
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1  การบริหารโครงการ 

การคนควาอิสระนี้ไดนํามาตรฐานของ ISO29110 ในสวนของการบริหารโครงการมาใช
ในการบริหารจัดการการคนควาอิสระ ดังภาพที่ 3.1 

 

 
 

ภาพ 3.1  ผังข้ันตอนและกระบวนการดําเนินโครงการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO29110 
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จากภาพ 3.1 ข้ันตอนและกระบวนการบริหารโครงการโดยใชมาตรฐาน ISO29110 มี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 
3.1.1  วัตถุประสงคของการบริหารโครงการ (PM Purpose) 

วัตถุประสงคของกระบวนการบริหารโครงการถูกตั้งข้ึนเพื่อเปนแนวทางระบบกฏเกณฑ
ในงานของการพัฒนาโครงการซอฟตแวร ซ่ึงเปนไปตามเปาประสงคตามคุณภาพ เวลา และ
งบประมาณ 

 
3.1.2  เปาหมายของการบริหารโครงการ (PM objectives) 

PM.O1. การวางแผนโครงการ (Project Plan) สําหรับดําเนินการโครงการถูกพัฒนาข้ึน
ตามท่ีกําหนดในเน้ือหาของชิ้นงาน (Statement of work) และมีการตรวจสอบความถูกตองกับ
ลูกคา โดยการทํางานและบุคลากรท่ีจําเปนตองพรอมในการทํางานโดยการจดักลุมตามขนาด 
และมีการประเมิน 

PM.O2. ความกาวหนาของโครงการถูกดูแลเปรียบเทียบกับแผนของโครงการ (Project 
Plan) และถูกบันทึกลง รายงานสถานะความกาวหนา (Progress record) การตรวจสอบไปยัง
การแกปญหา และการไมสอดคลองกันกับผนงานถูกนํามาพิจารณากันเม่ือเปาหมายของ
โครงการไมเปนไปตามนั้น การปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกนํามาเพ่ือทําใหถูกตอง หรือปราศจาก
ความเส่ียง 

PM.O3. การรองขอการเปล่ียนแปลง (Change Requests) ถูกกลาวถึงโดยการรองรับ และ
การวิเคราะห โดยการเปล่ียนแปลงสวนของความตองการซอฟตแวรในเอกสารสรุปความ
ตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Specification) ถูกประเมินดวยงบประมาณ 
ตารางเวลา และผลกระทบทางดานเทคนิค 

PM.O4. การทบทวนผลการประชุมของทีมงาน และลูกคาถูกอางอิง การตกลงถูกนํามา
บันทึกและติดตาม 

PM.O5. ความเส่ียงถูกประกาศข้ึนในข้ันตอนของการพัฒนา และระหวางการจัดการ
โครงการ 

PM.O6. แผนการของการควบคุมเวอรชันของซอฟตแวร (Software version control) ถูก
พัฒนาข้ึน รายการตางๆของซอฟตแวรคอนฟกูเรชัน (Software Configuration) ถูกระบุ 
ประกาศ และกรอบกําหนด (Baseline) การเปล่ียนแปลง และการออกช้ินงานตางๆ ถูกควบคุม
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ทําใหเหมาะสมกับช้ินงานของลูกคา และทีมงาน รวมถึงการเก็บควบคุมรักษา และสงมอบ
ช้ินงานในแตละสวน 

PM.O7. การประกันคุณภาพของซอฟต (Software Quality Assurance) ถูกจัดทําเพือ่เปน
การประกันวาช้ินงาน (Work product) และกระบวนการตางๆสอดคลองกับแผนงานของ
โครงการ (Project Plan) และความตองการที่กําหนด (Requirement Specification)  

หมายเหตุ การลงมือปฏิบัติเพื่อจัดทําโครงการ (Implementation) ในสวนของ
กระบวนการประกันคุณภาพของซอฟต (Software Quality Assurance) เปนการส่ือถึง
ประสิทธิภาพในสวนของVerification และ Validation และการตรวจสอบในการทํางานตางๆ
ซ่ึงไดถูกสรางจากกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการจัดทํา
ซอฟตแวร (Software Implementation) 

 
3.1.3  กิจกรรมของการบริหารโครงการ 

กระบวนการบริหารโครงการประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี ้
PM.1 การวางแผนโครงการ (Project planning), [PM.O1, PM.O5, PM.O6, PM.O7] 

กิจกรรมของการวางแผนโครงการเปนเอกสารประกอบกับรายละเอียดของแผนงานซ่ึงมีการจัดการ
ในโครงการ รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ 

 การทบทวนขอบเขตของการทํางาน (Statement of work) และข้ันตอนการทํางานซ่ึง
มีการทําสัญญาตกลงกัน  และตรงตามความตองการของลูกคา 

 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 
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PM.2 การดําเนินการแผนโครงการ (Project plan execution), [PM.O2, PM.O3, 
PM.O4, PM.O5, PM.O7] กิจกรรมการดาํเนินการแผนโครงการจัดทําตามแผนงานตามเอกสารของ
โครงการ ซ่ึงมีกิจกรรมตอไปน้ี 

 ขอตกลงกับหวัหนาทีมงาน  และผูเช่ียวชาญเกี่ยวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 มีการทํารายการความกาวหนาของการอัฟเดทโครงการ 
 การวิเคราะห  และประเมินการรองขอการเปล่ียนแปลง (Change request) ไปยัง

แผนงานกลาวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับราคา  ตารางเวลา และความตองการทาง
เทคนิค 

 การยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับแผนงาน 
 การทบทวน  และตกลงกนัระหวางทีมงานท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
 การสํารอง (Backup) ใน Project Repository และสามารถนําขอมูลกลับมาใชหากมี

การกูคืน (ในกรณีท่ีจําเปน) 
 
PM.3 การประเมินและควบคุมโครงการ (Project assessment and control), [PM.O2] 

กิจกรรมการประเมินและควบคุมโครงการสามารถถูกติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ
แผนงานเปรียบเทียบกับเอกสารท่ีไดรับมอบหมาย โดยกิจกรรมประกอบดวย 

 การทบทวนประสิทธิภาพของแผนงานจริงเปรียบเทียบความกาวหนากับเปาหมาย 
 การระบุและการประเมินความสําคัญของงบประมาณ  ตารางเวลา และประสิทธิภาพ

ของเทคนิคท่ีคลาดเคล่ืนไป และปญหาตางๆ 
 เอกสารการรองขอการเปล่ียนแปลง  การดาํเนินการใหถูกตองอยางเหมาะสมกําหนด

ข้ึน  และการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีมีการติดตามจนกระท่ังยุติลง 
 
PM.4 การส้ินสุดโครงการ (Project closure), [PM.O2] กิจกรมการส้ินสุดโครงจัดเตรียม

เปนเอกสารของโครงการ และผลิตภัณฑตามขอตกลงกับความตองการ ซ่ึงในกิจกรรมดังนี ้
 การสงมอบผลิตภัณฑถูกกําหนดข้ึนในการแนะนําการสงมอบ 
 การดูแลการยอมรับผลิตภัณฑของลูกคาตามขอตกลงตามการสงมอบ 
 การทําใหสมบูรณของโครงการ และสามารถลงนามในเอกสารการยอมรับ 

(Acceptance Record) 
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3.2  การพัฒนาระบบ 
การคนควาอิสระนี้ไดนํามาตรฐานของ ISO29110 ในสวนของกระบวนการพัฒนาระบบมา

ใชในการควบคุมการพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 3.2 
 
 

 
 

ภาพ 3.2  ผังข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ ISO29110 
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จากภาพ 3.2 ข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบโดยใชมาตรฐาน ISO29110 มี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

3.2.1  วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ (SI purpose) 
เปาหมายของกระบวนการลงมือพัฒนาซอฟตแวร (Software Implementation) เปนการ

กระทําท่ีมีกฏเกณฑของการวิเคราะห การออกแบบ โครงสราง การเช่ือมโยง และกิจกรรมของการ
ทดสอบ สําหรับซอฟตแวรใหม หรือซอฟตแวรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามการรองขอ (Requirement) 

 
3.2.2  เปาหมายของการพัฒนาระบบ (SI Objectives) 

SI.O1 งานตางๆในแตละกิจกรรมถูกกระทําโดยผลสําเร็จท่ีเกิดจากแผนของโครงการ 
(Project Plan) ณ ปจจุบัน 

SI.O2 ความตองการซอฟตแวร (Software requirement) จัดทําข้ึน การวิเคราะหสําหรับ
ตรวจสอบหาความถูกตอง และการทดสอบ ซ่ึงจะถูกยอมรับโดยตามขอกําหนดของลูกคา และการ
ติดตอประสานงาน 

หมายเหตุ: สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architecture) และรายละเอียดการ
ออกแบบสามารถูกแยกตามตารางการทํางานในแตละสวน 

SI.O3. สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architecture) และรายละเอียดการออกแบบ 
ถูกพัฒนาข้ึนตามขอกําหนด (Baseline) ซ่ึงสามารถอธิบายถึงสวนตางๆซอฟตแวร การเช่ือมโยง
ภายใน และภายนอก ความสอดคลองและสามารถตรวจสอบความตองการของซอฟตแวรจะถูก
กําหนดข้ึน 

SI.O4. สวนประกอบของซอฟตแวรถูกกําหนดโดยการออกแบบจากการผลิต การทํา 
Unit test ถูกระบุ และถูกลงมือทําเพื่อ verify ความสอดคลองของความตองการ และการออกแบบ 
การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการและการออกแบบจะถูกกําหนดข้ึน 

SI.O5. ซอฟตแวรถูกผลิตข้ึนกระทําการเช่ือมโยงของสวนตางๆของซอฟตแวร และมี
การ verify การใชงานใหเปนไปตาม test case และ test procedure ผลลัพธท่ีไดถูกบันทึกลงใน test 
report ขอบกพรองจะถูกทําใหถูกตองและสอดคลอง และการตรวจสอบ (Traceability) ของการ
ออกแบบซอฟตจะถูกกาํหนดข้ึน 

SI.O6. ซอฟตแวรคอนฟกกูเรชัน (Software configuration) เปนไปตามการการจัดการขอ
กํานนดความตองการ (Requirement Specification) มีการตกลงรวมกันกับลูกคา ซ่ึงรวมไปถึงผูใช 
สวนปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาเอกสารถูกนํามาเช่ือมโยงกัน ขอกําหนด และการจัดเก็บในสวน
การจัดเก็บขอมูลโครงการ (Project Repository) ความตองการในการเปล่ียนแปลง Software 
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Configuration จะถูกตรวจพบ และเช่ือมโยงตอนเริ่มตนของเอกสารรองขอการเปล่ียนแปลง 
(Change Requests) 

SI.O7. การทํางานในสวนของการ Verification และ Validation ของผลิตภัณฑท้ังหมด
จะถูกกระทําโดยการใชกําหนดกฏเกณฑเพื่อใหมีสอดคลองบรรลุผลระหวางผลลัพธท่ีไดกับ
ผลิตภัณฑท่ีใสเขาไปในแตละกระบวนการ ขอผิดพลาดถูกระบุ และทําใหถูกตอง โดยการบันทึก
และถูกจัดเก็บในสวนผลลัพธของการทํา Verification และ Validation 

หมายเหตุ: ไมไดเปนความตั้งใจท่ีวาทุกกระบวนการของ Verification และผลิตภณัฑ 
(Work product) จะตองจัดทําใหกับลูกคา 

 
3.2.3  กิจกรรมของการพัฒนาระบบ (SI Activity) 

SI.1 การเร่ิมตนกระบวนการลงมือทําซอฟตแวร (Software Implementation initiation), 
[SI.O1] การลงมือพัฒนาซอฟตแวรมีจุดเร่ิมตนจากกิจกรรมเพื่อใหแนใจวา Project Plan ถูกกําหนด
ข้ึนในกจิกรรมของแผนงานของโครงการ (Project Planning) ซ่ึงตกลงกันภายในทีงาน โดยกิจกรรม
ประกอบดวย 

 การทบทวนแผนงานของโครงการ (Project Plan) โดยทีมงานเพ่ือกําหนดหนาท่ีใน
แตละงาน (task) 

 การตกลงรวมกันในแผนงานของโครงการท้ังของทีมงานและของผูบริหารโครงการ 
 สภาพแวดลอมของการลงมือเพ่ือทําโครงการถูกกําหนดข้ึน 
 
SI.2 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software requirements analysis), [SI.O2, 

SI.O6, SI.O7] กิจกรรมการวิเคราะหความตองการซอฟตแวรวเิคราะหโดยความตองของลูกคาท่ีได
ตกลงกัน และถูกกําหนดข้ึนโดยการ Validate ตามความตองการในโครงการ โดยมีกจิกรรมดังนี ้

 การหาความจริง  การวิเคราะห  และการกาํหนดความตองการขอลูกคา 
 การตกลงของความตองการของลูกคา 
 Verification และ Validation ความตองการ 
 การควบคุมเวอรชันของความตองการซอฟตแวร 
 
SI.3 สถาปตยกรรมซอฟตแวร และออกแบบรายละเอียด (Software architectural and 

detailed design), [SI.O3, SI.O6, SI.O7] กิจกรรมของสถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software 
Architectural) และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทําใหเปล่ียนรูปจากความตองการทาง
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ซอฟตแวรกลายเปนสถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร 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 จนถึงการออกแบบ

ซอฟตแวร  การทดสอบ  และข้ันตอนกระบวนการทดสอบ  
 ผลิตภัณฑท่ีออกแบบและเอกสารถูกจัดเกบ็ภายใต Version Control 
หมายเหตุ: สถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software Architectural) และออกแบบรายละเอียด 

(Detail Design) สามารถกระทําโดยแยกสวนกนัตามตารางเวลาในโครงการ 
 
SI.4 โครงสรางของซอฟตแวร (Software construction), [SI.O4, SI.O6, SI.O7] กิจกรรม

ของโครงสรางของซอฟตแวรพัฒนาในสวนของโคดของซอฟตแวร และขอมูลจากการออกแบบ
ซอฟตแวร (Software Design) โดยกิจกรรมมีดังนี ้

 ทีมงานทบทวนการออกแบบซอฟตแวรเพื่อกําหนดการมอบหมายงาน และลําดบั
โครงสรางตามลําดับ 

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

 
SI.5 การเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบ (Software integration and tests), [SI.O5, 

SI.O6, SI.O7] กิจกรรมเช่ือมโยงของซอฟตแวร และทดสอบเพ่ือใหแนใจวาการเชื่อมโยงระหวาง 
Software components ตางๆเปนท่ีนาพอใจตามความตองการของซอฟตแวร โดยมีกิจกรรมดังนี ้

 ทีมงานทบทวนแผนของโครงการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในแตละงาน 
 ความเขาใจในสวนของการทํา Test Case และลําดับข้ันตอนในการทําสอบ  และ

สภาพแวดลอมของการเช่ือมโยงกันของสวนงาน 
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 การเช่ือมโยงระหวาง Software component ตางๆ การจัดการขอบกพรองใหถูกตอง  
และเอกสารแสดงผลลัพธ 

 การตรวจสอบ (Traceability) ของความตองการและการออกแบบเพ่ือเช่ือมโยงเขา
กับซอฟตแวรท่ีไดถูกพัฒนาขึ้น 

 เอกสาร  และการ verify สวนการปฏิบัติการ  และคูมือผูใชซอฟตแวร 
 มีการ verify ซอฟตแวรตามขอกําหนด 
 
SI.6 การสงมอบผลิตภัณฑ (Product delivery), [SI.O6, SI.O7] กิจกรรมการการสงมอบ

ผลิตภัณฑโดยสงผลิตภัณฑซอฟตแวรไปยังลูกคา กิจกรรมดังตอไปนี ้
 มีการ Verify เอกสารการบํารุงรักษาซอฟตแวร 
 การสงมอบผลิตภัณฑซอฟตแวร และเอกสารท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดตามขอตกลง

ในวิธีการสงมอบ(Delivery Instruction) 
 
 
3.3  เคร่ืองมือในการคนควา 

3.3.1  การกําหนดการตั้งช่ือของ Work Product 
1) Configuration Items (CIs) 

Configuration Item คือ Work Product ท่ีผานการ Review เพื่อนํามาจัดเก็บ
เปน Baseline Version โดยมีการ Control Version แตละ CI จะถูกกําหนดเปน
รหัส (CI name) โดยมีรูปแบบดังภาพท่ี 3.4 
 

 
 

ภาพ 3.3  โครงสรางการต้ังช่ือ Configuration Items 
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2) Artifact  
Artifact คือ Work Product ท่ีไมไดนํามาจัดเก็บเปน Baseline Version หากมีการ
เปล่ียนแปลงไมจําเปนตองผานการะบวนการ Change Process โดยท่ัวไปจะเปน
เอกสารท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลวส้ินสุดลง เชน เอกสาร Report ตางๆ ท่ีอาจจะมี
การจัดทําข้ึนหลายฉบับ ซ่ึงการกําหนดการตั้งช่ือ Artifact จะเปนดังภาพท่ี 3.5 
 

 
 

ภาพ 3.4  โครงสรางการต้ังช่ือ Artifact 
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o 30_Issues: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึก ปญหาท่ีพบในโครงการและวิธีการ
แกไข 

o 40_Document_Control: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึกรายการเอกสารตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในโครงการพรอมท้ังเก็บขอมูลความเปล่ียนแปลงของเอกสารใน
โครงการและสถานท่ีจัดเก็บ 

 20_Software Requirement: สําหรับจัดเก็บเอกสารความตองการของระบบ มีการ
แบงการจัดเกบ็ดังนี ้
o 10_Software_Requirement_Spec: สําหรับจัดเก็บเอกสารความตองการของ

ระบบท่ีไดทําการวิเคราะห เพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบ 
o 20_Requirement_Change_Request: สําหรับจัดเก็บเอกสารบันทึกความ

เปล่ียนแปลงความตองการของระบบ 
 30_Software_Design: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบระบบ มีการแบงการ

จัดเก็บดังนี ้
o 10_Prototype: สําหรับจัดเกบ็เอกสารการออกแบบหนาจอ และการทํางานของ

ระบบ ในเบ้ืองตน 
o 20_Database_Design: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบฐานขอมูล 
o 30_Design_Spec: สําหรับจัดเก็บเอกสารการออกแบบหนาจอ และการทํางาน

ของระบบ โดยละเอียด สําหรับใชในการพฒันาระบบ 
 40_Source_Code: สําหรับจัดเก็บ Source Code ของระบบ และเอกสารตาง ๆ 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แกไข Source Code มีการแบงการจัดเก็บดังนี ้
o 10_Source_Code_Backup: สําหรับเก็บแบ็คอัพ Source Code เดิมของระบบ

และท่ีกําลังพฒันาอยู 
o 20_Source_Code_Final: สําหรับจัดเก็บ Source Code ของระบบท่ีพัฒนาเสร็จ

แลวแตอาจมีการแกไขในภายหลัง จึงตองมีการจัดเก็บโดยระบุเวอรช่ันไวดวย 
 50_Testing: สําหรับจัดเก็บเอกสารการทดสอบระบบ มีการแบงการจัดเก็บดังนี ้

o 10_Unit_Test: สําหรับจัดเก็บเอกสารการทดสอบระบบ โดยแยกเปนการ
ทดสอบในแตละฟงกช่ันการทํางาน ซ่ึงจะมีการทดสอบระบบโดยผูพฒันา และ
ทดสอบรวมกบัผูใชงานระบบ โดยจะมีการยืนยันผลการทดสอบจากผูใชงาน
ระบบดวย 
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o 20_Integration_Test: สําหรับจัดเก็บเอกสารการทดสอบระบบ ท่ีเปนการ
ทดสอบการทํางานของระบบท้ังหมดต้ังแตตนจนจบการทํางาน ซ่ึงจะมีการ
ทดสอบระบบโดยผูพัฒนา และทดสอบรวมกับผูใชงานระบบ โดยจะมีการ
ยืนยนัผลการทดสอบจากผูใชงานระบบดวย 

 60_User_Document: สําหรับจัดเก็บเอกสารสําหรับผูใชงานระบบ 
 70_Others: สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ัว ๆ ไป ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ มีการ

แบงการจัดเกบ็ดังนี ้
o 10_Proposal_Template_XLS: สําหรับจัดเก็บเอกสารแบบฟอรมขอเสนอ

โครงการจากระบบเดิมในรูปแบบเอกสาร Microsoft Excel 
o 20_Others: สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ัว ๆ ไป ท่ีอาจจะนํามาใชประโยชนได 
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ตาราง 3.1  ตารางการกําหนดชื่อ Work Product และ Project Repository 

ลําดับ Work Product Repository Naming Note 

1 Project Management    
 Project Plan 10_Project_Management/10_Project_Plan 10_ProjectPlan_VXX.NN.mmp MS Project 
 Progress Record 10_Project_Management/20_Progress_Record 20_Progress _VXX.NN.doc MS Word 
 Issues 10_Project_Management/30_Issues 30_Issue_ VXX.NN.doc MS Word 
 Document Control 10_Project_Management/40_Document_Control 40_Document_Control_Sheet_VXX.NN MS Word 
2 Software Requirement    

 
Software 
Requirement 

20_Software_Requirement/10_Software_Require
ment_Spec 

10_SRS_VXX.NN.doc MS Word 

 Change Management 
20_Software_Requirement/20_Change_Managem
ent 

20_Change_Request_YYYYMMDD.doc MS Word 

3 Software Design    
 Prototype 30_Software_Design/10_Prototype 10_PrototypeBaseline_VXX.XX.doc MS Word 
 Database Design 30_Software_Design/20_Database_Design 20_CPMO_DataDict_VXX.NN.xls MS Excel 
 Design Spec 30_Software_Design/30_Design 30_[TITLE]_VXX.NN.doc MS Word 
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ตาราง 3.1  ตารางการกําหนดชื่อ Work Product และ Project Repository (ตอ) 

ลําดับ Work Product Repository Naming Note 

4 Source Code    
  40_Source_Code/10_Source_Code_Backup 10_webps_Base_Line_V0.zip Zip File 
   10_webps_BK_YYYYMMDD.zip Zip File 
   10_webpsproposal_BK_YYYYMMDD.zip Zip File 
   10_SourceCode_Backup_Record.doc MS Word 
  40_Source_Code/20_Source_Code_Final 20_webps_Final_VXX.NN.zip Zip File 
   20_webpsproposal_Final_VXX.NN.zip Zip File 
5 Testing    
 Unit Test 50_ Testing/10_Unit_Test 10_UAT_[TITLE]_VXX.NN.xls MS Excel 
 Integration Test 50_ Testing/20_Integration_Test 20_UAT_[TITLE]_VXX.NN.xls MS Excel 
6 User Document 60_User_Document   
  User Manual  60_[TITLE]_UserManual_VXX.NN.doc MS Word 
7 Others    
  70_Others/10_Proposal_Template_XLS 10_PS_XX_V0.xls MS Excel 
  70_Others/20_Others 20_[TITLE].[Extension]  

 
42 
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ตารางสรุปความตองการ (Requirement Specification) 
 

ตาราง 3.2  ตารางสรุปความตองการ 
 

Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

1 F/N  Y/N  
2 F/N  Y/N  

 
วัตถุประสงค เพื่อใชในการเก็บขอมูลความตองการของผูใชงาน เพือ่ใชในการอางอิงและ

เปนการยนืยนัความตองการของผูใชงานท่ีใหตรงกับทีมผูพัฒนาระบบ เปนการปองกันความเขาใจ
ท่ีคลาดเคล่ือน 

คําอธิบาย 
 ID คือ เลขท่ีอางอิงท่ีใชในการบันทึกขอมูลความตองการของผูใชงาน 
 Requirement Type คือ ขอมูลการจัดลักษณะความตองการของผูใชงาน วาเปนส่ิงท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางานของระบบ (F – Functional Requirement) หรือเปนส่ิงท่ี
ไมเกี่ยวของโดยตรงกับระบบแตจําเปนตองมี (N – Non Functional Requirement) 

 Requirement Description คือ รายละเอียดความตองการของผูใชงาน 
 Change From Base Line เปนการระบุใหทราบวาความตองการของผูใชงาน มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากระบบเดิมหรือไม โดยใหระบุขอมูลเปน Y = มีการเปล่ียนแปลง 
และ N = เหมือนกับระบบเดิม 

 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
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ตารางการขอเปล่ียนแปลงความตองการ (Change Request) 
 

ตาราง 3.3  ตารางขอเปล่ียนแปลงความตองการ 
 

Change Request Form 
เลขท่ี:…………………...                                                                                        
วันท่ี:……………………… 

ID Request Type Description Ref. ID Remark 
1 Change/New    
2 Change/New    
     
     

 
……………………………… 
(…………………………...) 

ผูขอ 

 
……………………………… 
(…………………………...) 

ผูอนุมัติ 

 
…………………………… 
(…………………………...) 

ผูดําเนินการ 
 

วัตถุประสงค เพื่อใชในการเก็บการเปล่ียนแปลงความตองการของผูใชงานหลังจากท่ีมีการ
เก็บขอมูลข้ันตนเสร็จส้ินลง หรือความตองการท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหวางการพัฒนาโครงการ 

คําอธิบาย 
 เลขท่ี คือ เลขท่ีเอกสารเปล่ียนแปลงความตองการ 
 ID คือ เลขท่ีอางอิงท่ีใชในการบันทึกการเปล่ียนแปลงความตองการของผูใชงาน 
 Request Type สําหรับบันทึกลักษณะการรองขอโดยใหระบุ Change ในกรณีท่ีเปน

การเปล่ียนแปลงความตองการเดิม และ New ในกรณท่ีีเปนการขอเพิ่มความตองการ
ใหม 

 Description คือ รายละเอียดการเปล่ียนแปลงความตองการของผูใชงาน 
 Ref. ID คือ เลขท่ีอางอิงถึงความตองการเดิมในเอกสารสรุปความตองการ ในกรณีท่ีมี

การขอเปล่ียนแปลงความตองการเปนครั้งแรก โดยใหระบุดวย “SRS” แลวตามดวย
ลําดับท่ีความตองการ (ID) หรือเลขท่ีอางอิงถึงการรองขอเปล่ียนแปลงในเอกสารขอ
เปล่ียนแปลงความตองการที่เคยมีการรองขอมาแลว 
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 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 ผูขอ สําหรับลงชื่อผูขอเปล่ียนแปลงความตองการ 
 ผูอนุมัต ิสําหรับลงช่ือผูมีอํานาจอนุมัตใิหดําเนินการตามคําขอ 
 ผูดําเนนิการ สําหรับลงช่ือผูดําเนินการตามคําขอ 

 
ตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดโครงการ (Issues Logs) 

 
ตาราง 3.4  ตารางบันทึกปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนตลอดโครงการ 

 

Issues Log 

No. Issued 
By 

Raised 
Date 

Completion 
Date 

Description Priority In-
Charge 
Person 

Resolution 
Summary 

Remark 

1         
2         

 
 

วัตถุประสงค เพื่อใชในการเก็บปญหาทุกชนิดท่ีเกดิข้ึนในชวงระหวางการบริหารโครงการ 
ชวยในการตดิตามการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาพฒันาโครงการ 

คําอธิบาย 
 No. คือ เลขท่ีอางอิงของปญหา 
 Issued By คือ ช่ือผูเสนอประเด็นปญหา 
 Raised Date คือ วันท่ีเสนอประเด็นปญหา 
 Completion Date คือ วันท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน 
 Description คือ รายละเอียดของปญหา 
 Priority คือ ระดับความสําคัญ ในท่ีนี้จะแบงออกเปน High:สําคัญท่ีสุด Medium:

สําคัญปานกลาง และ Low สําคัญ 
 In-Charge Person คือ ช่ือผูรับผิดชอบ 
 Resolution Summary คือ แนวทางหรือวธีิท่ีใชในการแกปญหา 
 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 



46 
 

ตารางติดตามความกาวหนาโครงการ (Progress Record) 
 

ตาราง 3.5  ตารางติดตามความกาวหนาโครงการ 
 

Progress Record 

No. Task Start 
Date 

Due 
Date 

Complete 
Date 

% 
Complete 

Remark 

1       
2       

 
วัตถุประสงค เพื่อใชในการตดิตามความกาวหนาของโครงการ 
คําอธิบาย 
 No. คือ เลขท่ีอางอิงของงานท่ีทํา 
 Task Name คือ ช่ือของงานท่ีทํา 
 Start Date คือ วันท่ีเร่ิมตนทํางานนั้น ๆ 
 Due Date คือ วันท่ีกําหนดเสร็จงานนั้น ๆ 
 % Complete คือ เปอรเซ็นตของงานท่ีทําเสร็จ 
 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเต่ิม 

 
ตารางบันทึกการสํารองซอรสโคด (Source Code Backup) 

 
ตาราง 3.6  ตารางบันทึกการสํารองซอรสโคด 

 

Source Code Backup 
No. Backup Date File Name Programmer Name Remark 
1     
2     

 
วัตถุประสงค เพื่อใชในบันทึกการสํารอง Source Code เพื่อใหงายตอการนํากลับมาใชใหม

ในกรณีท่ีเกดิปญหา 
คําอธิบาย 
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 No. คือ ลําดับท่ี 
 Backup Date คือ วันท่ีท่ีทําการสํารองขอมูล 
 File Name No. คือ ช่ือไฟลท่ีจัดเก็บ 
 Programmer Name คือ ช่ือผูพัฒนาระบบที่ทําการสํารองขอมูล 
 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเต่ิม 

 
ตารางการทดสอบระบบ 

 
ตาราง 3.7  ตารางการทดสอบระบบ 

 

SCENARIO-CASE ID:                                                                                    Date: 
Description:  
Scenario-Case Steps 

No. ข้ันตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ได 

ผลลัพธจริง/ ลายมือ
ช่ือ 

1     
2     

 
วัตถุประสงค เพื่อใชในการควบคุมการทดสอบการทํางานของระบบงานในทางเทคนิคจาก

ขอมูลทดสอบ นอกจากนีเ้รายังใชเปนการยืนยนัความครบถวนในการทดสอบระบบตามลักษณะ
การทํางานดวย 

คําอธิบาย 
 No. คือ ลําดับท่ีข้ันตอนการทดสอบ 
 ขั้นตอนการทํางาน คือ ข้ันตอนของการทดสอบระบบ 
 รายละเอียดการทดสอบ คือ รายละเอียดและวิธีการทดสอบระบบ 
 ผลลัพธท่ีคาดวาจะได คือ ผลท่ีคาดคะเนที่จะไดรับจากระบบจากขอมูลท่ีเตรียมไวใช

ในการทดสอบ 
 ผลลัพธจริง/ลายมือชื่อ สําหรับระบุผลลัพธจริงท่ีไดจากการทดสอบ พรองลงช่ือผู

ทดสอบกํากับผลลัพธท่ีไดในแตละข้ันตอนการทดสอบ 
 Remark สําหรับระบุหมายเหตุ หรือขอมูลเพิ่มเต่ิม 
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ตารางควบคุมเอกสารในโครงการ (Document Control Sheet) 

 
ตาราง 3.8  ตารางควบคุมเอกสาร 

 

No. Document Name Doc. 
Type 

Version Modified 
Date 

Remark Storage 

       
       

 
 

วัตถุประสงค ใชเพื่อบันทึกรายการเอกสารตาง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในโครงการพรอมท้ังเก็บขอมูล
ความเปล่ียนแปลงของเอกสารในโครงการและสถานท่ีจดัเก็บ เพื่อใหสามารถติดตามสถานะของ
เอกสารและความกาวหนาของเอกสารไดงายข้ึน อีกท้ังยงัชวยใหสามารถคนหาเอกสารไดรวดเร็วยิง่
ข้ัน 

คําอธิบาย 
 No. คือ ลําดับท่ี 
 Document Name คือ ช่ือของเอกสาร 
 Doc. Type คือ ประเภทของเอกสาร สามารถแบงตามลักษณะของเอกสารไดดังนี ้

o E คือ เอกสารอิเลกทรอนิกส 
o P คือ เอกสารท่ีเปนกระดาษ 

 Version คือ เวอรช่ันของเอกสาร เพื่อใหทราบถึงการเอกสารท่ีเปนฉบับเดียวกัน โดย
ใหระบุตามรูปแบบดังนี ้ XX.NN โดย XX คือ ลําดับท่ีเวอรช่ัน และ NN คือ ลําดับท่ี
เวอรช่ันยอย 

 Modified Date คือ วันท่ีท่ีทําการสรางเอกสารหรือวันท่ีแกไขลาสุด 
 Description สําหรับระบุหมายเหตุ หรืออาจระบุรายละเอียดอยางยอของเอกสาร 
 Storage คือ สถานท่ีจัดเก็บเอกสาร หากเปนเอกสารประเภท E ใหระบุ Directory ท่ีใช

เก็บเอกสาร หากเปนเอกสารประเภท P ใหระบุสถานท่ีจัดเก็บ อาจเปนตําแหนงช้ันวาง
เอกสาร หรือช่ือแฟมท่ีใชเก็บเอกสาร 


