
บทที ่5 

การออกแบบโครงสร้าง หน้าจอแสดงผล และพฒันาโปรแกรม 

 
การออกแบบโครงสร้าง หน้าจอการแสดงผล และพฒันาโปแกรมของระบบสารสนเทศ

เพื่อวเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคา
เอะ เลซ จ ากดั โดยมีแนวทางในการออกแบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 โครงสร้างของระบบ 
5.2 การออกแบบหนา้จอแสดงผล 
5.3 การพฒันาโปรแกรม 

 
5.1 โครงสร้างของระบบ 

การออกแบบโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
การบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั โดยการแบ่งตามสิทธ์ิของ
ผูใ้ช้งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการจดัการขอ้มูล และการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ซ่ึง
ผูใ้ช้งานระบบสามารถเขา้ระบบโดยใช้ช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้งานตามสิทธ์ิท่ีก าหนด โดย
สามารถแบ่งสิทธ์การใชง้านไดเ้ป็น 7 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1.1 ผูดู้แลระบบ สามารถเขา้ถึงส่วนของการใชง้านระบบ คือ การจดัการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นส่วนจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านและส่วนจดัการผูใ้ชง้าน  
 5.1.2 เจา้หน้าท่ีแผนกมาตรฐาน สามารถเขา้ถึงส่วนของการเขา้ใช้งานระบบ คือ การจดัการ            
ขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งออกเป็นส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป และส่วนจดัการขอ้มูลพื้นฐานผูใ้ชง้าน 
รวมถึงการคน้หาเอกสาร 
 5.1.3 ผูบ้นัทึกปัญหา สามารถเขา้ถึงส่วนของการใชง้านระบบ คือ การบนัทึกขอ้มูลปัญหา 
 5.1.4 ผูว้ิเคราะห์ปัญหา สามารถเขา้ถึงส่วนของการใช้งานระบบ คือ การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึง
แบ่งออกเป็นส่วนวเิคราะห์ปัญหา และส่วนก าหนดวธีิการแกไ้ขป้องกนั 
 5.1.5 ผูติ้ดตามปัญหา สามารถเขา้ถึงส่วนของการใช้งานระบบ คือ การบนัทึกขอ้มูลติดตาม
ปัญหา 
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 5.1.6 ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร สามารถเขา้ถึงส่วนของการใชง้านระบบ คือ การตรวจสอบและอนุมติั
ขอ้มูลปัญหา การตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูลการวิเคราะห์สาเหตุ การตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูลการ
ติดตามปัญหา และการคน้หาเอกสาร 
 5.1.7 ผูบ้ริหาร สามารถเขา้ถึงส่วนของการใช้งานระบบ คือ การตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูล
ปัญหา การตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูลการวิเคราะห์สาเหตุ การตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูลการติดตาม
ปัญหา และดูรายงานสารสนเทศทั้งหมดในระบบ 
 
 โครงสร้างการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการ
บริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั สามารถแสดงได ้ดงัรูป 5.1 

 
รูป 5.1  แสดงโครงสร้างของระบบ 

 
 
 

ระบบสารสนเทศเพือ่วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารงานตาม
มาตรฐานไอเอสโอ บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากัด  

เข้าสู่ระบบ 

ผู้ควบคุมดูแล
ระบบ 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลกลุ่ม
ผูใ้ชง้าน 

เจ้าหน้าที่แผนก
มาตรฐาน 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ทัว่ไป 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ผูใ้ชง้าน 

คน้หาเอกสาร 

ผู้บันทึกปัญหา 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลปัญหา 

ผู้วเิคราะห์
ข้อมูล 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลผล

วิเคราะห์สาเหตุ 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลการแกไ้ข

ป้องกนั 

ผู้ตดิตามปัญหา 

เพ่ิม/แกไ้ข/ลบ
ขอ้มูลผลตรวจ

ติดตาม 

ผู้แทนฝ่าย
บริหาร 

ตรวจสอบ/
อนุมติัขอ้มูล

ปัญหา 

ตรวจสอบ/
อนุมติัผลการ
วิเคราะห์สาเหตุ 

ตรวจสอบ/
อนุมติัผลการ
ตรวจติดตาม 

คน้หาเอกสาร 

ผู้บริหาร 

ตรวจสอบ/
อนุมติัขอ้มูล

ปัญหา 

ตรวจสอบ/
อนุมติัผลการ
วิเคราะห์สาเหตุ 

ตรวจสอบ/
อนุมติัผลการ
ตรวจติดตาม 
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5.2 การออกแบบหน้าจอแสดงผล 
  การออกแบบหนา้จอแสดงผลของระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั เพื่อให้ง่าย สะดวก และ
เหมาะสมกบัการใชง้านของผูใ้ชใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี 

5.2.1 การออกแบบหนา้จอส่วนการเขา้สู่ระบบ 
5.2.2 การออกแบบหนา้จอการใชง้านหลกัของระบบ 
5.2.3 การออกแบบหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลปัญหา 
5.2.4 การออกแบบหนา้จอการวเิคราะห์ขอ้มูล และหนา้จอการติดตามปัญหา 
5.2.5 การออกแบบหนา้จอการคน้หาขอ้มูล และหนา้จอรายงานของระบบ 
 
5.2.1 การออกแบบหน้าจอส่วนการเข้าสู่ระบบ 

 
รูป 5.2  แสดงหนา้จอส่วนการเขา้สู่ระบบ 

จากรูป 5.2 หนา้จอส่วนเขา้สู่ระบบประกอบดว้ย 
     ส่วนท่ี 1 แสดงส่วนช่ือระบบและสัญลกัษณ์บริษทัฯ 
  ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนการเขา้สู่ระบบ 
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5.2.2 การออกแบบหน้าจอการใช้งานหลกัของระบบ 

 
รูป 5.3  แสดงการออกแบบหนา้จอการใชง้านหลกัของระบบ 

จากรูป 5.3 หนา้จอการใชง้านหลกัของระบบประกอบดว้ย 
     ส่วนท่ี 1 แสดงส่วนช่ือระบบและสัญลกัษณ์บริษทัฯ และขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
  ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนเมนูส าหรับการใชง้านระบบ 
  ส่วนท่ี 3 แสดงส่วนรายการตามเมนูท่ีเลือก 
 

5.2.3 การออกแบบหน้าจอการบันทกึข้อมูลปัญหา 

 
รูป 5.4  แสดงการออกแบบหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลปัญหา 

จากรูป 5.4 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลปัญหาประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1  แสดงส่วนช่ือรายการตามเมนูท่ีเลือก 
  ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนรายการรายละเอียดการบนัทึกขอ้มูลปัญหา 
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5.2.4 การออกแบบหน้าจอการวเิคราะห์ข้อมูล และหน้าจอการติดตามปัญหา 

 
รูป 5.5 แสดงการออกแบบหนา้จอการวเิคราะห์ขอ้มูล และหนา้จอการติดตามปัญหา 
จากรูป 5.5 หนา้จอการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

  ส่วนท่ี 1 แสดงส่วนช่ือรายการตามเมนูท่ีเลือก 
  ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนการบนัทึกขอ้มูลผลการวเิคราะห์ และวธีิการแกไ้ขป้องกนั หรือ 
แสดงส่วนการบนัทึกขอ้มูลการติดตาม 
  ส่วนท่ี 3 แสดงส่วนรายละเอียดปัญหา 
  ส่วนท่ี  4 แสดงส่วนการวิเคราะห์ปัญหา 

5.2.5 การออกแบบหน้าจอการค้นหาข้อมูล และหน้าจอรายงานของระบบ 

 
รูป 5.6 แสดงการออกแบบหนา้จอการคน้หาขอ้มูล และหนา้จอรายงานของระบบ 
จากรูป 5.6 หนา้จอการคน้หาขอ้มูลประกอบดว้ย 

  ส่วนท่ี 1 แสดงส่วนช่ือรายการตามเมนูท่ีเลือก 
  ส่วนท่ี 2 แสดงส่วนตวัเลือกการคน้หาขอ้มูล หรือแสดงส่วนรายการรายงานของ
ระบบ 
  ส่วนท่ี 3 แสดงส่วนแสดงผลการคน้หาขอ้มูล หรือแสดงส่วนแสดงผลรายงานของ
ระบบ 
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5.3 การพฒันาโปรแกรม 
  การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตาม
มาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากัด ผูศึ้กษาได้ด าเนินการพฒันาระบบโดยใช้
โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ดอต เน็ต 2005 ซ่ึงเป็นโปรแกรมภาษาท่ีมีลกัษณะเป็นเวบ็แอพพลิเคชนั
และสามารถใชง้านผา่นระบบอินทราเน็ต ในการพฒันาโปรแกรมดงัน้ี 

5.3.1 การพฒันาระบบ 
5.3.2 เทคนิคในการพฒันาระบบ 
5.3.3 โครงสร้างเวบ็ไซต ์

 

  5.3.1 การพฒันาระบบ 

  โครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ

การบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั แบ่งส่วนการพฒันาออกเป็น 

4 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล ส่วนการติดต่อกบัผูใ้ช ้ ส่วนควบคุมการแสดงผล 

และส่วนการประมวลผล ซ่ึงการท างานของแต่ละส่วนสามารถแสดงเป็นรหสัเทียม (Pseudo code) 

ดงัน้ี 

 1)  ส่วนการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล เอส
คิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 มีตวัอยา่งค าสั่ง ดงัน้ี 
Function Connection to database 

Read Server name, Login name, Password 
Begin 

If Server name = true and Login name = true and Password = true Then 
 Database is connect 
End if 

End  
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   2) ส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบสิทธ์ิในการเขา้
ใช้งานของผูใ้ช้งานระบบในแต่ละระดบั ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บจากผูดู้แลระบบ ดงั
ตวัอยา่งค าสั่งดงัน้ี 
Function User interface 

Get Username, Password 
Begin 
 Connect to database 

If User name and Password is valid Then 
 Print Code, Name, Department 
End If 

End  
    
    3) ส่วนควบคุมการแสดงผล เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมการแสดงผลของ
หนา้จอใชง้าน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีช่วยในการเรียกไฟลข้ึ์นมาแสดงผลผา่นฟังกช์นั ดงัน้ี 
Function Display control 

Get Username, Password 
Begin 
 Connect to database 

If User name and Password is valid Then 
 If Permission is 1 Then Display menu1 
 Else If Permission is 2 Then Display menu2 
 Else If Permission is 3 Then Display menu3 
 Else If Permission is 4 Then Display menu4 
 Else If Permission is 5 Then Display menu5 
 Else If Permission is 6 Then Display menu6 
 Else If Permission is 7 Then Display menu7 
 Else If Permission is 8 Then Display menu8 
 End If 
End If 

End  
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   4)  ส่วนการประมวลผล 
Function Processing 
 Read Year, System name, Cause, Requirement, Status  
 Set Count = 0 
 Begin  
   Do While count >= 0 
   Count= Count + 1 
  End Do 
  Put Year, System name, Cause, Requirement, Status, Count 
  End 
 
  5.3.2 เทคนิคในการพฒันาระบบ 

   ในการพฒันาระบบผูค้น้ควา้ได้น าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ผูใ้ชใ้หส้ามารถใชง้านระบบไดอ้ยา่งง่ายดาย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงการ

ท างานของแต่ละส่วนสามารถแสดงเป็นรหสัเทียม (Pseudo code) ดงัน้ี 

   1)  การใช้งานปฏิทิน มีการน าปฏิทินของเจคิวร่ีมาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัผูใ้ช้ในการเลือกวนัท่ี และลดความผิดพลาดในการกรอกขอ้มูลในส่วนของวนัท่ี ซ่ึงสามารถ
ก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการได ้ดงัน้ี 
Function Calendar 

Begin 
Set minimum date = -30 days 
Set maximum date = 0 day 
Display calendar 

End  
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   2) การแสดงแผนภูมิ มีการแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ โดยใช้กูเกิลชาร์ท 
(Google Chart) เป็นเคร่ืองมือในการช่วยสร้างกราฟ ดงัน้ี 
Function Chart 

 Begin 
 Import Google chart tool 

       Select condition {Year, System name, Cause, Requirement, Status} 
   Display chart by condition 
 End 
 

    3) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบสถานะการด าเนินการแกไ้ขป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
Function Send Email 

 Declare StrSubject As String 
   Declare StrMailTo As String 

Declare StrMailCc As String 

Declare StrBodyMessage As String 

Set Count = 0 

 Begin 
  Do While Count = Count StrMailTo 
   Read StrSubject  
   Read StrMailTo 
   Read StrMailCc 
   Read SrBodyMessage  
   Send Mail 
   Set Count = Count+1 

  End Do  
 End 
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  5.3.3 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 

 ในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
วเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษทั ไทยซาคาเอะ 
เลซ จ ากดั ผูค้น้ควา้ได้ท าการจดัแบ่งโครงสร้างเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มผูใ้ช้งาน 
ดงัต่อไปน้ี 

 หนา้จอหลกั 
 เขา้สู่ระบบ 

 ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบและขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน 

 จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
 จดัการขอ้มูลขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้าน 

 ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับเจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน 

 จดัการขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานผูใ้ชง้าน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 

 จดัการขอ้มูลพื้นฐานหวัขอ้สาเหตุของปัญหา 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานรายละเอียดสาเหตุของปัญหา 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานแนวทางการแกไ้ขป้องกนั 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานเอกสารมาตรฐาน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบมาตรฐาน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานรายการปัญหา 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานรายละเอียดขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานท่ีมาของปัญหา 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มขอ้มูลอา้งอิง 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานอา้งอิง 

 จดัการขอ้มูลพื้นฐานผูใ้ชง้าน 
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานหนา้ท่ีคณะท างานระบบมาตรฐาน  
 จดัการขอ้มูลพื้นฐานหนา้ท่ีผูต้รวจติดตามภายใน 

 จดัการคน้หาขอ้มูล 
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 ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูบ้นัทึกปัญหา 

 จดัการขอ้มูลปัญหา 
 จดัการเพิ่มขอ้มูลปัญหา 
 จดัการแกไ้ขขอ้มูลปัญหา 

 ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูว้เิคราะห์ปัญหา 

 จดัการขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 
 จดัการเพิ่มขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 
 จดัการแกไ้ขขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 

 ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูติ้ดตามปัญหา 

 จดัการขอ้มูลติดตามปัญหา 
 จดัการเพิ่มขอ้มูลติดตามปัญหา 

 ออกจากระบบ 
 ส่วนส าหรับผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 

 จดัการขอ้มูลปัญหา 
 จดัการอนุมติัขอ้มูลปัญหา 

 จดัการขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 
 จดัการอนุมติัขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 

 จดัการขอ้มูลติดตามปัญหา 
 จดัการอนุมติัขอ้มูลติดตามปัญหา 

 จดัการคน้หาขอ้มูล 
 ออกจากระบบ 

 ส่วนส าหรับผูบ้ริหาร 
 จดัการขอ้มูลปัญหา 

 จดัการอนุมติัขอ้มูลปัญหา 
 จดัการขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 

 จดัการอนุมติัขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 
 จดัการขอ้มูลติดตามปัญหา 
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 จดัการอนุมติัขอ้มูลติดตามปัญหา 
 รายงานผลการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
 ออกจากระบบ 

ตาราง 5.1  แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ 

 ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

1 Default.aspx หนา้หลกั 

2 Web.config ค่าพื้นฐานของระบบ 

3 frmMainMenu1.aspx  หนา้จอเมนูส าหรับผูดู้แลระบบ 

4 frmMainMenu2.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 

5 frmMainMenu3.aspx หนา้จอเมนูส าหรับเจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน 

6 frmMainMenu4.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูบ้ริหาร 

7 frmMainMenu5.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูบ้นัทึกขอ้มูลปัญหา 

8 frmMainMenu6.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูว้เิคราะห์ปัญหา 

9 frmMainMenu7.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูบ้นัทึกผลติดตามปัญหา 

10 frmMainMenu8.aspx หนา้จอเมนูส าหรับผูบ้นัทึกขอ้มูลปัญหา ผูว้ิเคราะห์ปัญหา 

และผูบ้นัทึกผลติดตามปัญหา 

11 frmViewMasterList.aspx หนา้จอแสดงรายการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้านระบบ 

12 frmLogin.aspx หนา้จอการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้าน 

13 frmLogout.aspx หนา้จอออกจากระบบ 

14 frmUser.aspx เพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

15 frmUserGroupFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

16 frmUserGroupNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

17 frmUserGroupEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

18 frmHomeAdmin.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
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ตาราง 5.1  แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

19 frmUserNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

20 frmUserEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

กระบวนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

21 frmMasCauseFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลหวัขอ้สาเหตุของปัญหา 

22 frmMasCauseNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลหวัขอ้สาเหตุของปัญหา 

23 frmMasCauseEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลหวัขอ้สาเหตุของปัญหา 

24 frmMasCauseFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดสาเหตุของปัญหา 

25 frmMasCauseNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลรายละเอียดสาเหตุของปัญหา 

26 frmMasCauseEdit.aspx แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสาเหตุของปัญหา 

27 frmMasGuideFirst.aspx หนา้จอแสดงหนา้จอแสดงขอ้มูลแนวทางการแกไ้ข

ป้องกนั 

28 frmMasGuideNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลแนวทางการแกไ้ขป้องกนั 

29 frmMasGuideEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลแนวทางการแกไ้ขป้องกนั 

30 frmMasDocFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลเอกสารมาตรฐาน 

31 frmMasDocNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลเอกสารมาตรฐาน 

32 frmMasDocEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลเอกสารมาตรฐาน 

33 frmMasSystemFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลระบบมาตรฐาน 

34 frmMasSystemNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลระบบมาตรฐาน 

35 frmMasSystemEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลระบบมาตรฐาน 

36 frmMasProblemFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการปัญหา 

37 frmMasProblemNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลรายการปัญหา 

38 frmMasProblemEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลรายการปัญหา 

39 frmMasReqmainFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 
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ตาราง 5.1  แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

40 frmMasReqmainNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 

41 frmMasReqmainEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 

42 frmMasReqsubFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 

43 frmMasReqsubNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลรายละเอียดขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 

44 frmMasReqsubEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลรายละเอียดขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน 

45 frmMasSourceFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลท่ีมาของปัญหา 

46 frmMasSourceNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลท่ีมาของปัญหา 

47 frmMasSourceEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลท่ีมาของปัญหา 

48 frmMasRefGrpFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลกลุ่มขอ้มูลอา้งอิง 

49 frmMasRefGrpNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลกลุ่มขอ้มูลอา้งอิง 

50 frmMasRefGrpEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลกลุ่มขอ้มูลอา้งอิง 

51 frmMasRefFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลอา้งอิง 

52 frmMasRefNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลอา้งอิง 

53 frmMasRefEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลอา้งอิง 

54 frmMasAuditFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลหนา้ท่ีผูต้รวจติดตามภายใน 

55 frmMasAuditNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลหนา้ท่ีผูต้รวจติดตามภายใน 

56 frmMasAuditEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลหนา้ท่ีผูต้รวจติดตามภายใน 

57 frmUserDutyFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลหนา้ท่ีคณะท างานระบบมาตรฐาน 

58 frmUserDutyNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลหนา้ท่ีคณะท างานระบบมาตรฐาน 

59 frmUserDutyEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลหนา้ท่ีคณะท างานระบบมาตรฐาน 

กระบวนการบนัทึกขอ้มูลปัญหา 

60 frmRequestFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลปัญหา 

61 frmRequestNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลปัญหา 
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ตาราง 5.1  แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

62 frmRequestEdit.aspx แกไ้ข ขอ้มูลปัญหา 

63 frmReqAssign.aspx อนุมติั ขอ้มูลปัญหา 

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 

64 frmAnalysisFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลวิเคราะห์ปัญหา 

65 frmAnalysisNew.aspx เพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลวเิคราะห์ปัญหา 

66 frmAnalAppFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ข

ป้องกนั 

67 frmAnalAppNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลอนุมติัผลวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ข

ป้องกนั 

68 frmAnalChkFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ข

ป้องกนั 

69 frmAnalChkNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลตรวจสอบผลวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ข

ป้องกนั 

กระบวนการติดตามปัญหา 

70 frmFollowAction1.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลการแกไ้ขป้องกนัปัญหา คร้ังท่ี 1 

71 frmFollowFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

72 frmFollowNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

73 frmFollowChkFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

74 frmFollowChkNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลตรวจสอบผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

75 frmFollowAppFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

76 frmFollowAppNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลอนุมติัผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 1 

77 frmFollowAction2.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลการแกไ้ขป้องกนัปัญหา คร้ังท่ี 2 

78 frmFollow2First.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 
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ตาราง 5.1  แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือไฟล์ ค าอธิบาย 

79 frmFollow2New.aspx เพิ่ม ขอ้มูลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 

80 frmFollow2CFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 

81 frmFollow2CNew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลตรวจสอบผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 

82 frmFollow2AFirst.aspx หนา้จอแสดงขอ้มูลผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 

83 frmFollow2ANew.aspx เพิ่ม ขอ้มูลอนุมติัผลติดตามปัญหา คร้ังท่ี 2 

กระบวนการคน้หาปัญหา 

84 frmViewStatusDoc.aspx หนา้จอแสดงผลการคน้หาปัญหา 

85 frmViewIssueDoc.aspx หนา้จอแสดงรายการเอกสารท่ีขอใหมี้การแกไ้ขป้องกนั 

86 frmViewFollowDoc.aspx หนา้จอแสดงรายการเอกสารท่ียงัด าเนินการไม่เสร็จ 

กระบวนการออกรายงานเชิงบริหาร 

87 frmReport1.aspx หนา้จอรายงานสารสนเทศของผูบ้ริหาร 

88 frmReport2.aspx หนา้จอรายงานสารสนเทศของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 


