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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1  การดําเนนิงานระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา  

 สทป./คณะ ตองทําการกําหนดคาต้ังตนเพือ่ใหขอมูลจําเปนพรอมอยูในระบบ เพื่อใหนิสิต/
ผูใชงานเขามาใชระบบไดเรียบรอยเปนอยางดี ตามการทํางานดานลางนี้ 
 

การลงทะเบียนเรียน

สถานบันภายนอก นักศึกษาสทป./คณะ

เริ่มตน

กําหนดปฏิทินการศึกษา

กําหนดรายวิชาเปดสอน

ขอมูลรายวิชาเปดสอน ขอลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบเงื่อนไข 
การลงทะเบียนเรียน

ผานหรือไมขอมูลลงทะเบียนเรียน ใช

แสดงผล 
การลงทะเบียนเรียน

สิ้นสุด

ไม

บันทึกการ 
โอนหนวยกิตศึกษา

บันทึกผลการศึกษา

ออกรายงาน 
ผลการศึกษา

เรียกดูรายงาน 
ผลการศึกษา

ระบบประมวล 
ผลการศึกษา

  
 

รูป 3.1  ภาพรวมการลงทะเบียนเรียนนกัศึกษา
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จากรูป 3.1 เจาหนาท่ี สทป. หรือคณะ กําหนดปฏิทินการศึกษาและรายวิชาเปดสอน นิสิต
ขอลงทะเบียนเรียน โดยระบบจะตรวจสอบเง่ือนไขรายวิชาลงทะเบียนเรียนและจะแสดงผลผาน
หนาจอ Self Service ถารายวิชาผานการตรวจสอบจะถูกบันทึกเปนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนได 
เม่ือส้ินสุดการศึกษาในแตละภาคการศึกษา เจาหนาท่ีสทป.หรือคณะ จะทําการบันทึกผลการศึกษา
และประมวลผลการศึกษา ในกรณท่ีีมีการโอนนําเขาผลการศึกษาจากสถาบันภายนอกจะมีการ
บันทึกกอนการประมวลผลการศึกษา เม่ือระบบส้ินสุดการประมวลผลการศึกษาจะแสดงผล
การศึกษาท่ีนสิิตไดรับทันที นิสิตสามารถเรียกดูผลการศกึษาสวนบุคคลไดจากระบบ Self Service 

การบริหารและพัฒนาระบบ Oracle PeopleSoft Campus Solution 9.0 ไดถูกพัฒนาภายใต 
Oracle Methodology และ ISO29110 ดังนี ้

3.2  การบริหารและพัฒนาโครงการภายใตแผนการดาํเนนิงานตามแบบ Oracle Methodology  

 

รูป 3.2  แผนการดําเนินงานตามแบบ Oracle Methodology 

จากรูป 3.2  การพัฒนาโปรแกรมภายใตแผนการดําเนินงานตามแบบ Oracle Methodology 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้ันท่ี 1 : ข้ันตอนการเตรียมความพรอมของโครงการ 
ในข้ันตอนนี้ตองมีการจัดต้ังทีมพัฒนา จัดการประชุม (Project Kick-Off Meeting) เพื่อให

ทุกฝายมีความเขาใจแผนงาน วิธีการทํางาน เปาหมายของโครงการ และสามารถทํางานรวมกนัอยาง
มีเอกภาพ และมีการฝกอบรมเร่ิมโครงการ (Key User Training) โดยมีวัตถุประสงคใหผูเกี่ยวของ มี
ความเขาใจในคุณสมบัติของระบบงานท่ัวไป เพื่อใหสามารถรวมแสดงความเหน็ และออกแบบ
ระบบงานในข้ันตอนถัดไป 
ข้ันท่ี 2 : ข้ันทาํแผนธุรกิจ (Business Blueprint) 

เปนข้ันตอนการศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน ในแตละกรณี
ธุรกิจ เพื่อทําความเขาใจ และสรุปประเด็นปญหาท่ีอาจเปนอุปสรรคตอโครงการและแนะนําแนว
ทางการแกไขเพ่ือใหผูเกีย่วของจะไดทําการตัดสินใจดําเนินการตอไป 

ในข้ันตอนนี้จะมีการติดต้ัง System Environment และทําการจัด Workshop ศึกษาความ
ตองการการทํางานปจจุบันเพื่อระบุถึงความแตกตางระหวางความตองการและมาตรฐานของระบบ 
(Fit/ Gap Analysis) และออกแบบระบบงานใหมท่ีสอดคลองกับเปาประสงคของโครงการและ
ปฏิบัติงานไดจริง จากนั้นทําการประชุมเพื่อจําลองภาพการทํางานในระบบงานใหมเพื่อใหเกิด
ความม่ันใจวาระบบงานใหมใชงานไดจริง ตองอาศัยความรวมมือและขอคิดเห็นจากผูใชงานและ
ผูพัฒนาเมื่อทุกฝายเหน็ชอบรวมกันในภาพระบบงานใหมแลว จะมีการจดัทําแผนการโอนยาย
ขอมูลเขาสูระบบงานใหม ประกอบดวย กลยุทธการโอนยายขอมูล และแผนสํารองกรณีไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามแผนงาน 
ข้ันท่ี 3 : ข้ันการติดต้ังระบบฮารดแวร ซอฟทแวร และระบบรักษาความปลอดภัย (Hardware, 
Software and Security Installation) ท่ีพรอมใชงานจริง 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการตดิต้ังระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ และระบบรักษาความ
ปลอดภัย ตามที่ไดมีการวางแผนไว ใหเสร็จสมบูรณพรอมใชงาน 
ข้ันท่ี 4 : ข้ันการทําใหเกดิข้ึนจริง (Realization Phase) 

ในข้ันตอนงานน้ีจะเปนการนําเสนอระบบตัวอยาง เพื่อใหม่ันใจวาระบบงานใหมมีความ
สอดคลองกับความตองการ สําหรับรายการที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมจะมีการจดัทํา Program 
specification เพื่อการพัฒนาโปรแกรม และจัดทําการพฒันาโปรแกรมและ/ หรือ รายงาน เม่ือเสร็จ
ส้ินท้ังสองข้ันตอนยอยดังกลาวเบ้ืองตน จะมีการติดต้ังคาเบ้ืองตน เตรียมการทดสอบระบบ และทํา
การทดสอบระบบงาน จากนั้นทําการเตรียมการ และทดสอบ Integration Testing เพื่อใหม่ันใจวา
ระบบใหมสามารถใชงานไดอยางราบร่ืน 
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ข้ันท่ี 5 : ข้ันการเตรียมพรอมข้ันสุดทาย (Final Preparation Phase) 
งานในรายละเอียดไดแก การนําขอมูลเขาสูระบบใหม, ตรวจสอบระบบ และจัดทําการ

ฝกอบรมใหผูดูแลรักษาระบบ, Trainer, End user และ Management การทดสอบระบบงานมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกดิความมั่นใจวาระบบงานใหมสามารถใชงานไดโดยไมตดิขัด และเพือ่
ทวนความพรอมของผูใชระบบ  
ข้ันท่ี 6 : นําตอน Go Live and Support 

เม่ือดําเนินการทดสอบระบบงานและโอนยายขอมูลเรียบรอยแลว จะมีการประเมินความ
พรอมในการนําระบบออกใชงาน ท้ังดานบุคลากร ขอมูล ระบบเครือขาย และปจจยัอ่ืนๆ จากนั้นทํา
การตัดสินใจรวมกันวาพรอมนําระบบออกใชงานแลวหรือไม หากพรอมแลวจะมีการซักซอม
ข้ันตอนในการสนับสนุนการใชระบบงาน เชนการกระจายกําลังบุคคลกรเพ่ือสนับสนุนการใช
ระบบ ข้ันตอนการบันทึกปญหา และการกระจายแนวทางการแกไข เปนตน 

3.3  การบริหารและพัฒนาโครงการภายใต ISO29110 

 

รูป 3.3   ISO29110 (Project Management) 

จากรูป 3.3  การพัฒนาโปรแกรมภายใต ISO29110 (Project Management) มีรายละเอียด
ดังนี ้
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PM01 : Project planning จะนําเอาผลการวิเคราะหความตองการและรายการการทํางาน มาทําการ
ตรวจสอบ และจัดทําการวางแผนงาน โดยระบุข้ันตอนการทํางาน ทีมงานท่ีเกี่ยวของ ประมาณการ
ระยะเวลาท่ีจะใชในการพัฒนาระบบงานและการทํางานในข้ันตอนตาง ๆ ของแตละชวงเวลา 
รวมถึงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน ในขณะเดียวกันทําการจัดเก็บขอมูลเขาสู Project 
configuration และสงขอมูลท่ีไดจากการวางแผนสงตอไปยังสวนถัดไป 
 
PM02 : Project planning execution เม่ือไดรับแผนงานมาแลวตองทําการแจกแจงรายละเอียด ทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานและเนื้องานท่ีจะตองทํางานตามชวงเวลาท่ีแผนงานกําหนด ในข้ันตอน
นี้จะทําการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change management) จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานความ
คืบหนาของโครงการ บริหารทรัพยากรตาง ๆ การเปล่ียนแปลงและวิธีการใหกับข้ันตอนตอไป และ 
จัดเก็บใน Project configuration 
 
PM03 : Project assessment and control จากรายงานความคืบหนาข้ันตอนนี้จะทําหนาท่ีในการ
วัดผลวาการปฏิบัติงานจริงกับรายงานมีผลท่ีตรงกันหรือไม ในกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบ
ขอผิดพลาดหรืออาจจะเปนการเปล่ียนแปลงความตองการในชวงเวลาท่ีเปล่ียนไป ข้ันตอนนี้จะทํา
การสรางการขอเปล่ียนแปลง (Change request) สงกลับไปยังข้ันตอน PM2 เพื่อทําการจัดการแกไข 
ซ่ึงขั้นตอนท้ังหมดยังคงตองอยูในกรอบปฏิบัติของแผนบริหารโครงการ และตองมีการบันทึกผล
การทดสอบท่ีเกี่ยวเนื่องทําใหตองทําการขอความเปล่ียนแปลง ผลการทดสอบนี้จะถูกบันทึกเพื่อใช
เปนหลักฐานอางอิงตอนสงมอบโครงการ 
 
PM04 : Project closure ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายในโครงการ คือ สงมอบผลการทําการคนควา
อิสระ นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ ข้ันตอนนี้จะเปนการนําเอกสารตาง ๆ ท่ีไดตกลงกันไวตอน
เร่ิมทําโครงการทําการสงมอบใหกับอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ เอกสารท่ีจะทําการสงมอบ คือ 
เอกสารโครงการ 
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รูป 3.4  ISO29110 (Software Implementation) 
 
จากรูป 3.4 การพัฒนาโปรแกรมภายใต ISO29110 (Software Implementation) มีรายละเอียดดังนี้
SI01 : Software Implementation initiation การลงมือพัฒนาซอฟตแวรโดยเร่ิมจากการทําความ
เขาใจกับProject Plan ถูกกําหนดข้ึนในกิจกรรมของแผนงานของโครงการ (Project Planning) ซ่ึง
ตกลงกันภายในทีมงาน ประกอบดวย การทบทวนแผนงานของโครงการ (Project Plan) โดยทีมงาน
เพ่ือกําหนดหนาท่ีในแตละงาน (task), การตกลงรวมกันในแผนงานของโครงการท้ังของทีมงาน
และของผูบริหารโครงการและสภาพแวดลอมของการลงมือเพ่ือทําโครงการถูกกําหนดข้ึน 
 
SI02 : Software requirements analysis การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร โดยนําความตองการ
ของผูใชท่ีไดรับมาตกลงกันกับความตองการของโครงการประกอบดวย การหาความจริง การ
วิเคราะห และการกําหนดความตองการขอผูใชงาน Verification และ Validation ความตองการและ
การควบคุมเวอรชันของความตองการซอฟตแวร 
 
SI03 : Software architectural and detailed design สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software 
Architectural) และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทําใหเปล่ียนรูปจากความตองการทาง
ซอฟตแวรกลายเปนสถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร และการออกแบบรายละเอียดของซอฟตแวร
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ประกอบดวยสถาปตยกรรมการออกแบบซอฟตแวร  สวนประกอบของซอฟตแวร Software 
Component)  และความเช่ือมโยงกันในสวนตางๆ การออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของ
ซอฟตแวร (Software Component) และการเช่ือมโยงระหวางกัน การออกแบบซอฟตแวรถูก verify 
และแกไขจุดบกพรองใหถูกตอง การ Verify Test case และ Test procedure สําหรับทดสอบการ
เช่ือมโยง การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการทั้งหมด จนถึงการออกแบบซอฟตแวร  
การทดสอบ  และข้ันตอนกระบวนการทดสอบ  และผลิตภัณฑท่ีออกแบบและเอกสารถูกจัดเก็บ
ภายใต Version Control 
 
SI04 : Software construction โครงสรางของซอฟตแวรพัฒนาในสวนของโคดของซอฟตแวร และ
ขอมูลจากการออกแบบซอฟตแวร (Software Design) ประกอบดวย ทีมงานทบทวนการออกแบบ
ซอฟตแวรเพื่อกําหนดการมอบหมายงาน และลําดับโครงสรางตามลําดับ การเขียนโคดของ
สวนประกอบองซอฟตแวร และมีการปรับใชกับ Unit test และการตรวจสอบ (Traceability) 
ระหวาง Software component และ Software Design 
 
SI05 : Software integration and tests การเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบเพ่ือใหแนใจวาการ
เช่ือมโยงระหวาง Software components ตางๆเปนท่ีนาพอใจตามความตองการของซอฟตแวร
ประกอบดวยทําความเขาใจในสวนของการทํา Test Case และลําดับข้ันตอนในการทําสอบ และ
สภาพแวดลอมของการเช่ือมโยงกันของสวนงาน การเช่ือมโยงระหวาง Software component ตางๆ 
การจัดการขอบกพรองใหถูกตอง และเอกสารแสดงผลลัพธ การตรวจสอบ (Traceability) ของความ
ตองการและการออกแบบเพ่ือเช่ือมโยงเขากับซอฟตแวรท่ีไดถูกพัฒนาขึ้น เอกสารและการ verify 
สวนการปฏิบัติการ  และคูมือผูใชซอฟตแวร และมีการ verify ซอฟตแวรตามขอกําหนด 
 
SI06 : Product delivery การสงมอบผลิตภัณฑประกอบดวยการ Verify เอกสารการบํารุงรักษา
ซอฟตแวรและการสงมอบผลิตภัณฑซอฟตแวร และเอกสารที่สามารถนําไปปฏิบัติไดตามขอตกลง
ในวิธีการสงมอบ (Delivery Instruction) 
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3.4  เคร่ืองมือในการคนควา  

3.4.1  Project Repository  

 

รูป 3.5  การจัดเก็บเอกสาร 

จากรูป 3.5 คือ โครงสรางท่ีถูกออกแบบไวจัดเก็บเอกสารที่เกิดข้ึนระหวางการ
ทําการคนควา เอกสารท้ังหมดถูกเก็บภายใตแฟมขอมูลช่ือ “ID 522132038” โดยจะมีการแบง
หมวดหมูในการจัดเก็บเอกสารชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

10_Project_Management: สําหรับจัดเกบ็เอกสารการบริหารจัดการโครงการ มีการแบงการจัดเกบ็
ดังนี ้

 10_Project_Plan: สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารและวางแผนโครงการ 
 20_Progress_Report: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึกความกาวหนาของโครงการ 
 30_Issues: สําหรับจดัเก็บเอกสารบันทึก ปญหาท่ีพบในโครงการและวธีิการแกไข

20_Software Requirement: สําหรับจัดเก็บเอกสารความตองการของระบบ มีการแบงการจัดเกบ็
ดังนี ้
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 10_Software_Requirement_Spec: สําหรับจัดเก็บเอกสารความตองการของระบบท่ีไดทํา
การวิเคราะห เพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบ 

 20_Requirement_Change_Request: สําหรับจดัเก็บเอกสารบันทึกความเปล่ียนแปลง
ความตองการของระบบ 
30_Software_Design: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบระบบ มีการแบงการจัดเกบ็ดังนี ้

 10_Prototype: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบหนาจอ และการทํางานของระบบ ใน
เบ้ืองตน 

 20_Database_Design: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบฐานขอมูล 
 30_Design_Spec: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบหนาจอ และการทํางานของระบบ 

โดยละเอียด สําหรับใชในการพัฒนาระบบ 
40_Source_Code: สําหรับจัดเก็บ Source Code ของระบบ และเอกสารตาง ๆ เกีย่วกับการ
เปล่ียนแปลง แกไข Source Code มีการแบงการจัดเก็บดังนี้ 

 10_Source_Code: สําหรับเก็บแบ็คอัพ Source Code เดิมของระบบและท่ีกําลังพฒันาอยู 
รวมถึง Source Code ของระบบท่ีพัฒนาเสร็จแลวแตอาจมีการแกไขในภายหลัง จึงตองมี
การจัดเก็บโดยระบุเวอรช่ันไวดวย 

 20_Source_Code_Change_Record: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึกการเปล่ียนแปลงแกไข 
Source Codeโดยเม่ือมีการแกไข Source Code ใหทําการบันทึกขอมูลในเอกสารในบรรทัด
ถัดไป โดยไมมีการแกไขขอมูลเดิม และจะมีการทํา Back Up สัปดาหละ 1 คร้ัง 

50_Testing: สําหรับจัดเก็บเอกสารการทดสอบระบบ มีการแบงการจัดเก็บดังนี ้
 10_Unit_Test: สําหรับจัดเกบ็เอกสารการทดสอบระบบ โดยแยกเปนการทดสอบในแตละ

ฟงกช่ันการทํางาน ซ่ึงจะมีการทดสอบระบบโดยผูพัฒนา และทดสอบรวมกับผูใชงาน
ระบบ โดยจะมีการยืนยันผลการทดสอบจากผูใชงานระบบดวย 

 20_Integration_Test: สําหรับจัดเก็บเอกสารการทดสอบระบบ ท่ีเปนการทดสอบการ
ทํางานของระบบท้ังหมดต้ังแตตนจนจบการทํางาน ซ่ึงจะมีการทดสอบระบบโดยผูพัฒนา 
และทดสอบรวมกับผูใชงานระบบ โดยจะมีการยืนยันผลการทดสอบจากผูใชงานระบบ
ดวย 

60_User_Document: สําหรับจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับระบบ สําหรับผูใชงานระบบ มีการแบงการ
จัดเก็บดังนี ้

 10_User_Guide: สําหรับจัดเก็บเอกสารคูมือการใชงานระบบ 
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70_Minute_Of_Meeting: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึกการประชุม 
80_Others: สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ัว ๆ ไป ท่ีเกีย่วของกับการพัฒนาระบบ มีการแบงการจัดเกบ็
ดังนี ้

 10_Proposal_Template_XLS: สําหรับจัดเก็บเอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการจาก
ระบบเดิมในรูปแบบเอกสาร Microsoft Excel 

 20_Others: สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ัว ๆ ไป ท่ีอาจจะนํามาใชประโยชนได 
การกําหนดการตั้งชื่อของ Work Product 

กําหนดการตั้งช่ือของ Work Product ของโครงการ ซ่ึงไดแกเอกสารตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย
แบงเปนสองประเภท ดังนี ้

1) Configuration Items (CIs) 
Configuration Item คือ Work Product ท่ีผานการ Review เพือ่นํามาจัดเก็บเปน 
Baseline Version โดยมีการ Control Version แตละ CI จะถูกกําหนดเปนรหัส (CI 
name) โดยมีรูปแบบดังนี้คือ 
[Document Name]_V[ x.x ] 
ตัวอยาง 
ChangeReq_V1.1  = เอกสาร Change Request เวอรช่ัน 1.1 
UserGuide_V1.3 = เอกสาร User Guide เวอรช่ัน 1.3 

2) Artifact  
Artifact คือ Work Product ท่ีไมไดนํามาจัดเก็บเปน Baseline Version หากมีการ
เปล่ียนแปลงไมจําเปนตองผานการะบวนการ Change Process โดยท่ัวไปจะเปน
เอกสารท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลวส้ินสุดลง เชน เอกสาร Report ตางๆ ท่ีอาจจะมีการ
จัดทําข้ึนหลายฉบับ ซ่ึงการกําหนดการตั้งช่ือ Artifact จะเปนรูปแบบดังนี้ 

[Document Name]_[YYYYMMDD][_V[x.x]] 
ตัวอยาง 

Progress_Report_20091221 

_Issue_20090718 

ในกรณีท่ีในหนึ่งวันมีเอกสารชนิดเดยีวกันมากกวา 1 ไฟล ใหเพิ่มเวอรช่ันตอไป
ดานหลัง 
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ตัวอยาง 
Progress_Report_20091221_V1.0 
Issue_20090718_V1.1 

3.4.2  ตารางสรุปความตองการ (Software Requirement Specification)  
ตาราง 3.1  สรุปความตองการ 

 

Software Requirement Specification 

ช่ือเอกสาร SRS_V1.0 / SRS_BaseLine_V0.0 

คําอธิบาย เอกสารความตองการของระบบ (ใหม/เดิม) 

เวอรช่ันปจจุบัน 1.0 

วันที่ที่แกไขลาสุด 24-06-2010 
ผูจัดทําเอกสารนี ้ พีรดา สุรภุชงค 

ID ment Type Requirement Description Remark 

    
    

 
3.4.3  ตารางการควบคุมการเปล่ียนแปลงความตองการ (Change Request Management)  

ตาราง 3.2  การควบคุมการเปล่ียนแปลงความตองการ 
 

Change Request Management 

ช่ือเอกสาร Change_Request_YYYYMMDD.doc 

คําอธิบาย ควบคุมการเปล่ียนแปลงความตองการ 

เวอรช่ันปจจุบัน 1.0 

วันที่ที่แกไขลาสุด 24-06-2010 
ผูจัดทําเอกสารนี ้ พีรดา สุรภุชงค 

ID Function Description Impact Requester Receiver 
Approve 

By 
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3.4.4  ตารางการควบคุมปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนตลอดโครงการ (Issues Logs)  

ตาราง 3.3  การควบคุมปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดโครงการ (Issues Logs) 
 

Issues Logs 

ช่ือเอกสาร Issue_YYYYMMDD_T1.0.doc 

คําอธิบาย ควบคุมปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดโครงการ 

เวอรช่ันปจจุบัน 1.0 

วันที่ที่แกไขลาสุด 24-06-2010 
ผูจัดทําเอกสารนี ้ พีรดา สุรภุชงค 

ID Function Description 
Start 
Date 

Finish 
Date 

Status 
Request 

By 
Solutions 

        
        

 
3.4.5  ตารางควบคุมการทดสอบระบบ  

ตาราง 3.4  การควบคุมการทดสอบระบบ 
 

Unit Test Case / Integration Test Case 

ช่ือเอกสาร UnitTest_YYYYMMDD_T1.0.xls / IntTest_YYYYMMDD_T1.0.xls 

คําอธิบาย ควบคุมการทดสอบระบบ 

เวอรช่ันปจจุบัน 1.0 

วันที่ที่แกไขลาสุด 24-06-2010 
ผูจัดทําเอกสารนี ้ พีรดา สุรภุชงค 

ID Function Description 
Expected 
Results 

Actual 
Result 

Test 
Date 

Remark 
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3.4.6  ตารางติดตามความกาวหนาโครงการ (Progress Report)  

ตาราง 3.5  การติดตามความกาวหนาโครงการ (Progress Report) 
 

Progress Report 

ช่ือเอกสาร Progress_YYYYMMDD_T1.0.doc 

คําอธิบาย ติดตามความกาวหนาโครงการ 

เวอรช่ันปจจุบัน 1.0 

วันที่ที่แกไขลาสุด 24-06-2010 
ผูจัดทําเอกสารนี ้ พีรดา สุรภุชงค 

ช่ือโครงการ  

ID Task Name 
Start 
Date 

Due 
Date 

Complete
Date 

% 
Complete 

Remark 

       
       

 
3.4.7  สัญลักษณ Business Blueprint  

เริม่ต น/สิน้สดุ

ขัน้ตอนการทํางานในระบบ

เอกสารในระบบ

ขัน้ตอนการทํางาน
นอกระบบ การตดัสนิใจ

รายละเอยีดเพิม่เตมิ

การอ างองิภายใน 
Diagram เดยีวกนั

การอ างองิตาง Diagram

การเชือ่มโยงการทํางาน

ขัน้ตอนการประมวลผล
โดยระบบ

เอกสารนอกระบบ

ฐานข อมลู
ข อมลู

 

รูป 3.6  สัญลักษณ Business Blueprint 


