
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาของโครงการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนท่ีมุงสรางเสริมการวิจยั 
พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถายทอดไปสูการใชประโยชน (TT) พรอม
สงเสริมดานการพัฒนากําลังคน (HRD) และโครงสรางพ้ืนฐาน (INFRA) ดาน ว และท ท่ีจําเปน 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยใหการสนับสนุนการ
วิจัยแกนักวิจยั ท้ังทางดานงบประมาณ องคความรู ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณจาํเปนตอการวจิัย 

 
ปจจุบัน สวทช. ไดใหการสนับสนุนงานวจิัยแกหนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน รวมถึง

การดําเนนิงานวิจยัเองภายใน สวทช. จึงไดมีการพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารโครงการข้ึนมาใชงาน
ภายใน สวทช. เพื่อบริหารจดัการโครงการใหมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน ท้ังทางดานงบประมาณ การ
จัดเก็บขอมูลงานวิจยั ตลอดจนการบริหารจัดการในเร่ืองของกําหนดเวลาในการทําการวิจยั โดย
ระบบดังกลาวจะทํางานอยูบนสภาพแวดลอมของ SAP Netweaver โดยจะทํางานเช่ือมโยงกับระบบ 
SAP ECC6 PS Module 

 
โครงการนี้เปนการปรับปรุงแกไขระบบบริหารโครงการเดิมในสวนของการนําสงขอเสนอ

โครงการผานเว็บไซตโดยไมใหกระทบกับข้ันตอนการทํางานของระบบเดิมและผูใชงานระบบ ซ่ึง
จะผูใชงานระบบจะพบเพียงการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมขอเสนอโครงการจากเดิมท่ีเปนการใช
เอกสาร Microsoft Excel มาเปนเอกสาร Open Office Writer เพื่อใชในการนําสงผานเว็บไซตระบบ
บริหารโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ เหตุท่ีตองเปล่ียนแปลงแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการนั้นเนื่องจากเอกสาร Microsoft Excel มีขอจํากัดอยูมากสําหรับการจัดทําเอกสารขอเสนอ
โครงการ เชน นักวิจัยไมสามารถจัดรูปแบบของขอความไดตามท่ีตองการ ไมสามารถใสรูปภาพได 
เปนตน ซ่ึงในความเปนจริงแลวเอกสารขอเสนอโครงการ จําเปนตองมีรายละเอียดมากพอสมควร
เพื่อบงช้ีใหเห็นวาโครงการมีความนาเช่ือถือ ทําใหเกิดความไมสะดวกตอผูใชงานในการตองกรอก
ขอมูลลงในหลาย ๆ Cell และอีกประการหน่ึงคือระบบงานเดิมไมมีความสามารถในการโอนขอมูล
ของขอเสนอโครงการไปยังระบบบริหารแหลงทุนไดตามท่ีผูใชงานตองการ จึงมีความตองการของ
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ผูบริหารที่จะปรับปรุงการทํางานในสวนของการจัดทําขอเสนอและนําสงขอเสนอโครงการผาน
เว็บไซต โดยเปล่ียนจากการใชเอกสาร Microsoft Excel เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการ มาใช 
เอกสาร Open Office Writer แทน ซ่ึงจะทําใหนักวิจัยสามารถจัดทําขอเสนอโครงการไดสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน ในรูปแบบมาตรฐานของเอกสารขอเสนอโครงการของ สวทช. และพัฒนาเพิ่มในสวน
ของ การโอนขอมูลขอเสนอโครงการไปยังระบบบริหารแหลงทุน ซ่ึงเปนระบบของฝายบริหาร
จัดการโปรแกรมวิจัยและคลัสเตอรของ สวทช. เพื่อใหนักวิเคราะหโครงการและผูดูแลโครงการ ซ่ึง
มีหนาทีในการบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถนําขอมูลไปใชงานในการบริหารจัดการ
โครงการตอไปได 

 
1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อปรับปรุงแบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับใชงานรวมกับระบบบริหารโครงการ 
 เพื่อลดคาใชจายในการซ้ือซอฟตแวรลิขสิทธ์ิมาใชงานในองคกร โดยใชเปล่ียนมาใชงาน  

Open Source Software 
 เพื่อสนับสนุนการใชงาน Open Source Software 
 เพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  
 เพื่อชวยใหผูท่ีมีหนาท่ีใหการบริหารจัดการโครงการมีขอมูลสําหรับบริหารโครงการท่ี

ละเอียดมากข้ึน 
 เพื่อลดการทํางานของนักวิจยัภายใน สวทช. 
 เพื่อใหสามารถจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยัลงในฐานขอมูลไดละเอียดมากขึน้ 

 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับ 

 มีแบบฟอรมขอเสนอโครงการท่ีเปนเอกสาร Open Office Writer สําหรับขอเสนอ
โครงการวิจัย สําหรับ Intramural (Intramural Research Proposal Form) จํานวน 1 
แบบฟอรมผูใชงานทุกระดบัสามารถสืบคนขอมูลท่ีตองการไดสะดวกและรวดเร็ว 

 สามารถลงทะเบียน แกไข และนําสง ขอเสนอโครงการผานเว็บไซต และบันทึกลงใน
เอกสาร Open Office Writer ได 

 สามารถอานขอมูลขอเสนอโครงการจากเอกสาร Open Office Writer เพื่อนํากลับมาแกไข
ผานเว็บไซตได 

 สามารถบันทึกขอมูลโครงการลงในฐานขอมูลของระบบ SAP Module PS 
 สามารถนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือขออนมัุติโดยผาน Work Flow ของ SAP ได 
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 สามารถบันทึกขอมูลขอเสนอโครงการ ท่ีไดรับการอนุมัติแลวลงในฐานขอมูลของระบบ
บริหารแหลงทุน 

 
1.4  ขั้นตอนการทําโครงการ 

นํามาตรฐาน ISO29110 มาใชในการดําเนินงานโครงการ โดยเลือกใช 2 กิจกรรมคือ การ
บริหารโครงการ (Project Management) และ การพัฒนาระบบ (Project Implementation) ดังภาพท่ี 
1.1 และ 1.2 

 

 
 

ภาพ 1.1  การบริหารโครงการ 
 

จากภาพ 1.1 กระบวนการบริหารโครงการประกอบดวย 4 กิจกรรมหลักดังนี ้
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PM.1 การวางแผนโครงการ (Project planning) 
กิจกรรมของการวางแผนโครงการเปนเอกสารประกอบกับรายละเอียดของแผนงานซ่ึงมี

การจัดการในโครงการ  รายละเอียดของกจิกรรมมีดังน้ี 
 การทบทวนขอบเขตของการทํางาน (Statement of work) และข้ันตอนการทํางานซ่ึงมี

การทําสัญญาตกลงกัน  และเปนท่ีพึงพอใจตรงตามความตองการของลูกคา 
 วงจรการพัฒนาโปรเจ็คถูกอางอิงซ่ึงกันและกันในแตละงาน  และชวงเวลา 
 การวางแผนการประกันคุณภาพของโครงการโดยการ Verification และ Validation 

ของช้ินงาน (work product)/การสงมอบ ลูกคา และการทบทวนของทีมงาน 
 ทีมงาน และลูกคามีหนาท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน 
 บุคลากรในโครงการ  และการอบรมเปนส่ิงท่ีจําเปน 
 การคํานวณการจัดทําโครงการ  งบประมาณ  และการจัดตารางเวลา 
 มีการระบุเมื่อมีความเส่ียงเกดิข้ึนในโครงการ 
 มีการจัดทําการควบคุมเวอรชัน  และแผนการณท่ีเปนขอกําหนด 
 การจัดเก็บโครงการ (Project repository) ถูกบันทึก  จัดการ  และสงมอบจัดการ

ผลิตภัณฑ  และเวอรชันของเอกสาร  และขอกําหนด 
 

PM.2 การดําเนินการแผนโครงการ (Project plan execution) 
กิจกรรมการดาํเนินการแผนโครงการจัดทําตามแผนงานตามเอกสารของโครงการ ซ่ึงมี

กิจกรรมตอไปนี้ 
 ขอตกลงกับหวัหนาทีมงานและผูเช่ียวชาญเกี่ยวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 มีการทํารายการความกาวหนาของการอัฟเดทโครงการ 
 การวิเคราะห  และประเมินการรองขอการเปล่ียนแปลง (Change request) ไปยัง

แผนงานกลาวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับราคา ตารางเวลา และความตองการทางเทคนิค 
 การยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับแผนงาน 
 การทบทวน  และตกลงกนัระหวางทีมงานท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
 การสํารอง (Backup) ใน Project Repository และสามารถนําขอมูลกลับมาใชหากมีการ

กูคืน (ในกรณท่ีีจําเปน) 
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PM.3 การประเมินและควบคุมโครงการ (Project assessment and control) 
กิจกรรมการประเมินและควบคุมโครงการสามารถถูกติดตามและประเมินประสิทธิภาพ

ของแผนงานเปรียบเทียบกบัเอกสารท่ีไดรับมอบหมาย  โดยกิจกรรมประกอบดวย 
 การทบทวนประสิทธิภาพของแผนงานจริงเปรียบเทียบความกาวหนากับเปาหมาย 
 การระบุและการประเมินความสําคัญของงบประมาณ ตารางเวลา และประสิทธิภาพ

ของเทคนิคท่ีคลาดเคล่ืนไป และปญหาตางๆ 
 เอกสารการรองขอการเปล่ียนแปลง  การดําเนินการใหถูกตองอยางเหมาะสมกําหนด

ข้ึน  และการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีมีการติดตามจนกระท่ังยุติลง 
 

PM.4 การส้ินสุดโครงการ (Project closure) 
กิจกรมการส้ินสุดโครงจัดเตรียมเปนเอกสารของโครงการ  และผลิตภณัฑตามขอตกลงกับ

ความตองการ  ซ่ึงในกิจกรรมดังนี ้
 การสงมอบผลิตภัณฑถูกกําหนดข้ึนในการแนะนําการสงมอบ 
 การดูแลการยอมรับผลิตภัณฑของลูกคาตามขอตกลงตามการแนะนําการสงมอบ 
 การทําใหสมบูรณของโครงการ และสามารถลงนามในเอกสารการยอมรับ 

(Acceptance Record) 
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ภาพ 1.2 การพัฒนาระบบ 

จากภาพ 1.2 กระบวนการพัฒนาระบบประกอบดวย 6 กิจกรรมหลักดังนี้ 
 
SI.1 เร่ิมตนกระบวนการลงมือทําซอฟตแวร (Software Implementation initiation) 
การลงมือพัฒนาซอฟตแวรมีจุดเร่ิมตนจากกิจกรรมเพ่ือใหแนใจวา Project Plan ถูกกําหนด

ข้ึนในกจิกรรมของแผนงานของโครงการ (Project Planning) ซ่ึงตกลงกันภายในทีงาน โดยกิจกรรม
ประกอบดวย 

 การทบทวนแผนงานของโครงการ (Project Plan) โดยทีมงานเพ่ือกําหนดหนาท่ีในแต
ละงาน (Task) 

 การตกลงรวมกันในแผนงานของโครงการท้ังของทีมงานและของผูบริหารโครงการ 
 สภาพแวดลอมของการลงมือเพ่ือทําโครงการถูกกําหนดข้ึน 
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SI.2 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software requirements analysis) 
กิจกรรมการวิเคราะหความตองการซอฟตแวรวิเคราะหโดยความตองของลูกคาท่ีไดตกลง

กัน  และถูกกําหนดขึ้นโดยการ Validate ตามความตองการในโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี ้
 การหาความจริง  การวิเคราะห  และการกาํหนดความตองการขอลูกคา 
 การตกลงของความตองการของลูกคา 
 Verification และ Validation ความตองการ 
 การควบคุมเวอรชันของความตองการซอฟตแวร 

 
SI.3 สถาปตยกรรมซอฟตแวร และออกแบบรายละเอียด (Software architectural and 

detailed design) 
กิจกรรมของสถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architectural) และออกแบบรายละเอียด 

(Detail Design) ทําใหเปล่ียนรูปจากความตองการทางซอฟตแวรกลายเปนสถาปตยกรรมระบบ
ซอฟตแวร และการออกแบบรายละเอียดของซอฟตแวร ซ่ึงประกอบไปดวย 

 สถาปตยกรรมการออกแบบซอฟตแวร สวนประกอบของซอฟตแวร (Software 
Component)  และความเช่ือมโยงกันในสวนตางๆ 

 การออกแบบรายละเอียดของสวนประกอบของซอฟตแวร (Software Component) 
และการเช่ือมโยงระหวางกนั 

 ทีมงานทบทวนการกําหนดความตองการ 
 การออกแบบซอฟตแวรถูก verify และแกไขจุดบกพรองใหถูกตอง 
 การ Verify Test case และ Test procedure สําหรับทดสอบการเช่ือมโยง 
 การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการท้ังหมด จนถึงการออกแบบซอฟตแวร  

การทดสอบ  และข้ันตอนกระบวนการทดสอบ  
 ผลิตภัณฑท่ีออกแบบและเอกสารถูกจัดเกบ็ภายใต Version Control 

 
SI.4 โครงสรางของซอฟตแวร (Software construction) 
กิจกรรมของโครงสรางของซอฟตแวรพัฒนาในสวนของโคดของซอฟตแวร  และขอมูล

จากการออกแบบซอฟตแวร (Software Design) โดยกิจกรรมมีดังนี ้
 ทีมงานทบทวนการออกแบบซอฟตแวรเพื่อกําหนดการมอบหมายงาน และลําดับ

โครงสรางตามลําดับ 
 การเขียนโคดของสวนประกอบองซอฟตแวร  และมีการปรับใชกับ Unit test 
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 การตรวจสอบ (Traceability) ระหวาง Software component และ Software Design 
 

SI.5 การเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบ (Software integration and tests) 
กิจกรรมเช่ือมโยงของซอฟตแวรและทดสอบเพ่ือใหแนใจวาการเช่ือมโยงระหวาง 

Software components ตาง ๆ เปนท่ีนาพอใจตามความตองการของซอฟตแวร โดยมีกจิกรรมดังนี ้
 ทีมงานทบทวนแผนของโครงการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในแตละงาน 
 ความเขาใจในสวนของการทํา Test Case และลําดับข้ันตอนในการทําสอบ  และ

สภาพแวดลอมของการเช่ือมโยงกันของสวนงาน 
 การเช่ือมโยงระหวาง Software component ตางๆ การจัดการขอบกพรองใหถูกตอง  

และเอกสารแสดงผลลัพธ 
 การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการและการออกแบบเพ่ือเช่ือมโยงเขากบั

ซอฟตแวรท่ีไดถูกพัฒนาข้ึน 
 เอกสาร  และการ verify สวนการปฏิบัติการ  และคูมือผูใชซอฟตแวร 
 มีการ verify ซอฟตแวรตามขอกําหนด 

 
SI.6 การสงมอบผลิตภัณฑ (Product delivery) 
กิจกรรมการการสงมอบผลิตภัณฑโดยสงผลิตภัณฑซอฟตแวรไปยังลูกคา กิจกรรม

ดังตอไปนี ้
 มีการ Verify เอกสารการบํารุงรักษาซอฟตแวร 
 การสงมอบผลิตภัณฑซอฟตแวร และเอกสารท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดตามขอตกลง

ในวิธีการสงมอบ (Delivery Instruction) 
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 ใชภาษา JAVA เปนภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 ใชเอกสาร Open Office Writer ในการสรางแบบฟอรมสําหรับจัดทําขอเสนอ

โครงการวิจัย สําหรับ Intramural (Intramural Research Proposal Form) จํานวน 1 
แบบฟอรม 

 สามารถลงทะเบียน แกไข และนําสง ขอเสนอโครงการผานเว็บไซต และบันทึกลงใน
เอกสาร Open Office Writer ได 

 สามารถอานขอมูลขอเสนอโครงการจากเอกสาร Open Office Writer เพื่อนํากลับมา
แกไขผานเว็บไซตได 

 มีการบันทึกขอมูลโครงการลงในฐานขอมูลของระบบ SAP Module PS 
 มีการนําสงขอเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโดยผานระบบ Work Flow ของ SAP ได 
 มีการบันทึกขอมูลขอเสนอโครงการท่ีไดรับการอนุมัติแลวลงในฐานขอมูลระบบ

บริหารแหลงทุน  
 ดําเนินการพัฒนาระบบภายใตขอกําหนดของ ISO 29110 

 
1.6  สถานท่ีท่ีใชในการพัฒนาโครงการ 

 ศูนยการศกึษากรุงเทพฯ 128/96-98 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 8 ถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนงานกลาง  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

 
1.7  รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 คอมพิวเตอรโนตบุค DELL XPS L501X Intel® Core™ i7 CPU Q740 @1.73GHz 
8GB of RAM 

 Microsoft Windows 7 Ultimate  
 Microsoft Office 2007 Professional 
 Microsoft Visio 2007 
 Microsoft Project 2007 
 Eclipse Java EE IDE for Web Developers 
 SAP Netweaver Developer Studio Version 7.0.11 
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 SAP Server, Development Server (IP:10.226.1.65) 
 SAP Server, Production Server (IP:10.226.1.66) 
 SAP ECC6.0 
 SAP Netweaver Application Server, Development Server (IP:10.226.1.67) 
 SAP Netweaver Application Server, Production Server (IP:10.226.1.68) 
 SAP Netweaver Portal (Software) 
 Microsoft Windows 2003 Server, Production and Development Server 

(IP:10.226.1.80) 
 Apache Tomcat 6 

 
1.8  ระยะเวลาท่ีใชในการคนควา 

ระบบงานพัฒนาเสร็จส้ินภายใน 6 เดือน เร่ิมจากวนัท่ี 1 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ 2554 ผูคนควาแบบอิสระมีการกําหนดวิธีการและข้ันตอนตามแผนงานท่ีวางไว ซ่ึง
สอดคลองกับ ISO29110 
 


