.3 : Obtain plan commitment Project Planning 
 

4.3.3 กลุม Project Monitoring and Control  
กลุม Project Monitoring and Control สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.16 แสดง 

Traceability Matrix สําหรับกลุม Project Monitoring and Cont 
 
ตารางที่ 4.16 Traceability Matrix สําหรับกลุม Project Monitoring and Control 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Monitoring project 
Against plan 

SP1.1 : Monitoring project 
planning parameters 

MoM (ผลการประชุม) 
เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผล
คาใชจาย 
เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผล
ตามระยะเวลา 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Monitoring project 
Against plan 

SP1.2 : Monitor commitments MoM (ผลการประชุม) 

 SP1.3 : Define project life 
cycle 

Project Planning 

 SP1.4 : Determine estimates of 
effort and cost 

Project Planning 

SG2 : 
Manage corrective 
action to closure 

SP2.1 : Analyze issues MoM (ผลการประชุม) 

 SP2.2 : Take correction action MoM (ผลการประชุม) 
 SP2.3 : Manage correction 

action 
MoM (ผลการประชุม) 

 
4.3.4 กลุม Measurement and Analysis  

กลุม Measurement and Analysis สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.17 แสดง Traceability 
Matrix สําหรับกลุม Measurement and Analysis 
 
ตารางที่ 4.17 Traceability Matrix สําหรับกลุม Measurement and Analysis 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Align measurement  
and analysis 
activities 

SP1.1 : Establish measurement 
objectives 

เอกสารแผนการวัดและวิเคราะหผล
(Measuring and Analysis Plan) 

SP1.2 : Specify measures เอกสารแผนการวัดและวิเคราะหผล
(Measuring and Analysis Plan) 

SP1.3 : Specify data collection 
and storage procedures 

เอกสารแผนการวัดและวิเคราะหผล
(Measuring and Analysis Plan) 
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ตารางที่ 4.17 (ตอ) 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
 SP1.4 : Specify analysis 

procedures 
เอกสารแผนการวัดและวิเคราะหผล
(Measuring and Analysis Plan) 

SG2 : 
Provide  
measurement 
results 

SP2.1 : Collect measurement 
data 

เอกสารผลการวัดและวิเคราะหผล 

SP2.2 : Analyze measurement 
data 

เอกสารผลการวัดและวิเคราะหผล 

SP2.3 : Store data and results เอกสารแผนการวัดและวิเคราะหผล 
SP2.4 : Communicate results MoM (ผลการประชุม) 

 
4.3.5 กลุม Process and Product Quality Assurance  

กลุม Process and Product Quality Assurance สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.18 แสดง 
Traceability Matrix สําหรับกลุม Process and Product Quality Assurance 

 
ตารางที่ 4.18 Traceability Matrix สําหรับกลุม Process and Product Quality Assurance 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 : Objectively 
evaluate processes and 
work products 

SP1.1 : Objectively evaluate 
processes 

แผนคุณภาพ (Process and 
Product Quality Assurance 
Plan) 

 SP1.2 : Objectively evaluate work 
products and services 

แผนคุณภาพ (Process and 
Product Quality Assurance 
Plan) 

SG2 : 
Provide objective 
insight 

SP2.1 : Communicate and ensure 
resolution of noncompliance issue 

MoM (ผลการประชุม) 

 SP2.2 : Establish records Corrective Action Report 
(CAR) 
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4.3.6 กลุม Configuration  
กลุม Configuration สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.19 แสดง Traceability Matrix 

สําหรับกลุม Configuration 
 
ตารางที่ 4.19 Traceability Matrix สําหรับกลุม Configuration 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
SG1 :  
Establish baselines 

SP1.1 : Identify configuration 
items 

Change Control Procedure 
Configuration Plan 

 SP1.2 : Establish a configuration 
management system 

Configuration 
Management System 

 SP1.3 : Create or release baselines Configuration 
Management System 

SG2 : 
Track and control changes 

SP2.1 : Track change requests เอกสารควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงโครงแบบ 
SP2.2 : Control configuration items Configuration Plan 

SG3: Establish integrity SP3.1 : Establish configuration 
management records 

เอกสารควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงโครงแบบ 

 SP3.2 : Perform configuration 
audits 

ผลการตรวจสอบ CM 
(Audit Result-CM) 

 
4.3.7 รายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐาน  

รายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐาน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 
4.20 แสดง Traceability Matrix สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคุณสมบัติพื้นฐาน 
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ตารางที่ 4.20 Traceability Matrix สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายทั่วไปและคณุสมบัติพื้นฐาน 
 
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
Generic Goal 1 :  Achieve 
Specific Goals  

  

Generic Practice 1.1 Perform Specific Practices  
Generic Goal 2 :  
Institutionalize a Managed 
Process 

  

Generic Practice 2.1 
(Commitment 1) 

Establish an organizational 
policy 

Project Planning 

Generic Practice 2.2 
(Ability1) 

Plan the process Project Planning 

Generic Practice 2.3 
(Ability2) 

Provide resources Project Planning 

Generic Practice 2.4 
(Ability3) 

Assign responsibility Project Planning 

Generic Practice 2.5 
(Ability4) 

Train people Project Planning 

Generic Practice 2.6 
(Directing 
Implementation1) 

Manage configurations แผนการจัดการดานโครง
แบบ (Configuration 
Management Plan) 

Generic Practice 2.7 
(Directing 
Implementation2) 

Identify and involve relevant 
stakeholders 

Project Planning 

Generic Practice 2.8 
(Directing 
Implementation3) 

Monitor and control the process Measurement & Analysis 
Plan เอกสารแผนการวัดและ
วิเคราะหผล 

Generic Practice 2.9 (Verify 
Implementation1) 

Objectively evaluate adherence  

DPU



 112 

ตารางที่ 4.20 (ตอ) 
  
SG SP เอกสาร/ ผลิตภัณฑ 
Generic Practice 2.10 (Verify 
Implementation2) 

Review status with higher-
level management 

MoM (ผลการประชุม) 

Generic Goal 3 :  
Institutionalize a Defined 
Process 

  

Generic Practice 3.1 Establish a Defined Process Project Planning 
Generic Goal 5 :  
Institutionalize an Optimizing 
Process 

  

Generic Practice 5.1 :  Ensure Continuous Process 
Improvement 

Project Planning 

Generic Practice 5.2 :  Correct Root Causes of 
Problems 

Corrective Action Request 
(CAR) 
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บทที่ 5 

กระบวนการพัฒนาระบบตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง กระบวนการพัฒนาระบบตามชวงระยะเวลาตางๆใน

โครงการ ไดแก ระยะเริ่มตนโครงการ ระยะเก็บความตองการ ระยะวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ระยะเขียนโปรแกรม และระยะทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

5.1  กระบวนการพัฒนาระยะเริ่มตนโครงการ 

ระยะเริ่มตนโครงการเปนการดําเนินการในระยะแรกสุดกอนการเริ่มโครงการโดย

ผูพัฒนาตองดําเนินการทําความเขาใจกับลักษณะของโครงการ และ ความตองการในเบื้องตน แลว

จัดทําเอกสารนําเสนอโครงการ พรอมกับนําเสนอโครงการใหกับลูกคาหรือผูเกี่ยวของใหเขาใจใน

ขอตกลงเบื้องตนกอนทําโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 5.1 แสดงเอกสารนําเสนอโครงการ  

 

ตารางที่ 5.1 เอกสารนําเสนอโครงการ 

 

เอกสารนําเสนอโครงการ (Proposal) 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา  

                              คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. วัตถุประสงคโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงเปนระบบ

ที่สามารถดําเนินการจัดการกับขอมูลทางการศึกษา นําเสนอขอมูลทางการศึกษา และ จัดทํา

รายงานทางการศึกษาได 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ระบบสามารถลดขั้นตอนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) ระบบสามารถจัดการฐานขอมูลซํ้าซอนในการทํางานของหลายๆหนวยงาน 

3) ระบบสามารถจัดการการขาดหายของฐานขอมูล 

4) ระบบสามารถจัดการความถูกตองของขอมูล 

5) ระบบสามารถจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงผูบริหารไดรวดเร็ว 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 

เอกสารนําเสนอโครงการ (Proposal) 

       6)    ระบบสามารถลดการจัดสงขอมูลดวยเอกสารระหวางหนวยงานได 

4. ลักษณะทางเทคนิคของโครงการ (Technical Description) 

1) พัฒนาระบบบน Web-Application 

2) พัฒนาระบบบนภาษา Php เปนหลัก 

3) เปนการพัฒนาแบบภายนอกพัฒนาระบบให โดย ทางผูวาจางเปนผูกําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

5.  ขั้นตอนการพัฒนา 

1) เก็บความตองการหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) ออกแบบระบบฐานขอมูลทางการศึกษา 

3) จัดทําระบบการจัดการขอมูลทางการศึกษา (บันทึก/แกไข/ลบ) 

4) จัดทําระบบคนหาขอมูลทางการศึกษาและนําเสนอผานระบบ 

5) จัดทําระบบประมวลผลพรอมนําเสนอรายงานใหกับผูบริหาร 

6) จัดทําระบบประมวลผลพรอมนําเสนอรายงานใหกับหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 

7) อบรมการใชงานระบบ 

8) ออกแบบการบํารุงรักษาระบบ 

9) จัดทําเอกสาร คูมือตางๆที่เกี่ยวของกับระบบ 

6. งบประมาณ :  3,000,000  บาท 

7. ตารางงานโครงการ (Project Schedule) 

1) ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 เดือน ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552) 

2) เก็บความตองการหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 เดือน 

3) ออกแบบระบบฐานขอมูลทางการศึกษา 2 เดือน 

4) จัดทําระบบ 5 เดือน 

5) ทดสอบระบบ 1 เดือน 

6) อบรมการใชงานระบบ 0.5 เดือน 

7) ออกแบบการบํารุงรักษาระบบ 0.5 เดือน 

8) จัดทําเอกสาร คูมือตางๆที่เกี่ยวของกับระบบ 1 เดือน 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 

เอกสารนําเสนอโครงการ (Proposal) 

 

9. ขอตกลงเบื้องตนกับผูใชงาน (Customer Responsibility) 

1) ดําเนินการประชุมกับหนวยงานในทุกๆระยะ 

2) จัดสงตัวอยางรายงานใหกับผูพัฒนาอยางครบถวน 

3) จัดสงโครงสรางองคกรใหกับผูพัฒนา 

4) ช้ีแจงใหกับผูบริหารของหนวยงานเมื่อถึงขั้นตอนที่เรงรัด 

10. ขอตกลงเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงความตองการ (Requirement Changes) 

1) สามารถขอใหมีการแกไขโปรแกรมไดเปนระยะๆตามขั้นตอนการดําเนินการจนสิ้นสุด

โดยส้ินสุดหลังขั้นตอนการทดสอบการยอมรับของผูใชงานเปนระยะเวลา 1 เดือน 

2) ในการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูใชใหดํา เนินการโดยการขออนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงความตองการจากหนวยงานเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานสารสนเทศ

ของคณะฯ 

11. ขอตกลงอื่นๆ 

1) ระยะเวลารับประกัน 3 เดือน 

2) การรับประกันนั้นรวมถึงการทํางานที่ผิดพลาดของระบบอันเนื่องจากการทํางานของ

ระบบ หรือ ความเสียหายของระบบอันเนื่องมาจากการพัฒนาโปรแกรม โดยไมรวมความตองการ

ที่เพิ่มเติมอ่ืนๆ 

3) จัดสงเจาหนาที่มาประจํา อาทิตยละ 3 วัน 

4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดําเนินการใหสิทธิ์กับนักพัฒนาในการขอสิทธิ์การใชรถรับสง

ประจําของมหาวิทยาลัย 

5) จัดหาสถานที่สําหรับปฎิบัติงานพรอมอุปกรณคอมพิวเตอร และ อุปกรณตอพวงอ่ืนๆที่

จําเปนตอการพัฒนา 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 

เอกสารนําเสนอโครงการ (Proposal) 

12. ภาพรวมระบบ 

 
 

จากการนําเสนอขอเสนอโครงการดังกลาวทําใหเร่ิมไดขอตกลงเบื้องตนในการยอมรับ

ขั้นตอนการดําเนินการในการพัฒนาระบบ จึงดําเนินการเก็บความตองการโดยลงรายละเอียดในเชิง

ลึกลงไปอีกขั้น เพื่อจัดทําขอตกลงการดําเนินการแบบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นในระยะตอมา และ

ทําการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ และ ศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบเปนลําดับ

ถัดไป จึงไดเอกสารขอตกลงการดําเนินการ ดังตารางที่ 5.2 เอกสารผลการศึกษาความเปนไป ดัง

ตารางที่ 5.3 และ เอกสารผลการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ ดังตารางที่ 5.4 

 

ตารางที่ 5.2 เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 

 

เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 

1. ภาพรวมการดําเนินการ (Scope of Work) 

1) วิเคราะห และ ออกแบบระบบดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

2) จัดทําระบบดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ งานกิจการ

นักศึกษา งานบริการการศึกษาปริญญาตรี และ งานบัณฑิตศึกษา 
3) พัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการใชงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัย 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

 

เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 
4) ฝกอบรมผูใชงาน ติดตั้งระบบ เชื่อมโยงกับระบบเดิมแบบบูรณาการ 
5) ออกแบบกลไกเพื่อดูแลรักษาระบบตอเนื่อง 

 

2. การดําเนินการ ระยะเวลา และ เอกสารสงมอบ แบงการทํางานและการสงมอบงานเปน 5 งวด 

ดังนี้ 

2.1 งวดที่ 1 ( 3 เดือน / 1 ตค.2551 – 31 ธค.2551 ) 
1) เก็บความตองการของผูใชงาน 
2) ดําเนินการศึกษาปญหาในระบบงานเดิม พรอม สรุปผลการศึกษาปญหา 
3) ระบุความตองการดานขอมูล และ ความตองการปรับขั้นตอนการทํางาน 
4) ศึกษาความเปนไปได และ ศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ 

2.2 งวดที่ 2 ( 2 เดือน / 1 มค.2552 – 28 กพ.2552) ดําเนินการกับหนวยงาน กิจการนักศึกษา 
5) ออกแบบ Data Flow Diagram , ER Diagram , System Flowchart 
6) ออกแบบ Process Specification , Function Specification , Decision Table 
7) ออกแบบ User Interface, หนาจอบันทึกขอมูล และ รายงาน 
8) ออกแบบการรับสงขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทั้งหมดไปสูคลังขอมูล

ของคณะ 
9) วิเคราะห และ กําหนดความตองการทางเทคนิคของระบบ 
10) เขียนโปรแกรมในรูปแบบ Web Application 
11) ทดสอบโปรแกรมระดับ Unit Test / Initial user Acceptance Test , Integration Test, 

Final User Acceptance Test, Security Test 
12) ตรวจสอบความสอดคลองของการออกแบบระบบงาน 

2.3 งวดที่ 3 ( 3 เดือน / 1 มีค.2552 – 30 พค.2552) ดําเนินการกับหนวยงาน บริการการศึกษา
ปริญญาตรี 

13) ออกแบบ Data Flow Diagram , ER Diagram , System Flowchart 
14) ออกแบบ Process Specification , Function Specification , Decision Table 
15) ออกแบบ User Interface, หนาจอบันทึกขอมูล และ รายงาน 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

 

เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 

 
16) ออกแบบการรับสงขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทั้งหมดไปสูคลังขอมูล

ของคณะ 
17) วิเคราะห และ กําหนดความตองการทางเทคนิคของระบบ 
18) เขียนโปรแกรมในรูปแบบ Web Application 
19) ทดสอบโปรแกรมระดับ Unit Test / Initial user Acceptance Test , Integration Test, 

Final User Acceptance Test, Security Test 
20) ตรวจสอบความสอดคลองของการออกแบบระบบงาน 

2.4 งวดที่ 4 ( 2 เดือน / 1 มิย.2552 – 30 กค.2552) ดําเนินการกับหนวยงานบัณฑิตศึกษา 
21) ออกแบบ Data flow Diagram , ER Diagram , System flowchart 
22) ออกแบบ Process Specification , Function Specification , Decision Table 
23) ออกแบบ User Interface, หนาจอบันทึกขอมูล และ รายงาน 
24) ออกแบบการรับสงขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทั้งหมดไปสูคลังขอมูล

ของคณะ 
25) วิเคราะห และ กําหนดความตองการทางเทคนิคของระบบ 
26) เขียนโปรแกรมในรูปแบบ Web Application 
27) ทดสอบโปรแกรมระดับ Unit Test / Initial user Acceptance Test , Integration Test, 

Final User Acceptance Test, Security Test 
28) ตรวจสอบความสอดคลองของการออกแบบระบบงาน 

2.5 งวดที่ 5 ( 2 เดือน / 1 สค.2552 – 31 กย.2552) 
29) เพิ่มเติม Comment เพื่ออธิบายโปรแกรมใหครบถวนสมบูรณ 
30) กําหนดแผนการติดตั้งระบบ และ กําหนดแผนการถอยหลังกลับระบบ 
31) กําหนดแผนการติดตั้งฮารดแวร และ อุปกรณเครือขายที่จําเปนตองเพิ่มเติมในระบบ 
32) กําหนดแผนการฝกอบรมผูใชงานระบบ 
33) จัดทําคูมือผูใชงานระบบ คูมือผูดูแลระบบ 
34) ดําเนินการฝกอบรมผูใช 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

 
35) ดําเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ และ การเชื่อมโยงระบบใหมกับระบบเดิม 
36) เร่ิมใชงานระบบ 
37) กําหนดกําลังคน ขั้นตอนการดูแลรักษาระบบ 
38) ทดสอบการทํางานตามแผน และ ปรับแผนใหสมบูรณ 

3. ระยะการพัฒนา 

 
 

4. ระบุผูเกี่ยวของ (Identification of stakeholders) 

1) คณะกรรมการตรวจรับ รายช่ือ คณะกรรมการตรวจรับ 

2) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา รายช่ือผูบริหาร และ หัวหนางาน 

3) งานกิจการนักศึกษา รายช่ือผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

4) งานบริการการศึกษาปริญญาตรี รายช่ือผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

5) งานบัณฑิตศึกษา รายช่ือผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

5. หนาที่ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ (Responsibilities) 

1) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตอประสานงานผูใช และ แกปญหาการติดตอส่ือสาร

ระหวางหนวยงานของผูใชงาน 

2) งานเทคโนโลยีทางการศึกษาแจงนโยบายตางๆในการทํางาน รายละเอียด และ ระเบียบ

วิธีตางๆ 

3) งานกิจการนักศึกษา ใหขอมูลกับผูพัฒนาระบบ ตรวจสอบโปรแกรม และแกไขปญหา

เมื่อมีการรองขอในเรื่องที่เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

 

เอกสารขอตกลงการดําเนินการ 

4) งานบริการการศึกษาปริญญาตรี ใหขอมูลกับผูพัฒนาระบบ ตรวจสอบโปรแกรม และ

แกไขปญหาเมื่อมีการรองขอในเรื่องที่เกี่ยวของ 

5) งานบัณฑิตศึกษา รายชื่อผูบริหาร ใหขอมูลกับผูพัฒนาระบบ ตรวจสอบโปรแกรม และ

แกไขปญหาเมื่อมีการรองขอในเรื่องที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลา / งบประมาณ / บุคลากร (Cost and Schedule) 

1) งบประมาณ : 90,000 บาท / เดือน 

2) นักวิเคราะหระบบ 1 คน 

3) นักประสานงาน 1 คน 

4) โปรแกรมเมอร 4 คน 

5) หัวหนาโครงการ 1 คน 

 

ตารางที่ 5.3 เอกสารผลการศึกษาความเปนไป 

 
เอกสารผลการศึกษาความเปนไปได 
โครงการ : ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 
1. ความเปนไปไดทางเทคนิค (Technical feasibility)  

มีความเปนไปไดสูงเพราะใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่มีอยูแลวในคณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใช Server ของคณะแพทยศาสตร ซ่ึงติดตั้ง 
ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และ Apache Server ฐานขอมูล MySQL โดยพัฒนา
โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยใชโปรแกรม Edit Plus ภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม 
คือ PHP, JavaScript, SQL, HTML 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) 

 
เอกสารผลการศึกษาความเปนไปได 
โครงการ : ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

 
2. ความเปนไปไดในการใชงานของผูใชงาน (Operational Feasibility)  

   ตรงตามความตองการของผูใชงาน เนื่องจากสามารถลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บ
ขอมูลและสามารถจัดสงขอมูลใหผูบริหารและงานประกันคุณภาพทางการศึกษาได และ โดยการ
ใชงานเปน Web ทําใหมีความสะดวกในการใชงาน เพราะสามารถใชงานผานระบบเครือขายได
จากนอกสถานที่ 

 
3. ความเปนไปไดในเรื่องความคุมคาในการลงทุน (Economic Feasibility)  

   งบประมาณและรายละเอียดของอุปกรณที่ตองจัดหาเพื่อใชในการพัฒนาระบบใหม 
ไมตองใชงบประมาณเพิ่มเติม เพราะใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่มีอยูแลวในคณะแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และ Apache 
Server ฐานขอมูล MySQL 
 
4. ความเปนไปไดในเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการ (Schedule Feasibility) 

   การดําเนินการ จะแบงขั้นตอนการทํางานเปนขั้นๆ แบงเวลาในการดําเนินการแต
ละขั้นตามความยาก-งายของแตละขั้นตอน ทําใหสามารถดําเนินการไดเปนขั้นตอน โดยใช
เจาหนาที่ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการพัฒนาโปรแกรม 
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ตารางที่ 5.4 เอกสารผลการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ 

 
เอกสารผลการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ 
โครงการ : ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 
  วาจางหนวยงานภายนอกพัฒนา � ซ้ือ Software Package � พัฒนาดวยตัวเอง 
เนื่องจาก 
1. ทางคณะแพทยศาสตรไมมีโปรแกรมเมอรเพียงพอในการดําเนินการในครั้งนี้ 
2. ระยะเวลาในการดําเนินการใชเวลาเปนจํานวนมาก 
3. ลักษณะความตองการเปนการพัฒนาตามความตองการ (Customize Program) 
4. ซอฟตแวรที่จําเปนตองใชไมจําเปนตองจัดหาเพิ่ม 

1) Programming Languages  ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม Java/PHP/HTML 
2) Development Tools สวน User Interface Design Tools ที่ใชในการออกแบบสวนของ

ผูใชงาน คือ Dreamweaver MX 2004/Adobe Photoshop CS/Adobe Illustrator CS/Edit Plus Text 
Editor 2.30 

3) Database Design Tools ใชออกแบบ dataflow คือ Visio 
4) ฐานขอมูล ที่ใช PhpMyAdmin 2.9.22 
5) Web Server คือ Apache 

5. คาใชจายในการพัฒนาหรือจัดซื้อสวนอื่นๆไมมีเพิ่ม 
ไมมีคาใชจายเพิ่มในสวนการจัดหา  Software และ Hardware เพิ่ม เพราะ Software และ

Hardwareทั้งหมดมีอยูแลว 
6. ความเขากันไดกับโครงสรางพื้นฐานเดิมทีม่ีอยูแลวในปจจุบัน 

ติดตั้งระบบใหมใน server เดิมซ่ึงไดติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และ 
Apache Server ฐานขอมูล MySQL อยูแลวทําใหงายตอการเขากันไดกับโครงสรางเดิม 
7. การเรียนรูของผูดูแล และผูใชงาน 

ผูดูแลระบบ - เปนเจาหนาทีข่องคณะแพทยศาสตร จัดใหมีการอบรมเพิ่มเติม   
ผูใชงาน - จัดใหมีการอบรม และ แจกคูมือการใชงานในระบบใหม 
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ตารางที่ 5.4 (ตอ) 

 
เอกสารผลการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาระบบ 
โครงการ : ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

 

สรุป : ปญหาสําคัญในการพัฒนาระบบ คือ กําลังคนของคณะฯที่มจีาํนวนนอย และ 

ระยะเวลาในการดําเนินการที่ใชเวลานาน จึงทําใหไมมีความพรอมในการพัฒนาดวยตนเอง 

ประกอบกับขอมูลของงานทางการศึกษาเปนขอมูลเฉพาะดาน และ นโยบายการพัฒนาเปนแบบ

การพัฒนาตามความตองการผูใชงาน จึงควรพัฒนาเปนลักษณะของการจางบุคลภายนอกในการ

พัฒนา 

 

 

5.2  กระบวนการพัฒนาระยะเก็บความตองการ 

การพัฒนาในระยะเก็บความตองการนั้น จะดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากจากการรวบ

ความตองการ แปลงความตองการ จัดแบงประเภทความตองการ วิเคราะหความตองการ และ สรุป

ความตองการ ไดดังรายละเอียดดังนี้ 
5.2.1 เอกสารมาตรฐานการเก็บความตองการ  

เอกสารมาตรฐานการเก็บความตองการ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.5 แสดงเอกสาร
มาตรฐานการเก็บความตองการ 
 

ตารางที่ 5.5 เอกสารมาตรฐานการเก็บความตองการ 

 
เอกสารมาตรฐานการเก็บความตองการ 
โครงการ : ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 

1) กําหนดรูปแบบการเก็บความตองการโดยใช เอกสารแผนการจัดการความตองการ 
(Requirement Management Plan) 

2) บันทึกขอมูลการเก็บความตองการ ผานเอกสารบันทึกความตองการใชงาน แยกตาม
ระบบงาน / โมดูล 

3) สรุปความตองการใชงานผาน เอกสารสรุปความ 
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5.2.2 เอกสารบันทึกความตองการใชงาน  
เอกสารบันทึกความตองการใชงาน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.6 แสดงตัวอยาง

เอกสารบันทึกความตองการใชงาน 
 

ตารางที่ 5.6 ตัวอยางเอกสารบันทึกความตองการใชงาน 

 
เลขที่ :  REQ-B4-001 Rev : 1 
ฝาย : งานกิจการนักศึกษา แผนก : งานกิจการนักศึกษา 
ระบบ :  งานกิจการนักศึกษา โมดูล : กิจกรรมนักศึกษา 
SA : NW Date :  
ความตองการภาพรวม : 
 มีความตองการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมของนักศึกษาที่ไดจัดขึ้นในแตละปการศึกษาโดยใหสามารถ
เพิ่ม แกไข ลบ คนหา  และพิมพรายงานกิจกรรมนักศึกษาและรายชื่อนักศึกษาแตละกิจกรรม
ตามที่ตองการได 
ความตองการโดยละเอียด : 

1. ระบบสามารถคนขอมูลกิจกรรมนักศึกษา  ตามเงื่อนไขดังนี้ 
ก. ปการศึกษา 
ข. ประเภทโครงการ 

2. ระบบสามารถจัดเก็บขอมูล ดังนี้ 
ก. รหัสกิจกรรม 
ข. วันที่ เดือน ปที่บันทึก 
ค. ช่ือกิจกรรม 
ง. ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
จ. ระยะเวลา ( วันที่ ) 
ฉ. จํานวนเงิน (in-cash) 
ช. มูลคา (in-kind) 
ซ. จํานวนเงิน 
ฌ. จํานวนนักศึกษาที่รวมกิจกรรม 
ญ. รหัสนักศึกษาของนักศึกษาในกิจกรรม 

3. ระบบสามารถจัดการขอมูล แกไข ลบ ขอมูลได 
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 

 
4. ระบบสามารถออกรายงานขอมูลกิจกรรมได 
5. ระบบสามารถคนหาเพื่อบันทึกขอมูลนักศึกษาได 
6. ระบบแสดงขอมูลนักศึกษาในกิจกรรม และ นักศึกษาที่ไมไดรวมกิจกรรมได 
7. ระบบสามารถตรวจสอบการซ้ํากันของชื่อโครงการได 
8. ระบบสามารถนับจํานวนนักศึกษาจากการเลือกนักศึกษาในกิจกรรมไดแบบอัตโนมัติ

โดยไมตองมีการพิมพเพิ่ม 
9. ระบบสามารถจัดทํารายงาน Excel ตามที่ตองการได 
 

.................................................. 
(                                        ) 

ผูยื่นคําขอ 
ลงวันที่ ………………….. 

 
เอกสารประกอบ 1. ตัวอยางรายงานกิจกรรมนักศึกษา 

2. ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา (Excel) 
 

 
สําหรับฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ผลการพิจารณา 

   อนุมัติ 
     ไมอนุมัติ  
 
เนื่องจาก : ตรงตามความตองการและมีความเปนไปไดในการพัฒนา 
ความเห็นเพิ่มเติม : 
 เห็นสมควรอนุมัติตามที่ขอ โดยควรมีการกําหนดสิทธิ์การใชงานและการเขาถึงขอมูลของ
แตและบุคคล 
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5.2.3 เอกสารสรุปความตองการ (Software Requirement Specification)  
เอกสารสรุปความตองการ แสดงดังตารางที่ 5.7 แสดงตัวอยางเอกสารสรุปความ

ตองการ (Software Requirement Specification) 
 

ตารางที่ 5.7 ตัวอยางเอกสารสรุปความตองการ (Software Requirement Specification) 

 
เลขที่ :  REQ-A001 Rev : 0 
ฝาย : งานกิจการนักศึกษา แผนก : งานกิจการนักศึกษา 
ระบบ :  งานกิจการนักศึกษา  
SA : NW Date :  
รางวัล 

A1. สามารถ คนหานักศึกษาเพื่อเลือกบันทึกรางวัลของนักศึกษา จากชื่อนักศึกษา รหัส
นักศึกษา หรือ ปของนักศึกษาได 
A2. สามารถบันทึกขอมูลรางวัลของนักศึกษา 
A3. คนหานักศึกษาเพื่อเลือกแกไขรางวัลของนักศึกษาไดจาก ปการศึกษา 
A4. สามารถแกไขขอมูลรางวัลของนักศึกษา 
A5. คนหานักศึกษาเพื่อเลือกลบรางวัลของนักศึกษาไดจาก ปการศึกษา 
A6. สามารถลบขอมูลรางวัลของนักศึกษา 
A7. สามารถคนหาเพื่อแสดงรายงานขอมูลรางวัลของนักศึกษา จากปการศึกษา 
A8. สามารถแสดงรายงานขอมูลรางวัลของนักศึกษา 
A9. สามารถออกรายงานขอมูลรางวัลของนักศึกษาที่เลือกทาง Excel ได 

โครงการ 
A10. สามารถตรวจสอบการซ้ํากันของชื่อโครงการกิจกรรมได 
A11. สามารถบันทึกขอมูลโครงการกิจกรรมได 
A12. สามารถแสดงขอมูลนักศึกษาในกิจกรรม และ นักศึกษาที่ไมไดรวมกิจกรรมได 
A13. สามารถนับจํานวนนักศึกษาจากการเลือกนักศึกษาในกิจกรรมไดแบบอัตโนมัติ 
A14. สามารถคนหากิจกรรมเพื่อเลือกแกไขกิจกรรมจาก ปการศึกษา หรือ ประเภทโครงการ 
A15. สามารถแกไขขอมูลโครงการกิจกรรมได 
A16. คนหากิจกรรมเพื่อเลือกแกไขกิจกรรมไดจาก ปการศึกษา หรือ ประเภทโครงการ 
 

DPU



 127 

ตารางที่ 5.7 (ตอ) 

 
ศิษยเกาแพทย 

A17. สามารถลบขอมูลโครงการกิจกรรมได 
A18. ระบบสามารถออกรายงานขอมูลกิจกรรมได 
A19. ระบบสามารถจัดทํารายงาน Excel ขอมูลกิจกรรมตามที่ตองการได 
A20. สามารถ คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกบันทึกขอมูลของศิษยเกา จากรหัสนักศึกษา ช่ือ
นักศึกษา ปการศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A21. สามารถบันทึกขอมูลศิษยเกาได 
A22. คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกแกไขขอมูลของศิษยเกาไดจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A23. สามารถแกไขขอมูลของศิษยเกาได 
A24. คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกลบขอมูลของศิษยเกาไดจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
สามารถลบขอมูลของศิษยเกาได 
A25. สามารถคนหาเพื่อแสดงรายงานขอมูลของศิษยเกาจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A26. สามารถแสดงรายงานขอมูลของศิษยเกาได 
A27. สามารถออกรายงานขอมูลของศิษยเกาที่เลือกทาง Excel ได 

ศิษยเกาแพทยแผนไทย 
A28. สามารถ คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกบันทึกขอมูลของศิษยเกา จากรหัสนักศึกษา ช่ือ
นักศึกษา ปการศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A29. สามารถบันทึกขอมูลศิษยเกาได 
A30. คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกแกไขขอมูลของศิษยเกาไดจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A31. สามารถแกไขขอมูลของศิษยเกาได 
A32. คนหาศิษยเกาเพื่อเลือกลบขอมูลของศิษยเกาไดจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
สามารถลบขอมูลของศิษยเกาได 
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ตารางที่ 5.7 (ตอ) 

 
 
ดัชนีช้ีตัวบงชี ้

A33. สามารถคนหาเพื่อแสดงรายงานขอมูลของศิษยเกาจากรหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ป
การศึกษา กลุมโครงการ หรือ โครงการของศิษยเกาได 
A34. สามารถแสดงรายงานขอมูลของศิษยเกาได 
A35. สามารถออกรายงานขอมูลของศิษยเกาที่เลือกทาง Excel ได 
A36. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 2.1.1 ได 
A37. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 2.9 ได 
A38. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 2.10 ได 
A39. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 2.12 ได 
A40. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 2.12.1 ได 
A41. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 3.1 ได 
A42. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 3.2 ได 
A43. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 3.2.1 ได 
A44. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 3.3 ได 
A45. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 6.1 ได 
A46. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 8.1.2 ได 
A47. สามารจัดทํารายงานตัวบงชี้ที่ 9.2 ได 

 
Revision History 
 

Version # Reason for change Author name  Project manager 

Ver.1 Initial Document NW. / 20-Dec-08 Nipitphon A./20-Dec-08 
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5.2.4 เอกสารผลการตรวจสอบความตองการ  
เอกสารผลการตรวจสอบความตองการ ดังตารางที่ 5.8 แสดงตัวอยางเอกสาร

ตรวจสอบความตองการ 
 

ตารางที่ 5.8 ตัวอยางเอกสารตรวจสอบความตองการ 

 
เลขที่ :  REQ-Check-A001 Rev : 1 
ฝาย : งานกิจการนักศึกษา แผนก : งานกิจการนักศึกษา 
ระบบ :  งานกิจการนักศึกษา  
SA : NW Date :  
หัวขอการตรวจสอบขอกําหนดความตองการ 

1. ความเที่ยงตรง คือ การตรวจสอบวาความตองการที่ไดเปนความตองการที่แทจริง หรือ 
เปนความตองการของผูใชทุกๆคน 

2. ความสอดคลอง คือ ตรวจสอบความทับซอนในความตองการ ไมมีความขัดแยงกันเอง 
หรือ ไมเปนแนวทางเดียวกัน 

3. ความครบถวนสมบูรณ คือ การตรวจสอบวาความตองการไดถูกระบุในเอกสารอยาง
ครบถวน และ ครอบคลุม 

4. ความเปนไปได คือ การตรวจสอบวาความตองการสามารถพัฒนาไดจริง นั้นคือการ
ทดลองทําชุดสาธิตขึ้นมาวาสามารถทําได 

การตรวจสอบขอกําหนดความตองการ 
รางวัล 

item 1 2 3 4 5 
A1      

A2      

A3      

A4      

. 

. 

. 

     

A47       
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5.3 กระบวนการพัฒนาระยะวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การพัฒนาในระยะวิเคราะหและออกแบบระบบนั้น จะดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มจาก 

วิเคราะหความตองการจากระยะความตองการ นํามาสรางแบบจําลองระบบ ทั้งในดาน แบบจําลอง

ระบบ แบบจําลองขอมูล แบบจําลองสถาปตยกรรม แผนผังโครงสราง แลว นํามาจัดทํา User 

Interface แลวจัดทํา Prototype เพื่อใหผูใชงานไดทดสอบเปนลําดับตอไป ดังรายละเอียดดังนี้ 
5.3.1 เอกสารมาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

เอกสารมาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบระบบ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.9 
แสดงเอกสารมาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

ตารางที่ 5.9 เอกสารมาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
เอกสารมาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

1. ใหทําการวิเคราะหและออกแบบเชิงสถาปตยกรรม ดวย เอกสารการออกแบบเชิง
สถาปตยกรรม (Architects Design) 

2. ใหทําการวิเคราะหและออกแบบเชิงโครงสราง ดวย เอกสารการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยภาพรวม (Context Diagram) 

3. ใหทําการวิเคราะหและออกแบบฟงกชันของระบบงานดวย Data Flow Diagram (DFD) 
4. ใหทําการวิเคราะหและออกแบบขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูลดวย Entity Relationship 

Diagram (ER-D) 
5. ระบุรายละเอียดระดับฟงคช่ันดวย Function Specification 
6. ระบุรายละเอียดการวิเคราะหและออกแบบในรูปแบบ Traceability Matrix 
7. ใหทําการวิเคราะหและออกแบบ User Interface ลงในเอกสารตนแบบ User Interface 
8. จัดทําตนแบบ User Interface 
9. ออกแบบฐานขอมูล ดวย Data Dictionary 
10. ทําการวัดผลการออกแบบ ดวย เอกสารผลการตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ 
11. ทําการวัดผลการออกแบบ ดวย เอกสารผลการตรวจสอบความสอดคลองของการ

ออกแบบกับระบบงาน 
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5.3.2 เอกสารการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม (Architects Design)  
เอกสารการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.10 แสดง

เอกสารการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม 
 

ตารางที่ 5.10 เอกสารการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม 

 
เลขที่ :  TEC-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  

System Architecture Design (สถาปตยกรรมทางเทคนิคและผังการเชื่อมโยงระหวางเครื่อง
เซิรฟเวอรกับเคร่ืองลูกขาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Application Server Requirements 
Hardware specification 

Development Production 
Server System Requirements 
- CPU Intel Xeon Quad Core Processor  
- Chipset  Intel 5000X 
- Hard Disk 100 GB 
- Video Card 120 MB (มีอยูแลว) 
  

Server System Requirements 
- CPU Intel Xeon Quad Core Processor  
- Chipset  Intel 5000X 
- Hard Disk 100 GB 
- Video Card 120 MB (มีอยูแลว) 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 

 
Software Specification (including development tools) 
 

Development Production 
Client system requirements 
- CPU Intel Pentium 4 / 1.8 GHz 
- Hard Disk 80 GB 
- Memory 512GB DDR2 RAM 
- Video Card 64 MB 
Sound Card (มีอยูแลว) 
Programming Languages 
- Java 
- PHP 
- SQL 
- HTML(มีอยูแลว) 
 
Development Tools 
User Interface Design Tools 
- Dreamweaver 8(มีอยูแลว) 
- Adobe Photoshop CS(มีอยูแลว) 
- Adobe Illustrator CS(มีอยูแลว) 
- Crystal Report 8.5 (มีอยูแลว) 
 
Editor 
- Edit Plus Text Editor 2.30(มีอยูแลว) 
 
Database Design Tools 
-  PhpMyAdmin 2.9.2   (มีอยูแลว) 
-  Visio  (มีอยูแลว) 

Client system requirements 
- CPU Intel Pentium 4 / 1.8 GHz 
- Hard Disk 80 GB 
- Memory 512GB DDR2 RAM 
- Video Card 64 MB 
Sound Card (มีอยูแลว) 
Programming Languages 
- Java 
- PHP 
- SQL 
- HTML(มีอยูแลว) 
 
Development Tools 
User Interface Design Tools 
- Dreamweaver 8(มีอยูแลว) 
- Adobe Photoshop CS(มีอยูแลว) 
- Adobe Illustrator CS(มีอยูแลว) 
- Crystal Report 8.5 (มีอยูแลว) 
 
Editor 
- Edit Plus Text Editor 2.30(มีอยูแลว) 
 
Database Design Tools 
- PhpMyAdmin 2.9.2   (มีอยูแลว) 
- Visio   (มีอยูแลว) 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 

 
Operating system requirement 

 
Development Production 
Server 
- Microsoft Windows Server 2003 
- Apache Server 
- ฐานขอมูล MySQL 
 (มีอยูแลว) 
Client 
- Windows XP 
  (มีอยูแลว) 
Data Center Switch 
- ติดตั้งในตู RACK ขนาด 19 นิ้ว 
- Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT  
แบบ RJ-45 
- สามารถทํางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน 
802.3ad, 802.3ae 
- สามารถทํางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน 
802.1s, 802.1w, 802.1AB 
- สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x 
- สามารถทําการ Authenticate กับ Radius และ 
TACACS+ ได 
- สามารถทําDSCP (Diffserv Code Point) ได 
- สามารถทํา Rate Limiting ไดทั้งแบบ ตอ 
port (Rate limiting per port) และ ตอ traffic 
queue (Rate Limiting per queue) 
- สามารถทํา Access Control List (ACL) ได ที่ 
Wire-speed หรือแบบ Wire-Rate 

Server 
- Microsoft Windows Server 2003 
- Apache Server 
- ฐานขอมูล MySQL 
 (มีอยูแลว) 
Client 
- Windows XP 
  (มีอยูแลว) 
Data Center Switch 
- ติดตั้งในตู RACK ขนาด 19 นิ้ว 
- Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT  
แบบ RJ-45 
- สามารถทํางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน 
802.3ad, 802.3ae 
- สามารถทํางานตามโปรโตคอลมาตรฐาน 
802.1s, 802.1w, 802.1AB 
- สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x 
- สามารถทําการ Authenticate กับ Radius และ 
TACACS+ ได 
- สามารถทําDSCP (Diffserv Code Point) ได 
- สามารถทํา Rate Limiting ไดทั้งแบบ ตอ port 
(Rate limiting per port) และ ตอ traffic queue 
(Rate Limiting per queue) 
- สามารถทํา Access Control List (ACL) ได ที่ 
Wire-speed หรือแบบ Wire-Rate 
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ตารางที่ 5.10 (ตอ) 

 
Operating system requirement 

 
Development Production 
- สามารถจัดการ  Routing ขอมูลประเภท 
Multicast ดวย Internet Group Membership 
Protocol(IGMP)  และ  PIM SM 
รองรับการจัดการดังตอไปนี้ RMON , SNMP 
,Command Line Interface (CLI)  ผาน Telnet  
และSSH ,Web GUI 
- อุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, 
UL, EN และ JATE 
- รองรับ Power Supply ทั้งแบบ 100-240V 
AC และ 48V DC 
  (มีอยูแลว) 
 
เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 3 KVA 
- ประเภทของ UPS ตองเปนระบบ Line 
Interactive With Stabilizer 
- แรงดันไฟฟาขาเขา 220 V + 20%ความถี่
ไฟฟาขาเขา 50 Hz + 10% 
- แรงดันไฟฟาขาออก 220 V + 10% ความถี่
ไฟฟาขาออก 50 + 0.1 Hz 
- มี Output PF ไมนอยกวา 0.6 
- เครื่อง UPS ตองมีกําลังไฟฟาดาน  ขาออก
ไมนอยกวา 3000 VA/2100 W  
  (มีอยูแลว) 
ตูใสอุปกรณ 

- เปนตู Rack 19 นิ้วมีขนาดความสูงไมนอย
กวา 42 Uมีความลึกไมนอยกวา 900 mm 
  (มีอยูแลว) 

- สามารถจัดการ Routing ขอมูลประเภท 
Multicast ดวย Internet Group Membership 
Protocol(IGMP)  และ  PIM SM 
รองรับการจัดการดังตอไปนี้ RMON , SNMP 
,Command Line Interface (CLI)  ผาน 
Telnet  และSSH ,Web GUI 
- อุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
FCC, UL, EN และ JATE 
- รองรับ Power Supply ทั้งแบบ 100-240V 
AC และ 48V DC 
  (มีอยูแลว) 
 
เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 3 KVA 
- ประเภทของ UPS ตองเปนระบบ Line 
Interactive With Stabilizer 
- แรงดันไฟฟาขาเขา 220 V + 20%ความถี่
ไฟฟาขาเขา 50 Hz + 10% 
- แรงดันไฟฟาขาออก 220 V + 10% ความถี่
ไฟฟาขาออก 50 + 0.1 Hz 
- มี Output PF ไมนอยกวา 0.6 
- เครื่อง UPS ตองมีกําลังไฟฟาดาน  ขาออก
ไมนอยกวา 3000 VA/2100 W  
  (มีอยูแลว) 
ตูใสอุปกรณ 

- เปนตู Rack 19 นิ้วมีขนาดความสูงไมนอย
กวา 42 Uมีความลึกไมนอยกวา 900 mm 
  (มีอยูแลว) 
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5.3.3 เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยภาพรวม (Context Diagram)  
เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยภาพรวม สามารถแสดงไดดังตารางที่ 

5.11 แสดงเอกสารเอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 5.11 เอกสารเอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยภาพรวม 
 
เลขที่ :  DES-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Context Diagram 
Context Diagram 
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5.3.4 เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยละเอียด (Data Flow Diagram / Process 
Decomposition Diagram / Function Specification) 

1. Data Flow Diagram (DFD) ของระบบสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.12 
 
ตารางที่ 5.12 เอกสาร Data Flow Diagram (DFD) 
 
เลขที่ :  DFD-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 0 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 1 

1

รับสมัครนักศึกษา

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

เลขประจําตัวประชาชนเลขประจําตัวประชาชน
ขอมูลผูสมัครศึกษาตอ

ชื่อ-นามสกุลชื่อ-นามสกุล

หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตร สาขาวิชา

รายงานผูสมัครเขาศึกษา

D3 ขอมูลผูสมัคร

D25 ประเภทคํานําหนา

D16 ประเภทสาขาวิชา

D12 ประเภทหลักสูตร

D8  ประเภทกลุมวิชา

D20 ประเภทภาคการศึกษา

หลักสูตรหลักสูตร
ภาคการศึกษาภาคการศึกษา

D24 ขอมูลนักศึกษา

D17 ประเภทการเผยแพรผลงาน

D9 ประเภทภาษา

2

นักศึกษา

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

เลขทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษาที่เขาเลขทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษาที่เขา

ช่ือ - นามสกุลช่ือ - นามสกุล

สาขาวิชาสาขาวิชา

D17 ประเภทการเผยแพรผลงาน

D19 ประเภทการอางอิงรางวัล

D11 ประเภทระดับของการประกาศรางวัล

3

วิทยานิพนธ

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

D24 ขอมูลนักศึกษา

รายงานวิทยานิ พนธของนักศึกษารายงานวิทยานิ พนธของนักศึกษา

ช่ือวิทยานิพนธ (อังกฤษ)
ช่ือวิทยานิพนธ (ไทย) 

ภาษาที่ใชจัดทําวิทยานิพนธ

4

บทความ

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

D24 ขอมูลนักศึกษา

รายงานบทความของนักศึกษารายงานบทความของนักศึกษา

ช่ือบทความจากวิทยานิพนธ
แหลงตีพิมพเผยแพร

ประเภทของการเผยแพร

ระดับของการเผยแพร,รางวัล

D11 ประเภทระดับของการประกาศรางวัล

D17 ประเภทการเผยแพรผลงาน D19 ประเภทการอางอิงรางวัล

5

รางวัลนักศึกษา

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

D24 ขอมูลนักศึกษา
รายงานบทความของนักศึกษารายงานบทความของนักศึกษา

เลขทะเบียนนักศึกษา

ประเภทของรางวัล

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ
องคกรที่มอบรางวัล

วันท่ีรับรางวัล

D11 ประเภทระดับของการประกาศรางวัล

D7 ประเภทรางวัล D18 ขอมูลรางวัลนักศึกษา

เจาหนาท่ีโครงการบัณฑิต

D1 ขอมูลอาจารย

รายงานบทความของนักศึกษารายงานบทความของนักศึกษา

คุณวุฒิ ชื่อ - นามสกุล ,ตําแหนงวิชาการ

สถานะการเปนอาจารย : 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักสูตร ,สาขาวิชา ,สถานภาพ

D12 ประเภทหลักสูตร

D22 ประเภทการปฏิบัตงาน

D2  ประเภทสถานะภาพ

D5  ประเภทหนาที่
6

อาจารยเจาหนาท่ีงานโครงกา
ร

บัณฑิตศึกษา
หัวหนางานโครงการ

บัณฑิตศึกษา

ผูบริหารงานโครงการ
บัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่ QAและงานวิชาการของนักศึกษา
รายงานคะแนนเฉลี่ย TU-GET 

รายงานขอมูลผูสมัครเขาศึกษา
รายงานขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิต
รายงานขอมูลวิทยานิพนธ
รายงานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร

7

รายงาน

รายงานดัชนีช้ีวัด
งานโครงการบัณฑิตศึกษ
า

เลือกรายงาน

รายงานขอมูลผูสมัครเขาศึกษา
รายงานขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิต

รายงานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
รายงานขอมูลวิทยานิพนธ

เลือกรายงาน

เลือกรายงาน

เลือกรายงาน

D1 ขอมูลอาจารย

D18 ขอมูลรางวัลนักศึกษา

D24 ขอมูลนักศึกษา
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 2 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 2 

 
 
DFD Level 2 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 2 

 
DFD Level 2 
 

 

DPU



 141 

ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 2 

 
 
DFD Level 2 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
ผูสมัครเขาศึกษาตอ 
 

1.1

ตรวจสอบบัตรประชาชน

เจาหนาที่โครงการบัณฑิต
เลขประจําตัวประชาชนเลขประจําตัวประชาชน

1.2

บันทึก
เลขบัตรประชาชน 13 หลักเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

D3 ขอมูลผูสมัคร

D16 ประเภทสาขาวิชา

D12 ประเภทหลักสูตร

D25 ประเภทคํานําหนา

D8  ประเภทกลุมวิชา

D20 ประเภทภาคการศึกษา

1.4 

แกไขขอมูลผูสมัคร

1.3

คนหา

D3 ขอมูลผูสมัคร D3 ขอมูลผูสมัคร

D25 ประเภทคํานําหนา D12 ประเภทหลักสูตร

1.5

แสดงขอมูลแกไข
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ขอมูลที่แกไขขอมูลที่แกไข

D3 ขอมูลผูสมัคร

D24 ขอมูลนักศึกษา
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
นักศึกษา 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
วิทยานิพนธ 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
บทความ 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
รางวัล 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
อาจารยประจําหลักสูตร 
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ตารางที่ 5.12 (ตอ) 
 
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Data Flow Diagram 
DFD Level 3 
พิมพรายงาน 

 
 
 

DPU



 149 

2. Process Decomposition Diagram ของระบบสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.13 
 
ตารางที่ 5.13 เอกสาร Process Decomposition Diagram 
 
เลขที่ :  PR-DE-D-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
ไดอะแกรมแสดงภาพรวมของกระบวนการทํางานในรูปแบบ Process Decomposition Diagram 
Process Decomposition Diagram  
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ตารางที่ 5.13 (ตอ) 
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3. Function Description ของระบบสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.14 
 
ตารางที่ 5.14 ตัวอยางเอกสาร Function Description 
 
เลขที่ : Func-Desc-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1 
Process name ผูสมัครเขาศึกษาตอ 

Input data flows ขอมูลผูสมัคร ขอมูลปการศึกษา คํานําหนา ช่ือ- นามสกลุ วันที่
สมัคร รอบที่สอบ ภาคการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา 
สถานะของนักศึกษา คา  GPA ตอนสมัครเขา คะแนน TU-GET ตอน
สมัครเขา  คะแนน IELTS ตอนสมัครเขา 

Output data flows ขอมูลและรายงานผูสมัครเขาศึกษา  

Data store used ประเภทสาขาวิชา  ประเภทหลักสูตร  ประเภทภาคการศึกษา ขอมูล
ผูสมัคร ประเภทคํานําหนา   ประเภทกลุมวิชา 

Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2 
Process name นักศึกษา 

Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา ปการศึกษาที่คาดวาจบ สถานการณจบ ป
การศึกษา/วันที่สําเร็จการศึกษา คา GPA นักศึกษา  คะแนน TU-
GET นักศึกษา คะแนน IELTS นักศึกษา  

Output data flows ขอมูลและรายงานผูสมัครเขาศึกษา 

Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทภาษา ประเภทการเผยแพรผลงาน 
ประเภทการอางอิงรางวัล ประเภทระดับของการประกาศรางวัล 

Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3 
Process name วิทยานิพนธ 

Input data flows ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(อังกฤษ) ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(ไทย) 
ภาษาทีใ่ชจัดทาํ ช่ือวิทยานพินธ (อังกฤษ) ช่ือวิทยานพินธ (ไทย) 

Output data flows ขอมูลและรายงานวิทยานิพนธ 

Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท-เอก 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4 
Process name บทความ 

Input data flows ช่ือบทความจากวิทยานิพนธ แหลงตีพิมพเผยแพร  ประเภทของ
การเผยแพร ระดับของการเผยแพร 

Output data flows ขอมูลและรายงานบทความ 

Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลบทความระดับปริญญาโท-เอก 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5 
Process name รางวัล 

Input data flows ช่ือผลงาน ช่ือรางวัลที่ไดรับ ช่ือองคกรที่ใหรางวัล วนัทีรั่บรางวัล 
ประเภทของประกาศเกยีรติคณุยกยอง/รางวลั  ระดับของการ
ประกาศรางวลั 

Output data flows ขอมูลและรายงานรางวัล 

Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดับของการประกาศรางวัล ประเภทการ
เผยแพรผลงาน  ประเภทการอางอิงรางวัล 

Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลรางวัลระดับปริญญาโท-เอก 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6 
Process name อาจารยประจําหลักสูตร 

Input data flows คุณวุฒ ิ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงวิชาการ ตําแหนง  หลักสูตร 
สาขาวิชา  สถานภาพ  สถานการณเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สถานะ 
การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปที่ประกาศใชหลักสูตร  
คุณสมบัติอาจารยผูสอน สถานะ การทําหนาที่อาจารยที่เปนที่
ปรึกษา 

Output data flows ขอมูลและรายงานอาจารยประจําหลักสูตร 

Data store used ประเภทหนาที่  ประเภทสถานะภาพ  ขอมูลอาจารย  ประเภท

ตําแหนงวิชาการ ประเภทสาขาวิชา ประเภทการปฏิบัติงาน 

ประเภทสาขาวิชา ประเภทตาํคํานําหนา 

Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญา
โท-เอก 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 7 
Process name พิมพรายงาน 

Input data flows - 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Output data flows รายงานคะแนนเฉลี่ย TU-GET ของนักศึกษาเขาใหมระดับ

บัณฑิตศึกษา รายงานผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลักสูตร

กําหนด  รายงานรอยละของบทความจากวทิยานิพนธปริญญาเอกที่

ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  รอยละ

ของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานพินธปริญญาโททั้งหมด รายงานผูสมัครเขาศึกษา 

รายงานนักศึกษา  รายงานวทิยานิพนธ รายงานการตีพมิพบทความ 

รายงานรางวัล รายงานอาจารยหลักสูตร 

Data store used ขอมูลรางวัลนักศึกษา ขอมูลอาจารย  ขอมูลนักศึกษา 
Description โปรเซสนี้เกี่ยวของกับขอมูลรายงานและพิมพรายงานตางๆ 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1.1 
Process name ตรวจสอบบัตรประชาชน 
Input data flows เลขประจําตัวประชาชน  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลผูสมัคร 
Description เปนขั้นตอนตรวจสอบขอมูลเลขที่บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบดวูา

มีขอมูลหรือการสมัครเขาศึกษาตอมากอนหนานี้หรือไม 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows ขอมูลปการศึกษา คํานําหนา ช่ือ- นามสกลุ วันที่สมัครรอบที่สอบ ภาค

การศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา สถานะของนักศึกษา คา  

GPA ตอนสมัครเขา คะแนน TU-GET ตอนสมัครเขา  คะแนน IELTS 

ตอนสมัครเขา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลผูสมัคร ประเภทสาขาวิชา ประเภทกลุมวิชา  ประเภทหลักสูตร 

ประเภทคํานําหนา  ประเภทภาคการศึกษา 
Description บันทึกขอมูลผูสมัครเขาศึกษาตอและในกรณีที่รับนักศึกษาเขาศึกษาตอ

ระบบจะสงขอมูลการรับเขาไปยังตารางเก็บนักขอมูลนักศึกษา 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1.3 
Process name คนหา 
Input data flows ปการศึกษา  เลขประจําตัวประชาชน  ช่ือ-นามสกุล รอบที่สอบ ภาค

การศึกษา  หลักสูตร 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลผูสมัคร ประเภทสาขาวิชา ประเภทกลุมวิชา  ประเภท

หลักสูตร ประเภทคํานําหนา  ประเภทภาคการศึกษา 
Description เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลผูสมัครเขาศึกษาตอเพื่อทําการแกไข

ขอมูลผูสมัครเขาศึกษาตอในโปรเซสถัดไป 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1.4 
Process name แกไขขอมูลผูสมัคร 
Input data flows ขอมูลปการศึกษา คํานําหนา ช่ือ- นามสกลุ วันที่สมัคร 

รอบที่สอบ ภาคการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา 
สถานะของนักศึกษา คา  GPA ตอนสมัครเขา คะแนน TU-GET 
ตอนสมัครเขา  คะแนน IELTS ตอนสมัครเขา 

Output data flows - 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 1.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Input data flows รายละเอียดผูสมัครเขาศึกษาตอ 

Output data flows แสดงรายละเอียดผูสมัครเขาศึกษาตอ 
Data store used ขอมูลผูสมัคร  
Description แสดงรายละเอยีดขอมูลผูสมัครเขาศึกษาตอ ขอมูลผูสมัคร ขอมูลป

การศึกษา คํานําหนา ช่ือ- นามสกุล วันที่สมัคร  
รอบที่สอบ ภาคการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา 
สถานะของนักศึกษา คา  GPA ตอนสมัครเขา คะแนน TU-GET 
ตอนสมัครเขา  คะแนน IELTS ตอนสมัครเขา 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ)  
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.1 
Process name คนหา 

Input data flows 
เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  
สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description เปนขั้นตอนคนหาขอมูลนักศึกษาเพื่อบันทึกขอมูลนักศึกษา 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่คาดวาจบ  สถานการณจบ 

 ปการศึกษา/วนัที่สําเร็จการศึกษา  คา GPA นักศึกษา  คะแนน TU-
GET นักศึกษา  คะแนน TOEFL นักศึกษา คะแนน TOEFL 
นักศึกษา  คะแนน TU-005  คะแนน TU-006  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลผูสมัคร  
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.2 
Process name บันทึกขอมูล 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

Process Description 
Description บันทึกขอมูลนกัศึกษาเลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาทีค่าดวา

จบ  สถานการณจบ ปการศึกษา/วันที่สําเร็จการศึกษา  คา GPA 
นักศึกษา  คะแนน TU-GET นักศึกษา  คะแนน TOEFL นกัศึกษา 
คะแนน TOEFL นักศึกษา  คะแนน TU-005  คะแนน TU-006 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.3 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลผูสมัคร  
Description เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลนักศึกษาเพื่อทําการแกไขขอมูล

นักศึกษาในโปรเซสถัดไป 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.4 
Process name แกไขขอมูลนักศึกษา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา  
Description เปนขั้นตอนการแกไขขอมูลนักศึกษาหลังจากแกไขขอมลูเรียบรอย

แลวจะสงขอมูลไปยังโปรเซสแสดงขอมูลที่แกไขเพื่อแสดง
รายละเอียดการแกไขขอมูล 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 2.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Input data flows รายละเอียดขอมูลนักศึกษา  

Output data flows แสดงรายละเอียดขอมูลนักศึกษา 
Data store used ขอมูลนักศึกษา  
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Description แสดงรายละเอยีดขอมูลนักศกึษาเลขทะเบยีนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่

คาดวาจบ สถานะภาพจบ ปการศึกษา/วันทีสํ่าเร็จการศึกษา คา GPA 
นักศึกษา คะแนน TU-GET นักศึกษา คะแนน TOEFL TU-005 / 006  

 

 
 

DPU



 161 

ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3.1 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description เปนขั้นตอนคนหาขอมูลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธเพื่อบันทึก

ขอมูลวิทยานิพนธของนักศึกษา 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(อังกฤษ) ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(ไทย) 

ภาษาทีใ่ชจัดทาํ ช่ือวิทยานพินธ (อังกฤษ) ช่ือวิทยานพินธ (ไทย)  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Process name บันทึกขอมูล 
Description บันทึกขอมูลนกัศึกษาที่ทําวทิยานิพนธ ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ

(อังกฤษ) ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(ไทย) ภาษาทีใ่ชจัดทาํ ช่ือ
วิทยานิพนธ (อังกฤษ)ช่ือวิทยานิพนธ (ไทย)  
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3.3 
Process name คนหา 

Input data flows 
เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  
สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 

Description 
เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลนักศึกษาเพื่อทําการแกไขขอมูล
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธในโปรเซสถัดไป 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3.4 
Process name แกไขขอวิทยานิพนธ 
Input data flows เลขทะเบียนนักศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา  
Description เปนขั้นตอนการแกไขขอมูลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธหลังจาก

แกไขขอมูลเรียบรอยแลวจะสงขอมูลไปยังโปรเซสแสดงขอมูลที่
แกไขเพื่อแสดงรายละเอียดการแกไขขอมูล 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 3.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Input data flows รายละเอียดขอมูลนักศึกษาทีท่ําวิทยานิพนธ 

Output data flows แสดงรายละเอยีดขอมูลนักศกึษาที่ทําวิทยานิพนธ 
Data store used ขอมูลนักศึกษา  
Description แสดงรายละเอยีดขอมูลนักศกึษาที่ทําวิทยานิพนธ ช่ือเคาโครง

วิทยานิพนธ(อังกฤษ) ช่ือเคาโครงวิทยานิพนธ(ไทย) ภาษาที่ใชจัดทํา 
ช่ือวิทยานพินธ (อังกฤษ)ช่ือวิทยานิพนธ (ไทย)  

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4.1 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description เปนขั้นตอนคนหาขอมูลนักศึกษาที่ทําบทความเพื่อบันทึกขอมูล

บทความของนักศึกษา 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows ช่ือบทความจากวิทยานิพนธ  แหลงตีพิมพเผยแพร ประเภทของการ

เผยแพร  ระดบัของการเผยแพร  รางวัล 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดบัของการประกาศรางวัล ประเภทการ

เผยแพรผลงาน ประเภทการอางอิงรางวัล   
Description บันทึกขอมูลนกัศึกษาที่ทําบทความ ช่ือบทความจากวิทยานิพนธ แหลง

ตีพิมพเผยแพร ประเภทของการเผยแพร ระดับของการเผยแพร รางวัล 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4.3 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดบัของการประกาศรางวัล ประเภทการ

เผยแพรผลงาน ประเภทการอางอิงรางวัล   
Description เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลนักศึกษาเพื่อทําการแกไขขอมูล

นักศึกษาที่ทําบทความในโปรเซสถัดไป  
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4.4 
Process name แกไขขอมูลบทความ 
Input data flows เลขทะเบียนนักศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดับของการประกาศรางวัล ประเภทการ

เผยแพรผลงาน ประเภทการอางอิงรางวัล   
Description เปนขั้นตอนการแกไขขอมูลนักศึกษาที่ทําบทความหลังจากแกไข

ขอมูลเรียบรอยแลวจะสงขอมูลไปยังโปรเซสแสดงขอมูลที่แกไข
เพื่อแสดงรายละเอียดการแกไขขอมูล 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 4.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Input data flows รายละเอียดขอมูลนักศึกษาที่ทําบทความ 

Output data flows แสดงรายละเอียดขอมูลนักศึกษาที่ทําบทความ 
Data store used ขอมูลนักศึกษา  
Description แสดงรายละเอียดขอมูลนักศึกษาที่ทําบทความ ช่ือบทความจาก

วิทยานิพนธ  แหลงตีพิมพเผยแพร ประเภทของการเผยแพร  ระดับ
ของการเผยแพร  รางวัล 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5.1 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนกัศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา 
Description คนหาขอมูลนกัศึกษาทีไ่ดรับรางวัลเพื่อบนัทึกขอมูลรางวัลนักศึกษา 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows ปที่สําเร็จการศึกษา/ช้ันปที่กําลังศึกษา ช่ือผลงาน ช่ือรางวัลที่ไดรับ 

ช่ือองคกรที่ใหรางวัล วนัทีรั่บรางวัล ประเภท ระดับของรางวัล 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดบัของการประกาศรางวัล   ประเภท

รางวัล ขอมูลรางวัลนักศกึษา 

Description 
ปที่สําเร็จการศึกษา/ช้ันปที่กําลังศึกษา  ช่ือผลงาน ช่ือรางวัลที่ไดรับ 
ช่ือองคกรที่ใหรางวัล  วันทีรั่บรางวัล ประเภทของประกาศเกียรติคณุ
ยกยอง/รางวัล ระดับของการประกาศรางวลั  
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5.3 
Process name คนหา 
Input data flows เลขทะเบียนนักศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดับของการประกาศรางวัล   ประเภท

รางวัล ขอมูลรางวัลนักศึกษา  
Description เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลนักศึกษาเพื่อทําการแกไขขอมูล

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในโปรเซสถัดไป  
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5.4 
Process name แกไขขอมูลรางวัล 
Input data flows เลขทะเบียนนักศึกษา  ปการศึกษาที่เขา ช่ือ-นามสกุล หลักสูตร  

สาขาวิชา กลุมวิชา/สาขา ภาคการศึกษา 

Output data flows - 
Data store used ขอมูลนักศึกษา ประเภทระดับของการประกาศรางวัล   ประเภท

รางวัล ขอมูลรางวัลนักศึกษา  
Description เปนขั้นตอนการแกไขขอมูลนักศึกษาที่ไดรับรางวัลหลังจากแกไข

ขอมูลเรียบรอยแลวจะสงขอมูลไปยังโปรเซสแสดงขอมูลท่ีแกไข
เพื่อแสดงรายละเอียดการแกไขขอมูล 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 5.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 

Input data flows รายละเอียดขอมูลนักศึกษาทีไ่ดรับรางวัล 

Output data flows แสดงรายละเอยีดขอมูลนักศกึษาที่ไดรับรางวัล 
Data store used ขอมูลรางวัล 
Description แสดงรายละเอยีดขอมูลนักศกึษาที่ไดรับรางวัล ปที่สําเร็จการศึกษา/

ช้ันปที่กําลังศกึษา  ช่ือผลงาน ช่ือรางวัลที่ไดรับ ช่ือองคกรที่ให
รางวัล  วันที่รับรางวัล ประเภทของประกาศเกียรติคณุยกยอง/รางวัล 
ระดับของการประกาศรางวลั  

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6.1 
Process name คนหา 

Input data flows คุณวุฒิ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนงวิชาการ  หลักสูตร  สาขาวิชา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลอาจารย 
Description เปนขั้นตอนคนหาขอมูลอาจารยเพื่อบันทกึขอมูลอาจารย 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6.2 
Process name บันทึกขอมูล 
Input data flows คุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ  ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา  สถานภาพ 

สถานะ การเปนอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  มีคุณสมบัติเปน 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สถานะ การเปนอาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร คุณสมบัติอาจารยผูสอน  สถานะ การทําหนาที่อาจารยที่
เปนที่ปรึกษา  

Output data flows - 
Data store used ประเภทหนาที่   ขอมูลอาจารย ประเภทสถานะภาพ  ประเภท

หลักสูตรประเภทตําคํานําหนา ประเภทหลักสูตร ประเภทการ
ปฏิบัติงาน ประเภทสาขาวิชา 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6.3 
Process name คนหา 
Input data flows คุณวุฒิ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนงวิชาการ  หลักสูตร  สาขาวิชา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลอาจารย ประเภทหลักสูตร ประเภทสาขาวิชา  
Description เปนขั้นตอนการคนหาขอมูลอาจารยเพื่อทําการแกไขขอมูลอาจารย

ในโปรเซสถัดไป  
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6.4 
Process name แกไขขอมูลอาจารย 
Input data flows คุณวุฒิ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนงวิชาการ  หลักสูตร  สาขาวิชา  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลอาจารย ประเภทสาขาวิชา  ประเภทการปฏิบัติงาน ประเภท

หลักสูตร ประเภทตําคํานําหนา 
Description เปนขั้นตอนการแกไขขอมูลอาจารยหลังจากแกไขขอมูลเรียบรอย

แลวจะสงขอมูลไปยังโปรเซสแสดงขอมูลที่แกไขเพื่อแสดง
รายละเอียดการแกไขขอมูล 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 6.5 
Process name แสดงขอมูลที่แกไข 
Input data flows รายละเอียดขอมูลอาจารย 

Output data flows แสดงรายละเอยีดขอมูลอาจารย 
Data store used ขอมูลอาจารย 
Description แสดงรายละเอยีดขอมูลอาจารย คุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ช่ือนามสกุล 

สาขาวิชา สถานภาพ สถานะการเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  มี
คุณสมบัติเปน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สถานะ การเปนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติอาจารยผูสอน สถานะเปนที่ปรึกษา 

 

 
 

DPU



 171 

ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 7.1 
Process name คนหา 
Input data flows เลือกรายงาน  

Output data flows - 
Data store used ขอมูลรางวัลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา 
Description เปนขั้นตอนเลอืกรายงาน 

 
Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 7.2 
Process name แสดงรายละเอยีดรายงาน 
Input data flows เลือกรายงาน 
Output data flows รายละเอียดของรายงาน 
Data store used ขอมูลรางวัลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา 
Description แสดงรายละเอยีดรายงานกอนการพิมพรายงาน 
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ตารางที่ 5.14 (ตอ) 
 
 

Process Description 
system ระบบงานโครงการบัณฑิต 
DFD number 7.3 
Process name พิมพรายงาน 
Input data flows - 
Output data flows พิมพรายงาน 
Data store used ขอมูลรางวัลนักศึกษา ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษา 
Description พิมพรายงานนกัศึกษา,รายงานวิทยานิพนธ ,รายงานการตพีิมพ

บทความ ,รายงานรางวัล นักศึกษา,รายงานอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 
4. Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) ของระบบสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.15 

แสดงตัวอยางเอกสาร Entity Relationship Diagram 
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ตารางที่ 5.15 ตัวอยางเอกสาร Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
 
เลขที่ : ER-D-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
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ตารางที่ 5.15 (ตอ) 
 

 

 
 
 

5.3.5 เอกสาร Tracebility Matrix  
เอกสาร Tracebility Matrix สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.16 แสดงตัวอยางเอกสาร 

Tracebility Matrix 
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ตารางที่ 5.16 ตัวอยางเอกสาร Tracebility Matrix 
 
เลขที่ : TR-Mat-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
 

โมดูลที่ ยูนิต ของโมดลู ฟงกชันในยนูติ 
1. ระบบงานโครงการ
บัณฑิต 

1. ผูสมัครเขาศึกษาตอ F1 ตรวจสอบบัตรประชาชน 

  F2 บันทึกขอมลู 
  F3 คนหา 
  F4 แกไขขอมลูผูสมัคร 
  F5 แสดงขอมูลที่แกไข 
 2. นักศึกษา F6 คนหานกัศกึษา 
  F7 บันทึก 
  F8 คนหา 
  F9 แกไขขอมลูนักศึกษา 
  F10 แสดงขอมูลที่แกไข 
 3. วิทยานพินธ F11 คนหา 
  F12 บันทึก 
  F13  คนหา 
  F14 แกไขขอมูลวิทยานิพนธ 
  F15 แสดงขอมูลการแกไข 
 4. บทความ F16 คนหา 
  F17 บันทึก 
  F18 คนหา 
  F19 แกไขขอมูลบทความ 
  F20 แสดงขอมูลที่แกไข 
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ตารางที่ 5.16 (ตอ) 
 
 

โมดูลที่ ยูนิต ของโมดลู ฟงกชันในยนูติ 
1. ระบบงานโครงการ
บัณฑิต 

5. รางวัล F21 คนหา 

  F22 บันทึก 
  F23 คนหา 
  F24 แกไขขอมูลรางวัล 
  F25 แสดงขอมูลรางวัล 
 6. อาจารยประจํา

หลักสูตร 
F26 คนหา 

  F27 บันทึก 
  F28 คนหา 
  F29 แกไขขอมูลอาจารยประจํา

หลักสูตร 
  F30 แสดงขอมูลที่แกไข 
 7. พิมพรายงาน F31 คนหา 
  F32 แสดงรายละเอียดรายงาน 
  F33 พิมพรายงาน 

 
5.3.6 เอกสารแผนผังโครงสราง (Structure Chart)  

เอกสารแผนผังโครงสราง สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.17 แสดงตัวอยางเอกสาร
แผนผังโครงสราง 
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ตารางที่ 5.17 ตัวอยางเอกสารแผนผังโครงสราง 
 
เลขที่ : Struc-Ch-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
Module : ระบบงานโครงการบัณฑิต 
 

 
 
 
Unit : นักศึกษา 
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ตารางที่ 5.17 (ตอ) 
 
Unit : ผูเขาสมัคร 

 
 
Unit : วิทยานิพนธ 

 
 

Unit : บทความ 
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ตารางที่ 5.17 (ตอ) 
 
 
Unit : รางวัล 

 
 
Unit : อาจารยประจําหลักสูตร 

 
 
 

5.3.7 เอกสารตนแบบ User Interface 
เอกสารตนแบบ User Interface สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.18 แสดงตัวอยาง

เอกสารตนแบบ User Interface 
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ตารางที่ 5.18 ตัวอยางเอกสารตนแบบ User Interface 
 
เลขที่ : UI-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
Module : โครงการบัณฑิตศึกษา 
Menu 

 
 
Unit : ผูสมัคร 
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ตารางที่ 5.18 (ตอ) 
 
Unit : ผูสมัคร  
การออกหนาจอแบบบันทึกขอมูลผูสมัคร 

 
ออกแบบหนาจอคนหาเพื่อแกไขขอมูลผูสมัคร 

 
การออกแบบหนาจอแกไขขอมูลผูสมัคร 
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ตารางที่ 5.18 (ตอ) 
 
Unit : ออกรายงาน 

 
 
 

5.3.8 เอกสาร Data Dictionary  
เอกสาร Data Dictionary สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.19 แสดงตัวอยางเอกสาร Data 

Dictionary 
 
ตารางที่ 5.19 ตัวอยางเอกสาร Data Dictionary 
 
เลขที่ : Dat-Dics-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
รายช่ือตารางขอมูลในระบบ 
ช่ือตารางขอมูล คียหลัก รายละเอียด อางอิง 
advisor adv_id ขอมูลอาจารย D1  ขอมูลอาจารย 

advmean advid ประเภทสถานะภาพ D2  ประเภท
สถานะภาพ 

applied id ขอมูลผูสมัคร D3  ขอมูลผูสมัคร 

class_advisor class_id ระดับการศึกษา D4  ระดับการศึกษา  
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ตารางที่ 5.19 (ตอ) 
 
รายช่ือตารางขอมูลในระบบ 
ช่ือตารางขอมูล คียหลัก รายละเอียด อางอิง 

consultmean idconsult ประเภทหนาที่ D5  ประเภทหนาที่ 

course cou_id ประเภทขอมูลสาขา D6  ประเภทขอมูลสาขา 

declare_type cou_id ประเภทรางวัล D7  ประเภทรางวัล 

group_edu gro_id ประเภทกลุมวิชา D8  ประเภทกลุมวิชา 

language lan_id ประเภทภาษา D9  ประเภทภาษา 

status_course_mean status_id ประเภทสถานะ D10 ประเภทสถานะ 

level_publish levp_id ประเภทระดับของการ
ประกาศรางวัล 

D11 ประเภทระดับของ
การประกาศรางวัล 

major maj_id ประเภทหลักสูตร D12 ประเภทหลักสูตร 

meanbeing idmean ประเภทอางอิงเปน ,ไม
เปน 

D13 ประเภทอางอิงเปน
,ไมเปน 

prefix_subtype id ประเภทคํานําหนา D14 ประเภทคํานําหนา 

prefix_type pretype_code ประเภทตําแหนงวิชาการ D15 ประเภทตําแหนง
วิชาการ 

program pro_id ประเภทสาขาวิชา D16 ประเภทสาขาวิชา 

publish_type pub_id ประ เภทการ เ ผยแพร
ผลงาน 

D17 ประเภทการเผยแพร
ผลงาน 

reward rew_id ขอมูลรางวัลนักศึกษา D18 ขอมูลรางวัล
นักศึกษา 

reward_type rewt_id ประเภทการอางอิงรางวัล D19 ประเภทการอางอิง
รางวัล 

semester sem_id ประเภทภาคการศึกษา D20 ประเภทภาค
การศึกษา 

statusconsult sta_id ประเภทสถานการณเปน 
ที่ปรึกษา 

D21ประเภทสถานะการ
เปนที่ปรึกษา  
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ตารางที่ 5.19 (ตอ) 
 
รายช่ือตารางขอมูลในระบบ 
ช่ือตารางขอมูล คียหลัก รายละเอียด อางอิง 

status_advisor sta_adv_id ประเภทการปฏิบัติงาน D22 ประเภทการ
ปฏิบัติงาน 

status_app sta_id ประเภทการรับเขาศึกษา D23 ประเภทการรับเขา
ศึกษา 

student id ขอมูลนักศึกษา D24 ขอมูลนักศึกษา 

prename pre_id ประเภทคํานําหนา D25 ประเภทคํานําหนา 

 
ตารางขอมูลอาจารย (advisor) 

No Key name Field Type Description Example 
1 PK adv_id bigint(5)  รหัสอาจารย  40068 
2   class_id varchar(20) ระดับการศึกษา 1= ปริญญาตรี, 

2= ปริญญาโท 
3   pretype_code varchar(100) รหัสประเภท

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

01, 02, 03, 04 

4   presubtype_code varchar(100) รหัสหัวขอยอย
ของประเภท
ตําแหนงทาง
วิชาการ  

00, 01, 02, 03, 
04 

5   adv_name varchar(200) ช่ือ ตะวนัชัย 
6   adv_surname varchar(100) นามสกุล จิรประมุข

พิทักษ 
7   pro_id varchar(20) หลักสูตร  1= วิทยา

ศาสตร
มหาบัณฑติ  
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5.3.9 เอกสารแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของระบบงานใหม  
เอกสารแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของระบบงานใหมสามารถแสดง

ไดดังตารางที่ 5.20 แสดงเอกสารแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของระบบงาน 
 
ตารางที่ 5.20 เอกสารแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของระบบงาน 
 
เลขที่ : IT-Struc-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
แผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของระบบงานใหม 
รายละเอียดทางเทคนิค  
 
 ไมตองเพิ่มโครงสรางพื้นฐานเนื่องจากโครงสรางพื้นฐานเดิม สามารถจัดการขอมูลและ
การทํางานของระบบไดดีอยูแลวโดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่มีอยูแลวในคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใช Server ของคณะแพทยศาสตร หมายเลข IP : 
203.131.209.137 ซ่ึงติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 และ Apache Server 
ฐานขอมูล MySQL และพัฒนาโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบคุคล โดยใชโปรแกรม Edit 
Plus ภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม คือ PHP, Javascript, SQL, HTML 
 
 

 
Revision history 
 

Version # Reason for change Author Reviewer Project manager 
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5.3.10 เอกสารผลการตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ  
เอกสารผลการตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 

5.21 แสดงเอกสารผลการตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
ตารางที่ 5.21 เอกสารผลการตรวจสอบการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
เลขที่ : DES-CK-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  

1) ตรวจสอบความแข็งแกรงของโมดูล 
(Module Cohesion) 
 
1= Function 
2= Sequential 
3= Communication 
4=Procedure 
5=Temporal 
6=Logical 
7=Coincidental 

 

2) ตรวจสอบความแข็งแกรงของโมดูล 
(Module Coupling) 
 
1= Data 
2= Stamp 
3= Control 
4=Common 
5=Content 
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ตารางที่ 5.21 (ตอ) 
 
เลขที่ : DES-CK-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  

 
 

โมดูล ฟงกชันในยนูติ Cohesion 
(1-7) 

Coupling 
(1-5) 

1. ผูสมัครเขาศึกษา
ตอ 

F1 ตรวจสอบบัตรประชาชน 4 3 
F2 บันทึกขอมูล 

 F3 คนหา 3 
 F4 แกไขขอมูลผูสมัคร 
 F5 แสดงขอมูลที่แกไข 3 
2. นักศึกษา F6 คนหานักศึกษา 4 3 
 F7 บันทึก 
 F8 คนหา 4 
 F9 แกไขขอมูลนักศึกษา 
 F10 แสดงขอมูลที่แกไข 3 
3. วิทยานิพนธ F11 คนหา 4 3 
 F12 บันทึก 
 F13  คนหา 4 
 F14 แกไขขอมูลวิทยานิพนธ 
 F15 แสดงขอมูลการแกไข 3 
4. บทความ F16 คนหา 4 3 
 F17 บันทึก 
 F18 คนหา 4 
 F19 แกไขขอมูลบทความ 
 F20 แสดงขอมูลที่แกไข 3 
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ตารางที่ 5.21 (ตอ) 
  

5. รางวัล F21 คนหา 4 3 

 F22 บันทึก 
 F23 คนหา 4 

 F24 แกไขขอมูลรางวัล 
 F25 แสดงขอมูลรางวัล 3 

6. อาจารยประจํา
หลักสูตร 

F26 คนหา 4 3 

F27 บันทึก 
 F28 คนหา 4 

 F29 แกไขขอมูลอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 F30 แสดงขอมูลที่แกไข 3 

7. พิมพรายงาน F31 คนหา 4 3 

 F32 แสดงรายละเอียดรายงาน 
 F33 พิมพรายงาน 

 
5.3.11  เอกสารผลการตรวจสอบความสอดคลองของการออกแบบกับระบบงาน  

เอกสารผลการตรวจสอบความสอดคลองของการออกแบบกับระบบงาน สามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 5.22 แสดงเอกสารผลการตรวจสอบความสอดคลองการออกแบบกับระบบงาน 
 
ตารางที่ 5.22 ตัวอยางเอกสารผลการตรวจสอบความสอดคลองการออกแบบกับระบบงาน 
 
เลขที่ : DES-JOIN-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
 
ชื่อโมดูล : 1. ตรวจสอบสิทธิผูใชระบบ  
ชื่อยูนิตภายใตโมดูล :  1. ตรวจสอบสิทธิผูใชระบบ 
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ตารางที่ 5.22 (ตอ) 
 
เลขที่ : DES-JOIN-001 Rev : 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
SA : NA Date :  
โดยพิจารณาวาไดจัดทําฟงกชันตางๆ ของแตละยนูิตครบถวนและสมบูรณแลวหรือไม 
(SD ตรวจสอบวาระบบมีความสอดคลองกับเอกสารวิเคราะหและออกแบระบบ หรือไม คือ ผาน
การทดสอบแลวหรือไม โดย พิจารณาจากตาราง Traceability matrix) 
 

ยูนิตที่ ของโมดูล ฟงกชันในยนูติ ผลการตรวจสอบความสอดคลอง 
(สอดคลอง/ไมสอดคลอง) 

   
1 ตรวจสอบสิทธิ
ผูใชระบบ 

F1 การ Login โดยปอน  
Username และ Password 

/ 

 F2 การเปลี่ยนแปลง 
Password 

/ 

 F3 การรายงานขอผิดพลาด / 
 F4 การแกไขกรณีลืม 

Password   
/ 

 F5 การเขาใชงานผาน
เครือขาย Internet 

/ 

 F6 การเขาใชงานผาน
เครือขาย Intranet       

/ 

 Remark: 1. สามารถ Log in เขาสูระบบ โดยใช 
User name และ Password 
2.สามารถใชงานผานเครือขาย 
Internet และ Intranet 

    

*หมายเหตุ:  F1, F2, … คือ ช่ือฟงกชัน 
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5.4 กระบวนการพัฒนาระยะเขียนโปรแกรม 

การพัฒนาในระยะเขียนโปรแกรมนั้น จะดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากการกําหนด

มาตรฐานการเขียนโปรแกรม ทําความเขาใจความตองการและเอกสาร เขียนโปรแกรม ตรวจสอบ

การเขียนโปรแกรม และจัดทําเอกสาร ไดดังรายละเอียดดังนี้ 
5.4.1 เอกสารมาตรฐานการเขียนโปรแกรม สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.23 แสดงเอกสาร

มาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
 
ตารางที่ 5.23 เอกสารมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
 

เอกสารมาตรฐานการเขียนโปรแกรม 
 

1. กําหนดการตั้งชื่อโฟลเดอรโปรแกรม 
โครงสราง  :  หนวยงาน->โมดูล->ฟงกช่ัน 
ตัวอยาง      :  edu  -> student -> report 
2. กําหนดการตั้งชื่อไฟลโปรแกรม 
โครงสราง  :  โมดูล_ฟงกช่ัน 
ตัวอยาง      :  student_input / student_edit 
3. กําหนดการตั้งชื่อตัวแปรในโปรแกรม 
โครงสราง  :  ตั้งชื่อตามชื่อฐานขอมูล 
ตัวอยาง      :  $bud_year / $student_statisfy 
4. กําหนดการใชเครื่องมือสวนกลาง 

1. CSS style sheet 
2. Library ADODB 

การติดตอฐานขอมูล ใช DBConfig 
 

5.4.2 โปรแกรม 
โปรแกรมจะสามารถแบงไดเปน 4 โมดูลยอย ไดแก งานกิจการนักศึกษา งานบริการ

การศึกษาปริญญาตรี งานโครงการบัณฑิตศึกษา และ รายงานดัชนี ดังภาพที่ 5.1 แสดงโปรแกรม
งานกิจการนักศึกษา ภาพที่ 5.2 แสดงโปรแกรมงานบริการการศึกษาปริญญาตรี ภาพที่ 5.3 แสดง
โปรแกรมงานโครงการบัณฑิตศึกษา และ ภาพที่ 5.4 แสดงโปรแกรมรายงานดัชนี 
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ภาพที่ 5.1 โปรแกรมงานกิจการนักศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 5.2 โปรแกรมงานบริการการศึกษาปริญญาตรี 
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ภาพที่ 5.3 โปรแกรมงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
ภาพที่ 5.4 แสดงโปรแกรมรายงานดัชนี 
 

5.5 กระบวนการพัฒนาระยะทดสอบ 

การพัฒนาในระยะทดสอบนั้น จะดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มจากกําหนดมาตรฐานการ

ทดสอบ จัดทําแผนการทดสอบ ออกแบบกรณีทดสอบ ทดสอบ และ จัดทํารายงานผลการทดสอบ 

ไดดังรายละเอียดดังนี้ 
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5.5.1 เอกสารมาตรฐานการทดสอบ  
เอกสารมาตรฐานการทดสอบ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.24 แสดงเอกสาร

มาตรฐานการทดสอบ 
 
ตารางที่ 5.24 เอกสารมาตรฐานการทดสอบ 
 

เอกสารมาตรฐานการทดสอบ 
1. ทดสอบระบบตามระดับฟงกช่ัน 
2. จัดทําเอกสารทดสอบระดับ Unit test โดยทดสอบในระดับฟงกช่ัน เชน สามารถบันทึกได 
3. จัดทําเอกสารทดสอบระดับ User test โดยทดสอบในระดับฟงกช่ัน เชน สามารถบันทึกได 
4. จัดทําเอกสารทดสอบระดับ Final User test โดยประสานงานกับผูใชงานใหโปรแกรม

สามารถออกรายงานไดถูกตองทั้ง 18 ขอ 
5. ใชขอมูลทดสอบปการศึกษา 2554 และ ใชขอมูล “ ทดสอบ “ 

 
5.5.2 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Unit Test  

แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Unit Test สามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.25 
แสดงแผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Unit Test 
 
ตารางที่ 5.25 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Unit Test 
 

แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 
โมดูล : งานโครงการบัณฑิต                                                                               Date : 20/09/2009 
Unit Test                                                                                                           Tester : AUU 

ยูนิต ของโมดูล ฟงกชันในยูนิต PASS NO PASS 
1. ผูสมัครเขาศึกษาตอ F1 ตรวจสอบบัตรประชาชน /  
 F2 บันทึกขอมูล /  
 F3 คนหา /  
 F4 แกไขขอมูลผูสมัคร /  
 F5 แสดงขอมูลที่แกไข /  
2. นักศึกษา F6 คนหานักศึกษา /  
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ตารางที่ 5.25 (ตอ) 
 

 

ยูนิต ของโมดลู ฟงกชันในยนูติ PASS NO PASS 
2. นักศึกษา F7 บันทึก /  
 F8 คนหา /  
 F9 แกไขขอมูลนักศึกษา /  
3. วิทยานพินธ F11 คนหา /  
 F12 บันทึก /  
 F13  คนหา /  
 F14 แกไขขอมูลวิทยานิพนธ /  
 F15 แสดงขอมูลการแกไข /  
4. บทความ F16 คนหา /  
 F17 บันทึก /  
 F18 คนหา /  
 F19 แกไขขอมูลบทความ /  
 F20 แสดงขอมูลที่แกไข /  
5. รางวัล F21 คนหา /  
 F22 บันทึก /  
 F23 คนหา /  
 F24 แกไขขอมูลรางวัล /  
 F25 แสดงขอมูลรางวัล /  
6. อาจารยประจําหลักสูตร F26 คนหา /  
 F27 บันทึก /  
 F28 คนหา /  
 F29 แกไขขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร /  
 F30 แสดงขอมูลที่แกไข /  
7. พิมพรายงาน F31 คนหา /  
 F32 แสดงรายละเอียดรายงาน /  
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5.5.3 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ User Test  
แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ User Test สามารถแสดงไดดังตารางที่ 

5.26 แสดงแผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ User Test 
 
ตารางที่ 5.26 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ UserTest 
 

แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 
โมดูล : งานโครงการบัณฑิต                                                                               Date : 29/09/2009 
 

ยูนิต ของโมดลู ฟงกชันในยนูติ โครงการ ผูใชงาน 
Result PASS NO PASS 

1. ผูสมัครเขาศึกษาตอ F1 ตรวจสอบบัตรประชาชน / /  
 F2 บันทึกขอมลู / /  
 F3 คนหา / /  
 F4 แกไขขอมลูผูสมัคร / /  
 F5 แสดงขอมูลที่แกไข / /  
2. นักศึกษา F6 คนหานกัศกึษา / /  
 F7 บันทึก / /  
 F8 คนหา / /  
 F9 แกไขขอมลูนักศึกษา / /  
 F10 แสดงขอมูลที่แกไข / /  
3. วิทยานพินธ F11 คนหา / /  
 F12 บันทึก / /  
 F13  คนหา / /  
 F14 แกไขขอมูลวิทยานิพนธ / /  
 F15 แสดงขอมูลการแกไข / /  
4. บทความ F16 คนหา / /  
 F17 บันทึก / /  
 F18 คนหา / /  
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5.5.4 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Final User Test  
แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Final User Test สามารถแสดงไดดังตาราง

ที่ 5.27 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Final User Test  
 
ตารางที่ 5.27 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ ระดับ Final UserTest 
 

แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 
โมดูล : งานโครงการบัณฑิต                                                                               Date : 29/09/2009 
Final User Test 

No.  รายละเอียด Module PASS NO 
PASS 

1 2.1.1 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา /  

2 2.1.2  
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

3 2.1.3 
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

4 2.1.4 
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

/  

5 2.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาประจํา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย 
(บัณฑิตศึกษา) 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

/  

6 2.9 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป   

งานกิจการนักศึกษา 
/  
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ตารางที่ 5.27 (ตอ) 
 

 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 
 

No.  รายละเอียด Module PASS NO PASS 

7 2.10 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ    

งานกิจการ
นักศึกษา 

/  

8 2.12 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

/  

9 2.12 

รอยละของนศ.บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่
ไดรับรางวัลดานวิจัยวิทยานิพนธตอนศ.
บัณฑิตศึกษาและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุก
ระดับการศึกษา 

งาน
โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

10 2.12.1 
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ได รับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ  3 ปที่ผานมา 

งานกิจการ
นักศึกษา 
งาน
โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

11 2.13 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

งาน
โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

12 2.14.1 
อัตราการแขงขันสอบเขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับปริญญาตรี 

งานบริการ
การศึกษา ป.
ตรี 

/  

13 2.14.2 
อัตราการแขงขันสอบเขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา 

งาน
โครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  
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ตารางที่ 5.27 (ตอ) 
 

 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 
 

No. หั ว ข อ
รายงาน 

รายละเอียด Module PASS NO 
PASS 

14 2.15.2 
คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สอบ
เขามธ.  
ไดระดับบัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

15 2.16 
คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี 

ง า นบ ริ ก า ร
การศึกษา ป.
ตรี 

/  

16 2.17 
คะแนนเฉลี่ย TU-GET ของนักศึกษาเขาใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

13 2.18.1 
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด 
ระดับปริญญาตรี 

ง า นบ ริ ก า ร
การศึกษา ป.
ตรี 

/  

14 2.18.2 
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

/  

15 2.20 
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน National licensing 
Examinationand Board Examination ขั้นตอน
ที่ 1 (ในการสอบครั้งแรก)  

ง า นบ ริ ก า ร
การศึกษา ป.
ตรี 

/  

16 2.21 
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน National licensing 
Examination and Board Examination ขั้นตอน
ที่2 (ในการสอบครั้งแรก) 

งานบริการ
การศึกษา ป.
ตรี 

/  

17 3.3 
จํานวนโครงการของนักศึกษาดานการสราง
เสริมสุขภาพตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

งานกิจการ
นักศึกษา 

/  

18 6.1.1 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  
พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

/  
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บทที่ 6 

การบริหารโครงการระบบตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 
เนื้อหาของบทนี้กลาวถึง ขั้นตอนที่ดําเนินการในการบริหารโครงการตามหลักการ

วิศวกรรมซอฟตแวร และ กระบวนการตามมาตรฐานแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบ 
บูรณาการ ระดับ 2 ซ่ึงมีการจัดการทั้ง 7 ดาน ไดแก การวางแผนโครงการ การจัดการความตองการ 
การติดตามและควบคุม การวัดผลและวิเคราะหผล การจัดการความเสี่ยง การจัดการดานคุณภาพ 
และ การจัดการดานโครงแบบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
6.1 การวางแผนโครงการ 

การวางแผนโครงการ เปนการกําหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย เปาหมายของแตละ
กิจกรรม การสงมอบงาน และ จัดตารางงาน โดยการกําหนดเวลาเริ่มตนและสงมอบงาน โดย
แผนงานดังกลาวจะเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการใหไดตามเปาหมายของโครงการ 

การบริหารโครงการจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการวางแผนของผูบริหาร
โครงการ ซ่ึงไมใชเพียงแคการวางแผนการดําเนินงานตางๆ ใหมีความคืบหนาเทานั้น แตยังรวมถึง
การวางแผนการรับมือและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการวางแผนโครงการมี
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

6.1.1 กําหนดนโยบายการวางแผนโครงการ 
ในขั้นตอนการกําหนดนโยบายการวางแผนโครงการนั้นจะเปนขั้นตอนการกําหนด

นโยบายในการดําเนินการของโครงการ โดยเนื่องจากในแตละโครงการ จะมีลักษณะหรือรูปแบบ
การพัฒนาที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการวางแผนโครงการของแตละโครงการก็จะแตกตางกันไปดวย 
ตามรายละเอียดของแตละโครงการ 

ในกระบวนการการกําหนดนโยบายการวางแผนโครงการ จะเปนการกําหนด
วัตถุประสงค หรือ เหตุผลในการวางแผนโครงการ ลักษณะ หรือ รายละเอียดในการจัดการ
โครงการทั้ง รูปแบบการพัฒนา เครื่องมือ หรือ โปรแกรมที่ใชในการจัดทํา การประมาณการตางๆ 
ขอตกลงที่จําเปน นิยามตางๆ รวมถึงรายละเอียดตางๆในการดําเนินการโครงการ ดังแสดงในตาราง
ที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 เอกสารกําหนดมาตรฐานการวางแผนโครงการ 
 
โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็ตัวช้ีวดัคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการวางแผนโครงการ 
วัตุประสงค :  เพื่อใหการดําเนินการโครงการเปนไปตามระยะเวลา คาใชจาย คณุภาพทีก่ําหนด 
และ ทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับโปรแกรมตามความตองการอยาง
ครบถวน 
ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี ้

1. กําหนดแบบจาํลองการพัฒนา : 
เลือกใชรูปแบบการพัฒนาแบบ Rapid Prototype Development Model (RAD) 
2. กําหนดมาตรฐานการประมาณ Effort (Cost, schedule, Person) : 
เลือกใชการประเมิน Effort โดยใช COCOMO MODEL II 
3. กําหนดกิจกรรมในการดําเนินการ : 
จัดทําเอกสารแผนงานโครงการ (SDP-Software Development Planning) โดยระบุรายละเอียด
ของกิจกรรมในโครงการ 
4. กําหนดโครงสรางองคกร : 
จัดแบงโครงสรางองคกรเปน 4 สวน คือ สวน System Analyzt, Program, Quality, 
Management 
5. กําหนดการทําความเขาใจเอกสารการวางแผนโครงการ : 
ดําเนินการประชุมและชีแ้จงผูเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงนโยบายการดําเนนิการโครงการ 
6. กําหนดวิธีการในการเปลี่ยนแปลงเอกสารวางแผนโครงการ : 
ทําการเปลี่ยนแปลงและอนมุัติการเปลี่ยนแปลงการวางแผนโครงการโดย หวัหนาโครงการ
เทานั้น 
7. กําหนดวิธีการจัดทํา Work Break Down Structure กระจายงาน และ ตารางการทํางาน : 
ใชโปรแกรม Microsoft Project ในการจดัทําแผนงานโครงการ และ ตารางการทํางาน  
8. กําหนดวิธีการตรวจสอบการวางแผนโครงการ : 

ประชุมสรุปแผนงานโครงการในดาน ความครบถวนสมบูรณ ความเปนไปได ขอคิดเห็นตางๆ
จากทีมงาน 
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6.1.2 กําหนดแบบจาํลองการพัฒนา 
เปนขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนโครงการโดยเกิดจากทฤษฎี TQM (Total Quality 

Management) ที่กลาววา กระบวนการที่ดียอมนํามาจะนํามาสูผลิตภัณฑที่ดีได ดังนั้นเชนเดียวกัน 
การวางแผนงานอยูบนกระบวนการพัฒนาซอฟตรที่ดีจะนําไปสูการวางแผนที่มีประสิทธิภาพที่ดี
เชนกัน 

การกําหนดแบบจําลองการพัฒนาเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการเก็บความตองการ
ในเบื้องตน แลวนํามากําหนดแบบจําลอง (Model) ในการพัฒนาซึ่งการกําหนดแบบจําลองจะ
ขึ้นกับองคกร วัฒนธรรม ความสามารถของทีมงาน และ ปจจัยแวดลอมมาประกอบ ดังนั้นใน
ขั้นตอนการกําหนดแบบจําลองการพัฒนา จะระบุถึงเหตุผลในการกําหนดแบบจําลองการพัฒนา ดัง
แสดงตารางที่ 6.2 แสดงการกําหนดแบบจําลองการพัฒนา 

 
ตารางที่ 6.2 การกําหนดแบบจําลองการพัฒนา 
 
การกําหนดแบบจําลองในการพัฒนา 
การวิเคราะห : 

1. การเก็บความตองการ ไมสามารถเก็บความตองการจากผูใชงานไดทั้งหมด ผูใชงานไม
สามารถอธิบายความตองการไดชัดเจน และ เอกสารตางๆที่ใชในการวเิคราะหไมชัดเจน 
และ ครบถวน เนื่องจาก ผูใชงานมีความเขาใจในลักษณะการทํางานของโปรแกรมนอย 

2. เกิดความสับสน และ ขัดแยง ในนโยบาย และ ขอมูลระหวางผูใชงานและผูบริหาร 
3. มีขอมูล ที่บงบอกไดวา อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงในความตองการขึ้นไดในอนาคต 
4. เกิดการเปลีย่นแปลงขั้นตอนการทํางานปกติของผูใชงานเปนจํานวนมาก โดยผูใชงาน

ตองทําการเปลี่ยนแปลงการทํางานจากใชการทําดวยมือ กระดาษ หรือ เอกเซล เปน
โปรแกรม และ ในองคกรผูใชงานไมคุนเคยกับระบบสารสนเทศมากนกั 

การกําหนดแบบจําลองการพัฒนา : ใชแบบ Rapid Prototype Development Model (RAD) 
1. เปนกระบวนการพัฒนาที่ทําใหผูใชงานเขาใจลักษณะการทํางานของโปรแกรมไดมากขึ้น 
2. ทําใหสามารถไดรับความตองการที่เพิ่มเติมจากผูใชงานได นั้นคือสามารถเก็บความ

ตองการจากผูใชงานไดครบถวน และ ทําใหผูใชงานเริ่มมีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น 
3. นโยบาย และ ขอมูลระหวางผูใชงานและผูบริหารสามารถใหความความชัดเจนได 
4. ลดการเปลี่ยนแปลงความตองการในอนาคตได 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) 
 
 
กําหนดขั้นตอนการพัฒนา : 

1. สวนงานกจิการนักศึกษา 
1.1 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 1 
1.2 จัดทํา Prototype งานกิจการนักศึกษา 
1.3 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 2 
1.4 พัฒนาโปรแกรม 
1.5 ทดสอบโปรแกรม ระดับหนวย (Unit Test) 
1.6 ทดสอบโปรแกรม ระดับผูใชงาน (User Acceptance Test) 
1.7 แกไขโปรแกรม 

2. สวนงานบริการการศึกษาปรญิญาตรี 
2.1 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 1 
2.2 จัดทํา Prototype งานบริการการศึกษาปรญิญาตรี 
2.3 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 2 
2.4 พัฒนาโปรแกรม 
2.5 ทดสอบโปรแกรม ระดับหนวย (Unit Test) 
2.6 ทดสอบโปรแกรม ระดับผูใชงาน (User Acceptance Test) 
2.7 แกไขโปรแกรม 
2.8 เชื่อมโยงโปรแกรมเขากับงานกิจการนักศกึษา 

3. สวนงานโครงการบัณฑิตศกึษา 
3.1 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 1 
3.2 จัดทํา Prototype งานโครงการบัณฑิตศึกษา 
3.3 วิเคราะห และ ออกแบบ ระยะ 2 
3.4 พัฒนาโปรแกรม 
3.5 ทดสอบโปรแกรม ระดับหนวย (Unit Test) 
3.6 ทดสอบโปรแกรม ระดับผูใชงาน (User Acceptance Test) 
3.7 แกไขโปรแกรม 
3.8 เชื่อมโยงโปรแกรมเขากับงานกิจการนักศกึษา และงานบริการการศึกษาปริญญาตรี 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ) 
 
กําหนดขั้นตอนการพัฒนา : 

4. เชื่อมโยงสวนงานทั้งหมด 
5. จัดทํารายงานคุณภาพทางการศึกษา 
6. ทดสอบการเชื่อมโยง และ รายงาน 
7. แกไขโปรแกรม 
8. ทดสอบโปรแกรม ระดับผูใชงานครั้งสุดทาย (Final User Acceptance Test) 
9. ใชงาน ฝกอบรม 

 
6.1.3 ประมาณขนาด 

การประมาณขนาดซอฟตแวรนั้น เปนการประมาณการขนาดซอฟตแวร ประมาณการ
บุคลากร การประมาณการระยะเวลาในการดําเนินการ และ การประมาณการคาใชจายในการ
ดําเนินการ ซ่ึงปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนโครงการ เพื่อใชในการวางแผนงาน กําหนดตาราง
การทํางาน กําหนดจํานวนบุคลากร และ ระยะเวลา ดังตารางที่ 6.3 แสดงการประมาณขนาด
ซอฟตแวร 
 
ตารางที่ 6.3 การประมาณขนาดซอฟตแวร 
 
ขอกําหนด :  

1. เวลาที่ใชในการพัฒนาโครงการเปนระยะเวลา 12 เดือน 
2. งบประมาณโครงการโดยประมาณ จํานวน 3,000,000 บาท 
3. ทีมงานบุคลากร จํานวน 8 คน 

การประมาณขนาด : 
กําหนด แฟคเตอร : 
1. Scale Factor 
PREC = คาความคลายคลึงโครงการเดิม = High (HI) 
FLEX =คาความซับซอนในการพัฒนาโครงการ = High (HI) 
RESL =คาการควบคุมความเสี่ยง = Normal (NOM) 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
 

TEAM=คาการทํางานเปนทมี = High (HI) 
PMAT=คาระดับวุฒภิาวะขององคกร = VeryLow (VLO) 

การประมาณขนาด : 

 
 
2. Effort Factor 
2.1 Product 
RELY=ความตองการใหซอฟตแวรมีความแนนอน = High (HI) 
DATA=ขนาดฐานขอมูล = Normal (NOM) 
DOCU= ลักษณะเอกสารที่มีการจัดทําตรงตามความตองการ = LOW (LO) 
CPLX= ความซับซอนของซอฟตแวร = LOW (LO) 
RUSE=ความตองการในการนํากลับไปใชใหม  = Normal (NOM) 
 
2.2 Platform 
TIME=ขอจํากัดดานเวลาในการประมวลผลขอมูล =  Normal (NOM) 
STOR=ขอจํากัดของเนื้อที่จดัเก็บขอมูล =  Normal (NOM) 
PVOL=ความถี่ในการเปลี่ยนระบบปฎิบัตกิาร = LOW (LO) 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
การประมาณขนาด : 

2.3 Personnel 
ACAP=ความสามารถของนักวิเคราะหระบบ = LOW (LO) 
PCAP=ความสามารถของโปรแกรมเมอร = Normal (NOM) 
PCON=ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงทีมงาน = ไมเปลี่ยน 2 ใน 6 คน/ป = 33.33% = Low (LO) 
APEX=ประสบการณของนกัวิเคราะหระบบ = VeryLow (VLO) 
LTEX=ประสบการณในการใชภาษาโปรแกรมมิ่ง = LOW (LO) 
PLEX=ประสบการณของโปรแกรมเมอร = Normal (NOM) 
2.4 Project 
TOOL=การใชเครื่องมือในการบริหารโครงการ = Normal (NOM) 
SITE=จํานวนของไซทงาน = Normal (NOM) 

 
3. Size 
กําหนด คาเฉลี่ย 100 LOC / Function 

Module Function Total (KLOC) 
งานกิจการนักศึกษา ~ 51 function 5.1 (5,100  LOC) 
งานบริการการศึกษาป.ตรี ~ 119 function 11.9 (11,900  LOC) 
งานโครงการบัณฑิตศึกษา ~ 65 function 6.5 (6,500  LOC) 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
การประมาณขนาด : 

4. กําหนดภาษา : HTML 
งานกิจการนักศึกษา 

 
 
งานบริการการศึกษา ป.ตรี 

 
 
งานโครงการบัณฑิตศึกษา 

 
ผลลัพธ : 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
ผลลัพธ : 
 

 
ผลลัพธจาก COCOMO Model 
Effort = 126.2 Man/Month ที่ Most Likely 
ระยะเวลา = 17 เดือน 
คาใชจาย =  3,154,432 บาท 
จํานวนบุคลากร = 7.4 คน 
ปรับแผนจากการคํานวณโดย COCOMO 
ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน  
Overall 

 
 

ระยะการพัฒนา % ระยะเวลา จํานวนบุคลากร 

Plan & Requirement (7%) (~45 วัน) (8 คน) 

Design 17% 62.05 วัน 1.36 คน 

Program 59.06% 215.57 วัน 4.725 คน 

Test 23.94% 87.38 วัน 1.915 คน 

รวม 100% 365 วัน 8 คน 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
ปรับแผนจากการคํานวณโดย COCOMO 
ระยะเวลา 45 วัน  
Project Plan & Requirement 

 
 

ระยะการพัฒนา % ระยะเวลา จํานวนบุคลากร 
Requirement Analysis 46.354% 20.86 วัน  3.70 คน 
Product design 16.823% 7.57 วัน 1.35 คน 

Programming 4.146% 1.87 วัน 0.33 คน 
Verification 3.323% 1.495 วัน 0.27 คน 
Project Office 6.823% 3.07 วัน 0.55 คน 

CM/QA 13.854% 6.23 วัน 0.50 คน 
Manuals 5.677% 2.55 วัน 0.45 คน 

รวม 100% 45 วัน 8 คน 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
 
ปรับแผนจากการคํานวณโดย COCOMO 
Design 

 
Programming 

 
Integrate & Test 
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6.1.4 กําหนดโครงสรางองคกร 
การกําหนดโครงสรางองคกร และ หนาที่ความรับผิดชอบถือเปนสวนสําคัญอยางหนึ่ง

ในการวางแผนโครงการ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหมีการกําหนดหนาที่ชัดเจน และให
สอดคลองกับแตละโครงการดังแสดงในภาพที่ 6.1 ภาพแสดงโครงสรางองคกรในการพัฒนา 

 

 
ภาพที่ 6.1 โครงสรางองคกรในการพัฒนา 
 

6.1.5 Work Break Down Structure (WBS) และ การกระจายงาน 
เปนโครงสรางองคกรที่ชัดเจนในการกระจายงานยอยในโครงการ เปนการจัดแยกงาน

ที่ตองทําในโครงการใหชัดเจน และกระจายงานตามโครงสรางขององคกร ดังภาพที ่ 6.2 แสดงการ
กระจายงาน และ Work Break Down Structure และ ตารางที่ 6.4 แสดงการกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบ 
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ภาพที่ 6.2 การกระจายงาน และ Work Break Down Structure 

 
ตารางที่ 6.4 การกําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบ 
 

Team Responsibilities Name Responsibilities 
1. Project 
manager (PM) 

Nipitphon A-sujin 
(POCK) 

1. กําหนดขอบเขต, วัตถุประสงคและวิธีการดาํเนิน
โครงการ 

2. จัดสรรทรัพยากร 
3. จัดเตรียมการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือใหแก

ผูใช 
4. ดําเนินการประชุมเริ่มโครงการ 
5. ติดตามความคบืหนาของการดําเนินงานตาม

แผนงาน 
6. บริหารทรัพยากรใหดําเนินงานตามบทบาทความ

รับผิดชอบ 
7. บริหารความเสี่ยงและปญหาในการดําเนนิการ

โครงการ 
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ตารางที่ 6.4 (ตอ) 
 

Team Responsibilities Name Responsibilities 
  8. บริหารการดําเนินงาน การเงนิ และควบคุม

คุณภาพใหเปนไปตามแผน 
9. ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานที่

กําหนดไว 
10. ประเมินความเสี่ยงของโครงการ 
11. ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานที่

กําหนดไว 
12. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงบรหิารโครงแบบ 

(Config Management) 
2. User Support Supinya Siri 1. จัดทํารายงานความคืบหนาของโครงการ 

2. ประสานงานกบั Project Manager 
3. เก็บความตองการ 
4. ตรวจสอบความตองการ 
5. ติดตอประสานงานผูใชงาน 
6. ผูชวยดานการจัดการโครงสราง 
7. ฝกอบรมผูใชงาน 
8. จัดทําคูมือระบบ คูมือการใชงาน และเอกสารการ

การอบรม  
4. Program 1. Thirawat Yairiang 

2. Panuwat Paitakaew 
3. Surakit Manjaidee 

1. พัฒนาโปรแกรม 
2. พัฒนาหนาจอการใชงานตามฟงกชันตางๆ 
3. พัฒนารายงาน 
4. จัดเตรียมพื้นทีสํ่าหรับฐานขอมูล 
5. ติดตั้งระบบงานจริง 
6. ดูแลฐานขอมลู Configuration 
7. จัดทําแผนการติดตั้ง 
8. แกไขโปรแกรม 
9. ทดสอบระดับ Unit Test 
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ตารางที่ 6.4 (ตอ) 
 

Team Responsibilities Name Responsibilities 
  10. จัดทําแผนทดสอบ 

11. จัดทํารายงานการทดสอบ 
5. Quality Sathial Wicharuang 1. จัดทําแผนคณุภาพ 

2. ประเมินคุณภาพ และ ควบคมุคุณภาพใหเปนไป
ตามแผน 

3. ตรวจสอบคุณภาพ 
4. รายงานการแกไข 
5. แผนการยอมรบัจากผูใชงาน 

 
6.1.6 กําหนดสิ่งสงมอบ 

เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดสิ่งที่ผูใชงานจะไดรับ ในการดําเนินการกิจกรรมในการพัฒนา
ดังแสดง ตารางที่ 6.5 ส่ิงสงมอบในการพัฒนา 

 
ตารางที่ 6.5 ส่ิงสงมอบในการพัฒนา 
 

Deliverables Name Description Delivery Date 
1.    โปรแกรม (งานกิจการ
นักศึกษา) 

1. Source Code ของระบบทั้งหมดทุกฟงกชัน 
2. ฐานขอมูลระบบ 

31 มค. 52 

2.    โปรแกรม  
(งานบริการการศึกษา ป.ตรี) 

1. Source Code ของระบบทั้งหมดทุกฟงกชัน 
2. ฐานขอมูลระบบ 

30 เมย. 52 

3.    โปรแกรม 
(งานโครงการบัณฑิตศึกษา) 

1. Source Code ของระบบทั้งหมดทุกฟงกชัน 
2. ฐานขอมูลระบบ 

31 กค. 52 

4. คูมือการใชงานระบบ คูมือการใชงานระบบโดยละเอียด 31 สค. 52 

5. คูมือการออกแบบระบบโดย
ภาพรวมและโดยละเอียด 

1. Data Dictionary 
2. Data Flow Diagram (DFD) 
3. User Interface & Prototype 

31 สค. 52 

6. รายงานการทดสอบโปรแกรม 1. รายงานการทดสอบ ระดับ Unit Test 
2. รายงานการทดสอบ ระดับ Integrate Test 

31 สค. 52 

7. แผนการอบรมผูใชงาน แผนการอบรมผูใชงาน & หัวขอการอบรม 31 สค. 52 
8. แผนการดําเนินการ แผนโครงการพัฒนา 1 ตค. 51 
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6.1.7 กําหนดเกณฑการรับมอบงาน 
เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดเกณฑการรับมอบงาน ในการดําเนินการกิจกรรมในการพัฒนา

ดังแสดง ตารางที่ 6.6 แสดงเกณฑการรับมอบงาน 
 

ตารางที่ 6.6 เกณฑการรับมอบงาน 
 
Acceptance criteria  

จุดประสงค : จัดทํารายงานดัชนีคุณภาพทางการศึกษา ไดครบถวน และ ถูกตอง 
ดัชนีคุณภาพทัง้หมด 18 ขอ  

No. หัวขอ
รายงาน 

รายละเอียด Module 

1 2.1.1 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา 

2 2.1.2  
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

งานโครงการบัณฑิตศึกษา 

3 2.1.3 
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด 

งานโครงการบัณฑิตศึกษา 

4 2.1.4 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   
งานโครงการบัณฑิตศึกษา 
งานบริการการศึกษา ป.ตรี 

5 2.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาประจําเทียบเทาตอจํานวน
อาจารย (บัณฑิตศึกษา) 

งานโครงการบัณฑิตศึกษา 
งานบริการการศึกษา ป.ตรี 

6 2.9 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

งานกิจการนักศึกษา 

7 2.10 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ 
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ    

งานกิจการนักศึกษา 

8 2.12 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

งานกิจการนักศึกษา 
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ตารางที่ 6.6 (ตอ) 
 
Acceptance criteria  

จุดประสงค : จัดทํารายงานดัชนีคุณภาพทางการศึกษา ไดครบถวน และ ถูกตอง 
No. หัวขอ

รายงาน 
รายละเอียด Module 

9 2.12 
รอยละของนศ.บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลดานวิจัย
วิทยานิพนธตอนศ.บัณฑิตศึกษาและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดับการศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

10 2.12.1 
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ได รับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ  3 ปที่ผานมา 

งานกิจการนักศึกษา 
งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

11 2.13 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

12 2.14.1 
อัตราการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับ
ปริญญาตรี 

งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

13 2.14.2 
อัตราการแขงขันสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

14 2.15.2 
คาระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่สอบเขามธ.  
ไดระดับบัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

15 2.16 
คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี 

งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

16 2.17 คะแนนเฉลี่ย TU-GET ของนักศึกษาเขาใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

13 2.18.1 
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
ระดับปริญญาตรี 

งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

14 2.18.2 
ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา 

15 2.20 
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน National licensing Examinationand 
Board Examination ขั้นตอนที่ 1 (ในการสอบครั้งแรก)  

งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 
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ตารางที่ 6.6 (ตอ) 
 
Acceptance criteria  

จุดประสงค : จัดทํารายงานดัชนีคุณภาพทางการศึกษา ไดครบถวน และ ถูกตอง 
No. หัวขอ

รายงาน 
รายละเอียด Module 

16 2.21 
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน National licensing 
Examination and Board Examination ขั้นตอนที่2 (ในการ
สอบครั้งแรก) 

งานบริการการศึกษา ป.ตรี 

17 3.3 
จํานวนโครงการของนักศึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพ
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  

งานกิจการนักศึกษา 

18 6.1.1 
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และ 
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา 

 

 
6.1.8 กําหนดตารางการทํางาน (Schedule) 

เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางาน เพื่อใชในการบริหาร 
จัดการโครงการ แสดงดังภาพที่ 6.3 ตารางการทํางาน (Schedule) 

 

DPU



 218 

 
 
ภาพที่ 6.3 ตารางการทํางาน 
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6.1.9 กําหนดสิ่งสงมอบในแตขัน้ตอนการทํางาน 
เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดสิ่งที่ได (Work Product) ในแตละระยะเวลาในการดําเนิน

โครงการแสดงดังตารางที่ 6.7 แสดงผลิตภัณฑที่ไดในแตละเวลาในการพัฒนา 
 
ตารางที่ 6.7 ผลิตภัณฑทีไ่ดในแตละเวลาในการพัฒนา 
 

phase deliverables Work Product 
1. Plan 
2. Requirement 

1. แผนงานการจัดทํา Requirement 
2. บันทึกความตองการใชงาน 
3. บันทึกการประชุมสรุป 

Requirement 
4. Requirement 
5. บันทึกประชุมผลการศึกษา

ทางเลือกในการพัฒนาระบบ 
6. บันทึกผลการศึกษาทางเลือกใน

การพัฒนาระบบ 
7. บันทึกประชุมผลการศึกษาความ

เปนไปได 
8. บันทึกผลการศึกษาความเปนไป

ได 

1. RM Plan 
2. บันทึกความตองการใชงาน 
3. mom 
 
4. Requirements 
5. mom.doc 
 
6. บนัทึกผลการศึกษาทางเลือกในการ

พัฒนาระบบ 
7. mom.doc 
 
8. บันทึกผลการศึกษาความเปนไปได 

3. Phase 
Analysis and 
design 

1. บันทึกประชุมเพื่อวางแผนและ
ออกแบบระบบ 

2. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยภาพรวม 

3. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยละเอียด 

4. บันทึกประชุมการวิเคราะหกําหนด
ทางเลือกทางเทคนิค 

5. กําหนดทางเลือกทางเทคนิค 

1. mom 
 
2. เอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบโดย

ภาพรวม 
3. เอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบโดย

ละเอียด 
4. mom 
 
5. การกําหนดความตองการทางเทคนิค 

4. Phase System 
acquisition 

1. บันทึกประชุมสรุปวิเคราะห
โครงสรางพื้นฐานระบบ 

2. แผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศ 

1. mom 
 
2. แผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศ 
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ตารางที่ 6.7 (ตอ) 
 

phase deliverables Work Product 
5. Phase Coding 1. Source Code 

2. บันทึกผลการตรวจสอบความ
สอดคลองของการออกแบบกับ
ระบบงาน 

1. Source Code & DataBase 
2. บันทึกผลการตรวจสอบความสอดคลอง

ของการออกแบบกับระบบงาน 

6. Phase Test 1. แผนการทดสอบ Unit Test แผนการทดสอบ_Unit_Test 
2. แผนการทดสอบ Integration Test แผนการทดสอบ_Integration_Test 
3. แผนการทดสอบ Final User 

acceptance test 
แผนการทดสอบ_Final 
User_Acceptance_Test 

7. Phase 
Implementati
on 

1. แผนติดตั้งระบบงาน 
2. แผนการอบรม Admin 
3. คูมือการอบรม Admin 
4. แผนการอบรม User 
5. คูมือการอบรม User 

1. แผนติดตั้งระบบงาน. 
2. แผนการอบรม Admin 
3. คูมือการอบรม Admin 
4. แผนการอบรม User 
5. คูมือการอบรม User                                       

 
6.1.10  กําหนดผูท่ีเก่ียวของ 

เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดผูที่เกี่ยวของตางๆในการดําเนินโครงการ ดังตารางที่ 6.8 แสดง
ผูที่เกี่ยวของในโครงการดังกลาว 

 
ตารางที่ 6.8 ผูที่เกี่ยวของในโครงการดังกลาว 
 

สังกัด ช่ือ ตําแหนง 
คณะผูบริหาร 1. รศ. นพ. จิตตินัดด  หะวานนท 

2. ผศ.พญ. วัลลี  สัตยาศัย 
3. อาจารย คณิต วิทยาวณิชชัย 

คณบดี 
รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 1. รศ. พญ.วัลลี สัตยาศัย  
2. นายวรพล วิแหลม  
3. นางสาวนิตยา ราตรีวิจิตร  
4. นางธนัตนันท สุวรรณชัย  
5. นางสุรีรัตน ศรีบุญเรือง  

รองคณบดีฝายวิชาการ 
หัวหนางานบริการการศึกษา 
หนวยวิจัยการเรียนการสอนและประเมินผล 
หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 6.8 (ตอ) 
 

สังกัด ช่ือ ตําแหนง 
งานกิจการนักศึกษา 1. ผศ.นพ. วีรยะ เภาเจริญ 

2. นางวิชญา วรรณรัตน 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

งานโครงการบัณฑิต 1. รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพยสุโข 
2. นางสาวปทมวรรณ วงศขจร 
3. นางสาววิรัญชนา เทียวประสงค 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
หัวหนางานโครงการบัณฑิต 
นักวิชาการศึกษา 

งานบริหาร
เทคโนโลยีการศึกษา 

1. สุพัตตรา เอี๋ยวสกุล 
2. ธาตรี ทวีแสง 

หัวหนางานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 
6.1.11  กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การจัดการขอมูล และ การควบคุมและติดตาม

โครงการ 
เปนขั้นตอนเพื่อกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ การจัดการ

ขอมูล และ นโยบายในการตรวจติดตามงาน ดังตารางที่ 6.9 แสดงนโยบายดานบริหารความเสี่ยง 
การจัดการขอมูล และ ตารางที่ 6.10 แสดงนโยบายการตรวจติดตามโครงการ 

 
ตารางที่ 6.9 นโยบายดานบริหารความเสี่ยง การจัดการขอมูล 
 
 
Risk management plan   

1. ดําเนินการวางแผนการบริการความเสี่ยงในทุก Phase 
2. ดําเนินการติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงในแตละงานตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงจบโครงการ 
3. นําเสนอความเสี่ยงและรายงานความคืบหนาในการจัดการความเสี่ยงทุกสัปดาห 

เอกสารอางอิง : Risk management Plan (แผนการจัดการความเสี่ยง) 
Data management plan (Define the plan to collect project data)  

1. วางแผนกาจัดเก็บ Data management 
2. ประชุมวางแผนการจัดเก็บ Data management 
3. สรุปการจัดเก็บ Data management 

 
เอกสารอางอิง : Data management Plan (แผนการจัดเก็บขอมูล) 
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ตารางที่ 6.10 นโยบายการตรวจติดตามโครงการ 
 
นโยบายการตรวจติดตามโครงการ 

Project monitoring/review method and frequency in reporting project status 

Type of Communication Method / 
Tool 

Frequency 

/Schedule 
Information 

Project Meetings  การประชุม 1 เดือน Project status, problems, risks, 
changed requirements 

Milestone Meetings  การประชุม Before milestones  Project status (progress)  

Final Project Meeting  การประชุม วันที่ปดโครงการ Wrap-up  

Experiences  
 

 
6.2 การจัดการความตองการ 

การจัดการความตองการ เปนการบริหารจัดการในการเก็บความตองการผูใชงาน การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงความตองการ ซ่ึงทําใหสามารถบริหารโครงการตามระยะเวลา คาใชจายที่
กําหนดได โดยมีเอกสารตางๆ ดังนี้ 

6.2.1 วางแผนความตองการในการเก็บความตองการ  
การวางแผนความตองการ เปนการวางแผนงานในการเก็บความตองการสามารถแสดง

ไดดังตารางที่ 6.11 แสดงแผนการจัดการความตองการ 
 
ตารางที่ 6.11 แผนการจัดการความตองการ 
 

Requirement Management Plan 
Topics to collect requirements How to collect Schedule  Stakeholders 
1. เก็บความตองการผูบริหาร Interview/Meeting 15 – 16 Nov 2551 SA & ผูบริหาร 
2. เก็บความตองการของเจาหนาที่ Interview/Meeting 17 – 25 Nov 2551 SA & เจาหนาที่ 
3. เก็บความตองการฝายสารสนเทศ Interview/Meeting 26 Nov 2551 SA & ผูบริหาร 
4. จัดทําบันทึกความตองการใชงาน
สงกลับไปให User ตรวจทวนและเซ็นต
อนุมัติ 

แบบฟอรมบันทึก
ความตองการใชงาน 
 

26 – 28 Nov 2551 SA & User 
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ตารางที่ 6.11 (ตอ) 
 

Requirement Management Plan 
 

Topics to collect requirements How to collect Schedule Stakeholders 
6. นําเสนอบันทึกความตองการใช
งานตอคณบดีและผูอํานวยการฝาย
สารสนเทศใหอนุมัติ 

แบบฟอรมบันทึกความ
ตองการใชงาน 
 

28 Nov 2551 
 

คณะบดี / 
ผูอํานวยการฝาย
สารสนเทศ 

7. จัดทําสรุปความตองการใชงาน User Requirement Form 29 Nov 2551 SA & PM 
8. จัดประชุมทีมแจงสรุป 
equirement  

User Requirement Form 30 Nov 2551 Team 

 

 
6.2.2 วางแผนการจดัการดานขอมูล  

การวางแผนการจัดการดานขอมูล เปนการวางแผนงานในการดรับขอมูลในการทํางาน 
ดังตารางที่ 6.12 แสดงแผนการจัดการขอมลู 
 
ตารางที่ 6.12 แผนการจัดการขอมูล 
 

 
Data Management Plan 

 
Data (types) to be collected How to collect Schedule Stakeholders to collect data 

1. ขอมูลความตองการของ
รูปแบบรายงานสําหรับ
คณะผูบริหาร 

Interview / 
Meeting 
 

15/11/2551 
 

1. ผศ.พญ. วัลลี  สัตยาศัย 

2. ผศ.นพ. วรรณษา  เปาอินทร 

3. อ.ดร.อรกัญญ  ภูมิโคกรักษ 
2. ขอมูลความตองการของ

เจาหนาที่ในการบันทึก
ผลงานวิชาการ 

Interview / 
Meeting / 
Prototype 
 

17-
25/11/2551 

 

1. รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล 
2. รศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร 

3. รศ.พญ.มะลิ   อาจริยะกุล 
4. พญ.บุบผา   พรธิสาร    

3. ขอมูลความตองการของ
เจาหนาที่ประกันคุณภาพ 

Interview / 
Meeting 

25/11/2551 1. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย  

2. นางสาวนิตยา ราตรีวิจิตร  

3. นางธนัตนันท สุวรรณชัย 
4. รายชื่อ และโครงสราง

ผูบริหารปจจุบัน 
Interview/Docum
ent / Website 

15/11/2551 
 

1. นางสุดารักษ สิริอังควรา  
2. นางมาลี สนามเขตร  

5. IT master plan 
6. ขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอร

ภายในคณะแพทยศาสตร 

Interview/ 
Document  

25/11/2551 1. ธาตรี ทวีแสง 
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6.2.3 จัดทําแบบฟอรมการเปล่ียนแปลงความตองการ  
การจัดทําแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงความตองการสามารถแสดงได ดังตารางที่ 6.13 

แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงความตองการ 
 
ตารางที่ 6.13 แบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงความตองการ 
 

Change Request Form 
 

แบบฟอรมสําหรับขออนุมัตกิารเปล่ียนแปลงที่เก่ียวของกับระบบงาน 
(สวนของผูขออนุมัต)ิ 

                                   
     เลขท่ี……Chg. 001……………… 
     ผูขออนุมัติ   ผศ.นพ.พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท            
     หนวยงาน  คณะแพทยศาสตร มหาวิยาลัยธรรมศาสตร    เบอรติดตอ   
     รายละเอียดของสิ่งที่ตองการใหดําเนินการ  

1. แสดงผลงานวิทยานิพนธที่เคยบันทึกไวในระบบโดยแสดงผลในรูปแบบ ตามเงื่อนไขที่กําหนด
ได 

2. เพิ่มเงื่อนไขการคนหาดวยช่ือผูทําวิทยานิพนธ 
3. แสดงรายงานที่ 6.1.1 ตามเงื่อนไขโครงการนักศึกษา 
 
   

                                                                                    
ผศ.นพ.พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท                                                            

ผูขออนุมัติ 
                                                                                    

 

 
6.3 การติดตามและควบคุมโครงการ 

การติดตามและควบคุมโครงการ เปนการบริหารจัดการในการติดตามความคืบหนา
โครงการ ซ่ึงทําใหสามารถบริหารโครงการตามระยะเวลา คาใชจายที่กําหนดได โดยมีเอกสารตางๆ 
ดังนี้ 

 
 

DPU



 225 

6.3.1 เอกสารการประชุม  
 เอกสารการประชุมสามารถแสดงได ดังตารางที่ 6.14 แสดงตัวอยางเอกสารการประชุม 
 
ตารางที่ 6.14 ตัวอยางเอกสารการประชุม 
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6.4 การวัดผลและวิเคราะห 
การการวัดผลและวิเคราะห เปนการบริหารจัดการในการติดตามความคืบหนา

โครงการในสวนของระยะเวลา และคาใชจายที่กําหนดได โดยมีเอกสารตางๆ ดังนี้ 
6.4.1 จัดทําแผนงานการวัดผลและวิเคราะห  

การจัดทําแผนงานการวดัผลและวเิคราะหสามารถแสดง ดังตารางที ่ 6.15 เอกสาร
แผนการวดัผลและวเิคราะหผล 
 
ตารางที่ 6.15 เอกสารแผนการวัดผลและวเิคราะหผล 
 

Measurement and Analysis Plan 
 

Measurement Measurement Objectives Measures & 
Method & Frequency 

Analyze Data 
 

Schedule 
And 

Progress 

สงมอบงานและควบคุมกิจกรรม
ตางๆของโครงการใหเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

- schedule (days) 
- Monthly Meeting 
- เดือน 

Target Date-Actual Date 
(ทุกอาทิตย) 

Resource 
And 
Cost 

ควบคุมคาใชจายและทรัพยากร
ตางๆของโครงการใหเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว 

- Cost 
- Monthly Meeting 
- เดือน 

Target Cost -Actual Cost 
(ทุกเดือน) 
 

Customer   
Satisfaction 

เพื่อให software สามารถทําได
ตาม requirement  ของลูกคา 

- % of satisfying the requirements 
- ขอมูลจาก traceability matrix 
- 1 คร้ัง 

Satisfaction =จํานวน 
requirement ที่ทําได / 
จํานวน requirement 
ทั้งหมด(1 คร้ัง) 

Process   
Performance 

ปรับปรุงคุณภาพของ
กระบวนการการจัดการ 
software 

- จํานวนใบ CAR 
- หลังจาก QA ทําการตรวจสอบในแต
ละเฟสและมีการประชุมเพื่อยืนยัน
เอกสารใบ CAR 
- 7 คร้ัง 

จํานวนใบ CAR 
(1 คร้ัง) 

Product  
Quality 

 

ลดจํานวน errors  ของ 
software  
 
 
 
 
 

- จํานวน Function ที่เกิด errors จาก
การทดสอบโดยผูทดสอบโปรแกรม 
- หลังจากการทํา Unit Test และ  
Integration Test 
- 2 คร้ัง 

Error = จํานวนฟงกชั่นที่ 
error/จํานวนฟงกชั่น
ทั้งหมด 
(1 คร้ัง) 

- จํานวน Function ที่เกิด errors จาก
การทดสอบโดยผูใชงาน  

- หลังจากการทํา 
 User Acceptance  Test และ  Final 
User   Acceptance  Test 
- 2 คร้ัง 

Error = จํานวนฟงกชั่นที่ 
error/จํานวนฟงกชั่น
ทั้งหมด 
(1 คร้ัง) 
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6.4.2 วัดผลและวิเคราะหผลคาใชจาย  
การวัดผลและวิเคราะหผลคาใชจาย แสดงดังภาพที่ 6.4 แสดงการวัดผลและวิเคราะห

ผลคาใชจาย 
 

11,532

54,350

75,663
61,705 56,409 62,174

54,750
70,220

95,342 94,124 93,122 93,600 92,300

140,600

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

25 กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.

C
o

s
t

Month

Project Cost
Cost Target

11,532 65,882
141,545 203,250 259,659 321,833 376,583 446,803

542,145 636,269 729,391
822,991

915,291
1,055,891

69,231 138,462 207,693 276,923 346,154 415,385 484,616 553,846 623,077
692,308

761,539 830,769 900,000
900,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

25 กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค

C
o

s
t

Month

Project Cost Cost Target

-11,532

-65,882
-141,545

-203,250

-19,659
-81,833

-136,583

-206,803

-302,145

-156,269

-249,391

-102,991

44,709
144,109

-400,000

-200,000

0

200,000

25 กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค.

C
o

s
t

Month Cash Flow

Cost

 
 
ภาพที่ 6.4 การวัดผลและวิเคราะหผลคาใชจาย 
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6.4.3 วัดผลและวิเคราะหผลระยะเวลาการดําเนินการ  
การวัดผลและวิเคราะหผลระยะเวลาการดําเนินการ แสดงดังภาพที่ 6.5 แสดงการวัดผล

และวิเคราะหผลระยะเวลาการดําเนินการ 
 

 
 
ภาพที่ 6.5 การวัดผลและวิเคราะหผลระยะเวลาการดําเนินการ 
 

6.4.4 วัดผลและวิเคราะหผลความพึงพอใจของลูกคา  
การวัดผลและวิเคราะหผลความพึงพอใจของลูกคา แสดงดังตารางที่ 6.16 เอกสารการ

วัดผลและวิเคราะหผลความพึงพอใจของลูกคา 
 
ตารางที่ 6.16 เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผลความพึงพอใจของลูกคา 
 

Conclusion Requirements 
 

Project Name .โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

Measurement Measurement Objectives จํานวน requirement ที่ทําได / จํานวน 
requirement ทั้งหมด 

Customer   
Satisfaction 

เพ่ือให software สามารถทําไดตาม 
requirement  ของผูใชงาน 

  Satisfaction  
 =    18/18  =100% 

 

สรุปผล  : สามารถทําไดตามความตองการของ Customer ครบทุกฟงกชั่นทั้งในสวน ทั้งในสวน 
requirement  เดิม และ Requirment ใหม 
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6.4.5 วัดผลและวิเคราะหผลประสิทธิภาพของกระบวนการ  
วัดผลและวิเคราะหผลประสิทธิภาพของกระบวนการ สามารถแสดงดังตารางที่ 6.17 

เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผลประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 
ตารางที่ 6.17 เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผลประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 

 
Conclusion Nonconformities 

 
Project Name .โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

Measurement Measurement Objectives Count the 
number of 

nonconformities 

Refer to Corrective 
Action Request (CAR) 
No. 

Process   
Performance 

 

ปรับปรุงคุณภาพของ
กระบวนการการจัดการ 
software 
 

3 1. CAR: 001 
2. CAR 002 
3. CAR: 003 

 
 
สรุปผล : ไมมีการเปรียบเทียบกับโครงการกอน 
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6.4.6 วัดผลและวิเคราะหผลคุณภาพผลิตภัณฑ  

การวัดผลและวิเคราะหผลคุณภาพผลิตภัณฑ แสดงดังตารางที่ 6.18 แสดงเอกสารการ
วัดผลและวิเคราะหผลคุณภาพผลิตภัณฑ 
 
ตารางที่ 6.18 เอกสารการวัดผลและวิเคราะหผลคุณภาพผลิตภัณฑ 
 

Conclusion Function Error 
Project Name .โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

งาน 

Unit Test User Accerptance Test Final Aceeptance Test 

จํานวน 
Functio

n 
Error % 

จํานวน 
Function 

Error % 
จํานวน 

Function 
Error % 

งานกิจการนักศึกษา 11 70 15.71% 20 70 28.57% 0 6 0.00% 

งานบริการการศึกษา 
ป.ตรี 

12 100 12.00% 89 100 89.00% 3 6.5 46.15% 

งานโครงการบัณฑิต 7 91 7.69% 38 91 41.76% 0 5.5 0.00% 

รวม 30 261 11.49% 147 261 56.32% 3 18 16.67% 

Unit Test

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%

งานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
ป.ตรี

งานโครงการบัณฑิต รวม

AcceptanceTest

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

งานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
ป.ตรี

งานโครงการบัณฑิต รวม
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ตารางที่ 6.18 (ตอ) 
 

Conclusion Function Error 
Project Name .โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 

Final AcceptanceTest

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

งานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
ป.ตรี

งานโครงการบัณฑิต รวม

 
6.5 การจัดการความเสี่ยง 

การจัดการความเสี่ยง เปนการบริหารจัดการโครงการเพื่อนําไปสูการควบคุม และ
แกไขปญหาตางๆที่เสี่ยงตอการทําใหโครงการตางๆลมเหลว โดยในการการจัดการความเสี่ยงมี
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

6.5.1 วางแผนความเสี่ยง  
วางแผนความเสี่ยง แสดงดังตารางที่ 6.19 เอกสารการวางแผนความเสีย่ง 

 
ตารางที่ 6.19 เอกสารการวางแผนความเสีย่ง 
 

Risk Management Plan 
Project  ระบบจัดเก็บดัชนช้ีีวัดคุณภาพทางการศกึษา 
Date 4/09/2008 
กําหนดวัตถปุระสงค 

1. เพื่อการติดตาม ควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทกุๆ ขั้นตอนโครงการ 
2. เพื่อสรางความตระหนกัใหเกิดกจิกรรมการปองความเสี่ยงที่จะเกิดกับโครงการ 
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ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
 

 
Risk Management Plan 

เมื่อเร่ิมโครงการ Project manager จะเริ่มดาํเนินการตดิตามและระบุปจจัยเส่ียงอยางตอเนื่อง 
โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่จะทําใหโครงการไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม 
2. ระบุเหตกุารณใดๆ ที่อาจเกดิขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผลกระทบ สราง

ความเสียหาย ที่จะทําใหโครงการไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
ประเมินความเสี่ยง โดยการวเิคราะหความเสี่ยง โดยมีการกําหนดเกณฑสําหรับการประเมิน และ
ประเมินโอกาสความเปนไปได (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 

• เกณฑสําหรับการประเมิน 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ Impact Finical Operation 

1 Low คาความเสียหาย 
นอยกวา 5,000 บาท 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการไมเกนิ 1 วัน 

2 Medium คาความเสียหายอยูระหวาง 
มากกวา 5,000 – 50,000บาท 

ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการมากกวา 1 วัน 

ถึง 2 วัน 
3 High คาความเสียหายอยูระหวาง

มากกวา 50,000 – 100,000บาท 
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการมากกกวา 2 วัน  

ถึง 3 วัน 
4 Very High คาความเสียหายมากกวา 

100,000 บาท 
ทําใหเกิดความลาชาของ
โครงการ มากกวา 3 วัน 
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ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
 

Risk Management Plan 
แผนงานบริหารความเสี่ยง 

โครงการระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
 
 

วันที่ระบุ
เหตุการณ 

เหตุการณ ความเสี่ยง การติดตาม 
และประเมินผล 

Reference to Risk 

Assessment Plan 

18/09/2008 วันที่จะเขาสัมภาษณ
คณาจารยคณะแพทย
ศาสตร ตรงกับวันที่
คณาจารยตองไปสัมมนา
ตางจังหวัด วันที่ 23 – 24 
กันยายน 2008 

ไมสามารเขารวบรวม 
Requirements ของคณาจารย
ตามแผนงานที่วางไว 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/001 

18/09/2008 ระยะเวลาในการพัฒนา
คอนขางสั้น (12 เดือน) 

พัฒนาโครงการไมเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/002 

16/10/2008 - User ไมสามารถบอก
ความตองการไดครบถวน 
- SA ไมสามารถเก็บ
ความตองการไดคบถวน 

ไมสามารเขารวบรวม 
Requirements ไดคบถวน 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/003 

20/2/2008 เจาหนาที่ลาออก ขาดกําลังคนในการพัฒนา  ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/004 

20/12/2008 - การทํางานกับ Server มี
ปญหา ไมสะดวกในการ
ทํางาน 

ใชระยะเวลามากในการทํางาน
ทําให พัฒนาโครงการไมเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด  

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/005 

17/02/2009 มีการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการเปนจํานวนมาก 

พัฒนาโครงการไมเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
Plan No. RT001/006 

17/02/2009 นัดผูบริหารประชุมเพื่อ
สรุปงานคอนขางยาก 

พัฒนาโครงการไมเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
Plan No. RT001/007 

28/09/2009 เกิดปญหาในการติดตั้ง
ระบบงานเนื่องจาก 
Server มีปญหา 

พัฒนาโครงการไมเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
Plan No. RT001/008 

29/09/2009 มีจํานวนฝายงานที่ตอบ
รับการเขาอบรมไมครบ
ตามที่ทีมงานไดเชิญ
หนังสือไป 

ผูเขารวมรับการอบรมอาจเขา
รวมอบรมนอยทําใหผูใชงาน
ไมเขาใจการใชงานโปรแกรม 

ทุกสัปดาห Risk Assessment 
PlanNo. RT001/009 
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6.5.2 ประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินผลกระทบและความเปนไปได แสดงดังตาราง
ที่ 6.20 เอกสารการประเมินความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 6.20 เอกสารการประเมินความเสี่ยง 
 

Risk Assessment Result 
Project ระบบจัดเก็บดัชนีชี้วัดคุณภาพทางการศึกษา 

Impact 
Probability 

Very Low Low Middle High 

Low 1 2 3 4 
Medium 2 4 6 8 

High 3 6 9 12 
Very High 4 8 12 16 

 
Risk Assessment Plan No. RT001/001 : วันที่จะเขาสัมภาษณคณาจารยคณะแพทยศาสตร ตรงกับวันที่คณาจารยตองไป
สัมมนาตางจังหวัด วันที่ 23 – 24 กันยายน 2008 

Risk Assessment PlanNo. RT001/002 : ระยะเวลาในการพัฒนาคอนขางสั้น (12 เดือน) 

Risk Assessment PlanNo. RT001/003 : User ไมสามารถบอกความตองการไดครบถวน / SA ไมสามารถเก็บความ
ตองการไดคบถวน 

Risk Assessment PlanNo. RT001/004 : เจาหนาที่ลาออก 

Risk Assessment PlanNo. RT001/005 : การทํางานกับ Server มีปญหา ไมสะดวกในการทํางาน 

Risk Assessment PlanNo. RT001/006 : มีการเปลีย่นแปลงความตองการเปนจํานวนมาก 

Risk Assessment Plan No. RT001/007 : นัดผูบริหารประชุมเพื่อสรุปงานคอนขางยาก 

Risk Assessment Plan No. RT001/008 : เกิดปญหาในการติดตั้งระบบงานเนื่องจาก Server มีปญหา 

Risk Assessment PlanNo. RT001/009 : มีจํานวนฝายงานที่ตอบรับการเขาอบรมไมครบตามที่ทีมงานไดเชิญหนังสือไป 
No. Impact Probability Risk value 

(impact * 
prob) 

Processes and 
practices 
involved 

Treatment 
plan (yes/no) 

Risk 
closed/open 

Assessment 
date 

RT001/001 4 2 8 Requirement NO Closed 1/10/2009
RT001/002 4 2 8 All Process Yes Closed 1/10/2009 
RT001/003 4 4 16 Requirement Yes Closed 1/10/2009
RT001/004 4 3 12 All Process NO Closed 1/3/2009
RT001/005 3 2 6 Test NO Closed 1/1/2009
RT001/006 4 4 16 All Process Yes Closed 1/10/2009
RT001/007 4 4 16 All Process Yes Closed 1/10/2009
RT001/008 3 2 6 implement NO Closed 29/09/2009
RT001/009 2 3 6 implement NO Closed 29/09/2009
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6.5.3 วางแผนการแกไขความเสี่ยง  
วางแผนการแกไขความเสี่ยง แสดงดังตารางที่ 6.21 เอกสารการวางแผนการแกไข

ความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 6.21 เอกสารการวางแผนการแกไขความเสี่ยง 
 

Risk Treatment Plan 
 
Project : ระบบจัดเก็บดัชนช้ีีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
Risk Assessment Plan No. RT001/001 : วันที่จะเขาสัมภาษณคณาจารยคณะแพทยศาสตร ตรงกับวันที่คณาจารยตองไป
สัมมนาตางจังหวัด วันที่ 23 – 24 กันยายน 2008 

Risk Assessment PlanNo. RT001/002 : ระยะเวลาในการพัฒนาคอนขางสั้น (12 เดือน) 

Risk Assessment PlanNo. RT001/003 : User ไมสามารถบอกความตองการไดครบถวน / SA ไมสามารถเก็บความ
ตองการไดคบถวน 

Risk Assessment PlanNo. RT001/004 : เจาหนาที่ลาออก 

Risk Assessment PlanNo. RT001/005 : การทํางานกับ Server มีปญหา ไมสะดวกในการทํางาน 

Risk Assessment PlanNo. RT001/006 : มีการเปลีย่นแปลงความตองการเปนจํานวนมาก 

Risk Assessment Plan No. RT001/007 : นัดผูบริหารประชุมเพื่อสรุปงานคอนขางยาก 

Risk Assessment Plan No. RT001/008 : เกิดปญหาในการติดตั้งระบบงานเนื่องจาก Server มีปญหา 

Risk Assessment PlanNo. RT001/009 : มีจํานวนฝายงานที่ตอบรับการเขาอบรมไมครบตามที่ทีมงานไดเชิญหนังสือไป 
No Potential solutions Schedule 

 
Budget 

requirement 
(yes/no) 

RT001/001 เปลี่ยนแผนการเก็บ Requirement โดยเปลี่ยนวันที่เก็บ 
Requirement เปน 20-21 กันยายน 2008 

22/09/2008 No 

RT001/002 ควบคุมโครงการอยางรัดกุม / คํานวณจํานวนคน / บริหารการแบง
งาน / การกระจายงาน 

01/10/2009 No 

RT001/003 ใชวิธีการพัฒนาแบบ Prototype เปนชุดสาธิตกอนการเก็บความ
ตองการ / แบงระยะการเก็บความตองการเปน 2 เฟส 

01/10/2009 No 

RT001/004 จัดหาเจาหนาที่เพิม่ 01/02/2009 No 
RT001/005 ใหทาง มธ. จัดหา Server ใหใหมเปน Server จําลอง 1 ตัว พรอม 

IP แท 1 IP 

02/02/2009 No 

RT001/006 ใชวิธีการพัฒนาแบบ Prototype เปนชุดสาธิตกอนการเก็บความ
ตองการ / แบงระยะการเก็บความตองการเปน 2 เฟส / ใชการ
จัดการดานการเปลี่ยนแปลง / ตอรองและเจรจา 

01/10/2009 No 

RT001/007 แจง คณบดี ขอความรวมมือ จึงสรุปไดวาใหจัดมีการประชุมทุก 1 
เดือน 

20/02/2009 No 

RT001/008 จัดจาง Outsource มาชวยแกปญหา 29/09/2009 2,000 
RT001/009 แจงผูบริหารใหรับทราบ 29/09/2009 No 
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6.6 การจัดการดานคุณภาพ 
การจัดการดานคุณภาพเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ทั้งในดาน

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค และ แผนงานดานคุณภาพของผลิตภัณฑ นั้นคือซอฟตแวรซ่ึง
ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆดังนี้ 

6.6.1 แผนงานคุณภาพ  
แผนงานคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 6.22 เอกสารแผนงานคุณภาพ 

 
ตารางที่ 6.22 เอกสารแผนงานคุณภาพ 
 
 

Process and Product Quality Assurance Plan 
 

Project ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวดัคุณภาพทางการศึกษา 
Date  23 /10/ 2008  
 

Process 
name 

Process activities to be audited Work products to be audited Audit 
Schedule 

RM Requirement Management Plan 
Project manager collects the 
requirements from users 
according to the requirement 
management plan  

แบบฟอรมบันทึกความตองการใชงาน  

Project manager arranges a 
meeting to confirm about the 
requirements collected and 
commitments from any 
stakeholder involved 

MOM  requirements  

need to add more requirements 
from the initial stage, they have 
to submit a request for change 

แบบฟอรมความตองการในการเปลี่ยนแปลง 
 

Maintain Bi-directional 
Traceability of Requirements 

แบบฟอรมการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
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ตารางที่ 6.22 (ตอ) 
 
 

Process and Product Quality Assurance Plan 
 

Process 
name 

Process activities to be audited Work products to be audited Audit 
Schedule 

PP Establish a project plan Objectives 12/09/2008 
Requirements  
Planning assumptions  
Project life cycle  
Deliverables  
Acceptance criteria  
Task/size/cost estimation of the project  
Milestones  
Human resource requirements  
Training requirements  
Stakeholders involved  

Establish a project plan Other required resources  
Risk management plan  
Data management plan  
Project monitoring/review method and 
frequency in reporting project status 

 

Tools for project monitoring  
มีการกําหนดความตองการใชงาน
รวมกับเจาของโครงการ 

แบบฟอรมบันทึกความตองการใชงาน  

เขาใจ ศึกษาความเปนไปไดของ
การพัฒนาระบบงาน 

แบบฟอรมบันทึกผลการศึกษาความเปนไปได  

สามารถกําหนดทางเลือกในการ
พัฒนาได 

แบบฟอรมบันทึกผลการศึกษาทางเลือกใน
การพัฒนาระบบ 
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ตารางที่ 6.22 (ตอ) 
 
 

Process and Product Quality Assurance Plan 
 

Process 
name 

Process activities to be audited Work products to be audited Audit 
Schedule 

PMC  Determine an agenda for a 
weekly team meeting for project 
follow-up 

All the items in the agenda to check for their 
completeness 

monthly 

Have a weekly team meeting 
according to the agenda  

Minutes of meeting report  
 

 

Project planning parameter tracking   
Milestones review  
Requirement management activities  
QA activities  
CM activities  
Risk management activities  
Data management activities  
Resource requirements  
Issues/Commitments from stakeholders  

Record minutes of the meeting 
for all items in the agenda 

The same as Have a weekly team meeting  

CM Functional configuration audit 
(FCA) 

-All the baselined requirements have been 
achieved in the deliverable program 

Monthly 

-System and user manuals reflect the 
functional characteristics in the program 

 

Configuration management audit 
(CMA) 

All CI records are complete, consistent, and 
accurate 
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ตารางที่ 6.22 (ตอ) 
 
 

Process and Product Quality Assurance Plan 
 

Process 
name 

Process activities to be audited Work products to be audited Audit 
Schedule 

SDLC Phase 1:  Investigation 
 มีการกําหนดความตองการใชงาน

รวมกับเจาของโครงการ 
แบบฟอรมบันทึกความตองการใชงาน 21/08/2008 

 เขาใจ ศึกษาความเปนไปไดของ
การพัฒนาระบบงาน 

แบบฟอรมบันทึกผลการศึกษาความเปนไปได  

 สามารถกําหนดทางเลือกในการ
พัฒนาได 

แบบฟอรมบันทึกผลการศึกษาทางเลือกใน
การพัฒนาระบบ 

 

 Phase 2: Analysis and design 
 แปลงความตองการใชงานของ

ระบบงานไปเปนเอกสารการ
วิเคราะหและออกแบบระบบโดย
ภาพรวม 

แบบฟอรมการวิเคราะหและออกแบบระบบ
โดยภาพรวม 

17/10/2008 

 จัดทําเอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยละเอียด 

แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยภาพรวม 

 

 กําหนดความตองการทางเทคนิค 
สถาปตยกรรมของระบบงาน 

แบบฟอรมการกําหนดความตองการทาง
เทคนิค 

 

 Phase 3:  System acquisition  
 จัดทําแผนการจัดหาโครงสราง

พ้ืนฐานสารสนเทศของระบบงาน
ใหม เพื่อใหเปนไปตามความ
ตองการใชงานของระบบงาน 
และความตองการทางเทคนิค 

แบบฟอรมแผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศของระบบงานใหม 

23/10/2008 
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ตารางที่ 6.22 (ตอ) 
 
 

Process and Product Quality Assurance Plan 
Process 
name 

Process activities to be audited Work products to be audited Audit 
Schedule 

 Phase 4: Coding  
 ตรวจสอบการพัฒนาระบบงาน

โดยใหตรวจสอบความสอดคลอง
ของระบบที่พัฒนานั้นวา
สอดคลองกับเอกสารการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ
หรือไม 

แบบฟอรมบันทึกผลการตรวจสอบความ
สอดคลองของการออกแบบและระบบงานที่
พัฒนาขึ้นมา 

17/02/2009 

 Phase 5: Test 
 จัดทําแผนการทดสอบระบบงาน แผนการทดสอบ Unit Test 17/02/2009 
  แผนการทดสอบ User Acceptance Test  
  แผนการทดสอบ Integration Test  
  แผนการทดสอบ Final User Acceptance Test  
  แผนการทดสอบ Security Test  
 Phase 6: Implementation  
 ensure that the system 

Implementation is planned and 
goes smoothly 

คูมือและเอกสารการอบรมสําหรับผูดูแล
ระบบงานและผูใชงาน 

25/09/2009 

 จัดทําแผนการอบรมสําหรับ
ผูดูแลระบบงานและผูใชงาน 

แบบฟอรมการจัดทําแผนการอบรม   

 ดําเนินการอบรมตามที่กําหนดไว แบบฟอรมลงทะเบียนผูเขารับการอบรม  
 ขออนุมัติการติดตั้งบนระบบ

ใหบริการจริง 
แบบฟอรมสําหรับขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
โครงสรางพื้นฐาน 

 

 ใหแนบแผนการติดต้ังและ
แผนการถอยหลังกลับมาดวย 

ดูในแบบฟอรมแผนการติดตั้งระบบงาน และ
แผนการถอยหลังกลับ 

 

 ดําเนินการติดตั้งบนระบบจริง แบบฟอรมสําหรับขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
โครงสรางพื้นฐาน  
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6.6.2 จัดทําเอกสารตรวจสอบคุณภาพ (Check List) และ การตรวจสอบตามแผนงาน Audit 
การจัดทําเอกสารตรวจสอบคุณภาพ และ การตรวจสอบตามแผนงาน Audit แสดงดงั

ตารางที่ 6.23 ตัวอยางเอกสารตรวจสอบคุณภาพ 
 
ตารางที่ 6.23 เอกสารตรวจสอบคุณภาพ 
 

Audit Checklist & Result 
 

Project ระบบจัดเก็บดัชนีช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา 
Process : PP 

Process activity to 
be audited 

Work products of the 
activity to be audited 

Result Plan Corrective 
date 

Result 

Establish a project 
plan 

Objectives /   
Project life cycle /   
Deliverables /   
Acceptance criteria /   
Task/size/cost estimation of 
the project 

/   

Milestones /   
Human resource requirements /   
Training requirements / 13/09/2009 Yes 
Stakeholders involved /   
Other required resources /   
Risk management plan /   
Data management plan /   
Project monitoring/review 
method and frequency in 
reporting project status 

/   

Tools for project monitoring /   
Non-conformities 

ไมมีความตองการในแผนทางดานการอบรม (Training Requirement) ใหแกพนักงาน 
Recommendations 

ตองการใหมีการอบรม CMMI ใหแกพนักงานที่พัฒนา 
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6.6.3 จัดทําแผนการแกไข หากพบความผิดพลาด  
จัดทําแผนการแกไข หากพบความผิดพลาด แสดงดังตารางที่ 6.24 ตัวอยางเอกสารการ

แกไขหากพบขอผิดพลาด (Corrective Action Request-CAR) 
 
ตารางที่ 6.24 ตัวอยางเอกสารการแกไขหากพบขอผิดพลาด (Corrective Action Request-CAR) 
 

ใบคํารองขอใหแกไข  
(CAR-Corrective Action Request) 

เลขที่ CAR: 001 
สวนงานที่รับใบ CAR: PM 
บันทึกรายละเอียด                

 ขอสังเกต …………………………………………………….. 
 (Observation)  

 ขอบกพรอง / สภาพความไมสอดคลอง:     รุนแรง    ไมรุนแรง 
(Non-conformity)                                            (Major)          (Minor) 
ลงช่ือ              POP.        ผูออกใบ CAR 
วันที่ออกใบ CAR   11/09/2008 

ลงช่ือ……POCK.…………… ผูรับใบ CAR 
วันที่รับใบ CAR 
………12/09/2008……………… 

การวางแผนการแกไข 
บันทึกการวิเคราะหสาเหตุ 
- ไมไดตรวสสอบหัวขอดังกลาว 
วันที่คาดวาจะปด CAR  
- 13 /09/ 2008 
บันทึกแนวทางในการปฏิบัติการแกไข (Corrective actions) 
- จัดการอบรม CMMI ใหแกพนักงานในวันที่ 14/09/2008  
ลงช่ือ          Pock            ผูรับใบ CAR                                                วันที่บันทึก            13/09/2008………. 

 

การตรวจสอบการแกไข 
บันทึกผลการตรวจติดตามการแกไข 
- อบรม CMMI เรียบรอยแลว 

 

เอกสารอางอิงที่ใชในการปด CAR (ถามี) 
- เอกสารเซ็นการอบรม 
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6.7 การจัดการดานโครงแบบ 
การจัดการดานโครงแบบ เปนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงแบบของระบบอยาง

เปนระบบ เพื่อคงความสมบูรณ และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงแบบของระบบได 
นั้นคือการกําหนดวิธีการบนัทึกโครงแบบของระบบและควบคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยมี
กิจกรรมตางๆ ดังนี ้

6.7.1 กําหนดขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลง (Change Control Procedure)  
การกําหนดขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง แสดงดังตารางที่ 6.25 แสดงเอกสาร

ขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
 
ตารางที่ 6.25 เอกสารขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
 

ขั้นตอนการควบคุมการเปล่ียนแปลง (Change Control Procedure) 
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6.7.2 กําหนดแผนการจัดการดานโครงแบบ และการกําหนดผูรับผิดชอบ  
การกําหนดแผนการจัดการดานโครงแบบ และการกําหนดผูรับผิดชอบ แสดงดังตาราง

ที่ 6.26 แสดงเอกสารแผนการจัดการดานโครงแบบ 
 
ตารางที่ 6.26 เอกสารแผนการจัดการดานโครงแบบ 
 

 
Configuration Management Plan 

 
Project 
…ระบบจัดเกบ็ดัชนีคุณภาพทางการศึกษา… 
 
 
PM = Project manager  
US=User Support 
SA = System Analyst 
PG = Programmer 
QA = Quality Assurance Team 
Others = Everyone else in the project development team 
 

CIs (Configuration item) CI file name Responsible 
approval 

Responsible  

RM 
Requirement management plan RM_Plan.doc PM SA 
Requirements (ที่ไดรับการ
รับรองแลว) 

Requirements.doc PM SA 

Traceability matrix แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยละเอียด.doc 

PM SA 
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ตารางที่ 6.26 (ตอ) 
 

Configuration Management Plan 
 

CIs (Configuration item) CI file name Responsible 
approval 

Responsible  

RM 
Requirement management plan RM_Plan.doc PM PM,US 
Requirements (ที่ไดรับการรับรอง
แลว) 

Requirements.doc PM SA 

Traceability matrix แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยละเอียด.doc 

PM SA 

PP 
Project plan PP_Plan.doc PM PM 
Risk management plan RSKM_Plan.doc PM PM 
Risk assessment result RiskAssessResult.doc PM PM 
Risk treatment plan RiskTreatment_Plan.doc PM Stakeholders 
Data management plan DataMgmt_Plan.doc PM SA 
แบบฟอรมบันทึกความตองการใช
งาน 

แบบฟอรมบันทึกความตองการใช
งาน.doc 

PM SA 

PMC 
NA - - - 

MA 
Measurement and analysis plan MA_Plan.doc PM PM 

PPQA    

Process and product quality 
assurance plan 

PPQA_Plan.doc QA QA 

Corrective/Preventive action plan CorrectPrevenAct_Plan.doc QA Auditee 

CM 
Configuration management plan CM_Plan.doc PM US 
Corrective/Preventive action plan CorrectPrevenAct_ Plan.doc PM Auditee 
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ตารางที่ 6.26 (ตอ) 
 

Configuration Management Plan 
 

CIs (Configuration item) CI file name Responsible 
approval 

Responsible  

SDLC    

เฟส Analysis and design 
แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะห
และออกแบบระบบโดยภาพรวม 

แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยภาพรวม.doc 

PM SA,US 

แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะห
และออกแบบระบบโดยละเอียด 

แบบฟอรมเอกสารการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยละเอียด.doc 

PM SA,US 

แบบฟอรมการกําหนดความ
ตองการทางเทคนิค 

แบบฟอรมการกําหนดความตองการ
ทางเทคนิค.doc 

PM SA,US 

เฟส System acquisition 
แบบฟอรมแผนการจัดหา
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ของระบบงานใหม 

แบบฟอรมแผนการจัดหาโครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศของระบบงานใหม.
doc 

PM SA,US 

เฟส Coding 
ซอรสโคดของโปรแกรมสิ่งสง
มอบ 

ซอรสโคดของโปรแกรมสิ่งสงมอบเก็บ
ไวในโฟลเดอร  baselined/SDLC/เฟส 
Implementation/sourcecode ดูคําอธิบาย
ของทั้งโฟลเดอรในไฟล 
RevisionHist.doc 

PM PG 

เฟส Test 
-แผนและผลการทดสอบ Unit 
Test 
-แผนและผลการทดสอบ User 
Acceptance Test 
-แผนและผลการทดสอบ 
Integration Test 
-แผนและผลการทดสอบ Final 
User Acceptance Test 

-แผนการทดสอบ_Unit_Test.doc 
-แผนการ
ทดสอบ_User_Acceptance_Test.doc 
-แผนการทดสอบ_Integration_Test.doc 
-แผนการ
ทดสอบ_Final_User_Acceptance_Test.
doc 
 

PM PG 
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ตารางที่ 6.26 (ตอ) 
 

Configuration Management Plan 
 

CIs (Configuration item) CI file name approval Responsible  

เฟส Implementation 
คูมือและเอกสารการอบรม
สําหรับผูดูแลระบบงานและ
ผูใชงาน 

ไฟลคูมือและเอกสารการอบรมทั้งหมด
สําหรับผูดูแลระบบงานและผูใชงาน
เก็บไวในโฟลเดอร baselined/SDLC/
เฟส Implementation/manual ดู
คําอธิบายของทั้งโฟลเดอรในไฟล 
RevisionHist.doc 

PM PG 

 

 
6.7.3 กําหนดเครื่องมือ และวิธีการควบคุม  

กําหนดเครื่องมือ และวิธีการควบคุม แสดงดังตารางที่ 6.27 แสดงเอกสารระบบการ
จัดการดานโครงแบบ 
 
ตารางที่ 6.27 เอกสารระบบการจัดการดานโครงแบบ 
 

Configuration management system 
1. กําหนดระบบการจัดการ แบงเปน Archived / Working / Baseline 
Archived : Server IP 172.16.5.243 
Baseline : Server IP 172.16.0.243 
Working : แตละคน 
2. สราง Folder ควบคุม 

Management SDLC 

RootFolder/RM RootFolder/SDLC/เฟส System acquisition 

RootFolder/PP RootFolder/SDLC/เฟส Analysis and design 

RootFolder/PMC RootFolder/SDLC/เฟส Coding 

RootFolder/MA RootFolder/SDLC/เฟส Test 

RootFolder/PPQA RootFolder/SDLC/เฟส Implementation 

RootFolder/CM  
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6.7.4 ควบคุมการเปล่ียนแปลงโครงแบบ  
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงแบบ แสดงดังตารางที่ 6.28 แสดงเอกสารควบคุม

การเปลี่ยนแปลงโครงแบบ 
 
ตารางที่ 6.28 เอกสารควบคุมการเปลี่ยนแปลงโครงแบบ 
 

เอกสารควบคุมการเปล่ียนแปลงโครงแบบ 
 

deliverables Work Product Revision / Date 
Plan & Requirement 

1. แผนงานการจัดทํา 
Requirement 

2. บันทึกความตองการใชงาน 
3. บันทึกการประชุมสรุป 

Requirement 
4. Requirement 
5. บันทึกประชุมผลการศึกษา

ทางเลือกในการพัฒนาระบบ 
6. บันทึกผลการศึกษาทางเลือก

ในการพัฒนาระบบ 
7. บันทึกประชุมผลการศึกษา

ความเปนไปได 
8. บันทึกผลการศึกษาความ

เปนไปได 

1. RM Plan 
2. บันทึกความตองการใชงาน 
3. mom 
 
4. Requirements 
5. mom.doc 
 
 
6. บันทึกผลการศึกษาทางเลือกใน

การพัฒนาระบบ 
7. mom.doc 
 
8. บันทึกผลการศึกษาความเปนไปได 

Rev 3. 16/10/2008 
Rev 1. 16/10/2008 
 
 
 
 
 
 
Rev 1. 20/08/2008 
 
 
 
Rev 1. 20/08/2008 
 

Phase Analysis and design 

1. บันทึกประชุมเพ่ือวางแผน
และออกแบบระบบ 

2. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยภาพรวม 

3. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ
ระบบโดยละเอียด 

4. บันทึกประชุมการวิเคราะห
กําหนดทางเลือกทางเทคนิค 

5. กําหนดทางเลือกทางเทคนิค 

1. mom 
 
2. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ

ระบบโดยภาพรวม 
3. เอกสารวิเคราะหและออกแบบ

ระบบโดยละเอียด 
4. mom 
 
5. การกําหนดความตองการทาง

เทคนิค 

 
 
Rev 1. 29/10/2008 
 
Rev 3. 25/09/2009 
 
 
 
Rev 1. 29/10/2008 
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ตารางที่ 6.28 (ตอ) 
 

เอกสารควบคุมการเปล่ียนแปลงโครงแบบ 
 

deliverables Work Product Revision / Date 
Phase System acquisition 

1. บันทึกประชุมสรุปวิเคราะห
โครงสรางพื้นฐานระบบ 

2. แผนการจัดหาโครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศ 

1. mom 
 
2. แผนการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศ 

 
 
Rev 1. 20/08/2008 
 

Phase Coding 

1. Source Code 
2. บันทึกผลการตรวจสอบความ

สอดคลองของการออกแบบ
กับระบบงาน 

1. Source Code & DataBase 
2. บันทึกผลการตรวจสอบความ

สอดคลองของการออกแบบกับ
ระบบงาน 

Rev 1. 25/09/2009 
Rev 1. 25/09/2009 
 

Phase Test 

1. แผนการทดสอบ Unit Test แผนการทดสอบ_Unit_Test Rev 1. 25/09/2009 
2. แผนการทดสอบ Integration 

Test 
แผนการทดสอบ_Integration_Test Rev 1. 25/09/2009 

3. แผนการทดสอบ Final User 
acceptance test 

แผนการทดสอบ_Final 
User_Acceptance_Test 

Rev 1. 25/09/2009 

Phase implementation 

1. แผนติดตั้งระบบงาน 
2. แผนการอบรม Admin 
3. คูมือการอบรม Admin 
4. แผนการอบรม User 
5. คูมือการอบรม User 

1. แผนติดตั้งระบบงาน. 
2. แผนการอบรม Admin 
3. คูมือการอบรม Admin 
4. แผนการอบรม User 
5. คูมือการอบรม User                     

Rev 1. 26/09/2009 
Rev 1. 26/09/2009 
Rev 1. 26/09/2009 
Rev 1. 26/09/2009 
Rev 1. 26/09/2009 
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บทที่  7 

สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ 

ระดับที่ 2 กรณีศึกษา ระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะห ออกแบบระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ จัดทําเอกสารขอกําหนดทางซอฟตแวร และบริหารโครงการตามหลักการวิศวกรรม
ซอฟตแวร และกระบวนการแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการระดับที่ 2 

ผูวิจัยไดดําเนินการในดานการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาตาม
กระบวนการตางๆที่กําหนด ตั้งแตการเริ่มตนโครงการ รวบรวมความตองการของผูใชงานและ
ผูบริหารในงานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาปริญญาตรี งานโครงการบัณฑิต ซ่ึงจะเปน
ขอมูลทางการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ พรอมทั้ง
ติดตั้ง ใชงาน ฝกอบรมการใชงานระบบ โดยมีวัตถุประสงคของการพัฒนา เพื่อใหไดผลิตภัณฑ 
นั่นคือ ซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใชงาน 

อีกดานหนึ่งผูวิจัยไดดําเนินการในดานการบริหารโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัด
คุณภาพการศึกษาตามกระบวนการแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการระดับ 2 โดย
เร่ิมจาก การวางแผนโครงการ การประมาณการคาใชจาย การกําหนดโครงสรางองคกร การกําหนด
กระบวนการในการพัฒนา การจัดการความตองการ การจัดการดานติดตามและเฝาดู การจัดการ
ดานวัดผลและวิเคราะหผลในสวนคาใชจาย ระยะเวลา การจัดการในดานคุณภาพ การจัดการใน
ดานการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดเหลานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินการ
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามระยะเวลา 
และ คาใชจายที่กําหนด รวมถึง ใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีสวนผิดพลาดนอย และตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน 
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7.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ
บูรณาการ ระดับที่ 2 กรณีศึกษา ระบบจัดเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้น ไดถูกพัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร และ
แบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการระดับที่ 2 ซ่ึงทําใหการดําเนินการในการพัฒนา
ระบบงานในโครงการดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีผลลัพธใน
แตละระยะของการพัฒนา สามารถควบคุมการดําเนินการตามระยะเวลา และ คาใชจายที่กําหนดได 
ผูใชงานมีสวนรวมในการพัฒนา สงผลใหโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง นั่นคือ 
ผูใชงานไดรับผลิตภัณฑ หรือ ซอฟตแวรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการใหแกผูใชงานรวมถึง
ผูบริหารไดเปนอยางดี 

ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ 
ระดับที่ 2 นั้นเปนครื่องมือที่สําคัญ ที่จะชวยเหลือ นักพัฒนาระบบสารสนเทศเปนอยางยิ่งในการ
พัฒนาโครงการ ดําเนินการ และ บริหารโครงการ ใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ได
กําหนดไวได 

 
7.3 ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับที่ 2 
นั้น เนื่องจากมีกระบวนการ หรือ กิจกรรมตางๆในการดําเนินการอยูหลายขั้นตอน โดยแตละ
ขั้นตอนในการดําเนินการนั้นจะใชวิธีการที่แตกตางกัน ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 
หรือแตละระบบงาน แตกิจกรรมหลักๆ ตามวัตถุประสงคของแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถ
บูรณาการ ระดับที่ 2 ยังคงตองดําเนินการตอไป ดังนั้น องคกรหรือผูพัฒนาระบบสารสนเทศ จึง
ควรปรับใชใหเหมาะสมในแตละโครงการ ซ่ึงขึ้นกับปจจัยแวดลอมตางๆ เชน  ระยะเวลา 
งบประมาณ และ เงื่อนไขอื่นๆที่เขามาเกี่ยวของ และอีกประการสําคัญ คือ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับที่ 2 ถือเปนการลงทุนที่สูง 
เนื่องจากจะมีเอกสาร และ ขั้นตอนเปนจํานวนมากซึ่งผูบริหารโครงการควรรับทราบกอนเริ่ม
ดําเนินการพัฒนาตามแบบจําลองวุฒิภาวะดังกลาวดวย ประกอบกับการดําเนินกิจกรรมตองมีการ
เตรียมทีมงานที่ไดรับการอบรม หรือ มีความเขาใจในกระบวนการ หรือ ขั้นตอนตางๆดังกลาว ซ่ึงมี
สวนผลักดันอยางสูงใหโครงการพัฒนาตามแบบจําลองวุฒิภาวะดังกลาว สามารถประสบ
ความสําเร็จได  ซ่ึงงานวิจัยนี้เปนเพียงตัวอยางการศึกษาการพัฒนาตามแบบจําลองวุฒิภาวะเพียง 1 
โครงการจึงไมมีการเปรียบเทียบระดับวุฒิภาวะขององคกร หรือผูพัฒนาเปรียบเทียบกับโครงการ
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เดิมจึงทําใหไมสามารถจะทราบไดวาการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจําลองวุฒิภาวะนั้น 
สามารถทําใหองคกรมีการพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ 

ในด านระบบจั ด เ ก็ บดั ชนี ช้ี วั ดคุณภาพทางการศึ กษา  คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น ยังขาดในสวนของการทํางานที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูล เชน ขอมูล
นักศึกษา ซ่ึงในการออกแบบระบบนั้นไมไดมีการออกแบบใหผูใชงานที่เปนเจาของขอมูลเปนผู
บันทึกขอมูลเองไดโดยระบบถูกออกแบบใหเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ซ่ึงไดรับขอมูลผาน
เอกสารจากเจาของขอมูลเปนผูบันทึกขอมูลไดเทานั้น ทําใหระบบงานยังไมประสิทธิภาพ หรือ อาจ
เกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลได DPU
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