
บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 

 

4.1  การศึกษากระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการและการพิจารณาอนมัุต ิ
4.1.1  ผูมีสวนในกระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการและการพิจารณาอนุมัติ 

 
ตาราง 4.1  ผูมีสวนเกีย่วของในกระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการและการพิจารณาอนุมัติ 

 

ผูใชงาน บทบาทและหนาท่ี 
นักวจิัย (บุคลากรภายใน สวทช.) ทําหนาท่ีลงทะเบียน แกไขและนําสงขอเสนอโครงการ 
หัวหนาโครงการ ทําหนาท่ีตรวจสอบขอเสนอโครงการ ลงทะเบียน 

แกไขและนําสงขอเสนอโครงการ 
ผูดูแลโครงการ ทําหนาท่ีตรวจสอบขอเสนอโครงการ ลงทะเบียน 

แกไขและนําสงขอเสนอโครงการ 
นักวเิคราะหโครงการ ทําหนาท่ีตรวจสอบขอเสนอโครงการ และแกไข

ขอเสนอโครงการ หลังจากมีการนําสงแลว 
 

4.1.2  กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการและการพิจารณาอนุมัต ิ
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ภาพ 4.1  กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการและการพิจารณาอนุมัติ
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จากภาพ 4.1 สามารถอธิบายกระบวนการจดัทําขอเสนอโครงการและกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติไดดังนี ้

 กระบวนการจดัทําขอเสนอโครงการ 
 

ตาราง 4.2  กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการ 
 

ชื่อกระบวนการ รายละเอียด 
ลงทะเบียนโครงการ (Required Process) ผูใชเลือกเมนู  ” ลงทะเบียนโครงการ “พรอมท้ังระบุ

รายละเอียดสําหรับการลงทะเบียนโครงการบน web 
ซ่ึงไดแก ขอมูลหลักโครงการ ขอมูลโปรแกรม และ
ขอมูลบุคลากร  ระบบจะสรางรหัสโครงการให และ
ให download แบบฟอรมขอเสนอโครงการตาม
ประเภทท่ีเลือกมาเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผู
ลงทะเบียน 

กรอกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
(Required Process) 

บันทึกขอมูลขอเสนอโครงการลงในแบบฟอรมท่ี 
download ออกมา (Spreadsheet file) จากหนา
ลงทะเบียนโครงการ โดยเปนขอมูลท่ีจําเปนสําหรับ
การสรางขอมูลหลักโครงการและคาใชจายในระบบ 
SAP ท้ังนี้ จะตองมีการจัดทํา ขอเสนอโครงการ
ฉบับพิจารณาอนุมัติ ตามรูปแบบท่ีแหลงทุนกําหนด
และจัดสงไปพรอมกับการนําสงขอเสนอโครงการ  

ผอ.ศูนย/ผูท่ีไดรับมอบอํานาจในการ
อนุมัติ พิจารณาเห็นชอบขอเสนอ
โครงการ 

นักวเิคราะหโครงการของศูนยฯ ตรวจสอบและ
นําเสนอ ผอ.ศูนย/ผูท่ีไดรับมอบอํานาจในการอนุมติ 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบขอเสนอโครงการ และแจงผล
กลับไปท่ีผูจัดทําขอเสนอ ซ่ึงสวนนี้เปนการ
ดําเนินการนอกระบบ 
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ตาราง 4.2  กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการ (ตอ) 
 

ชื่อกระบวนการ รายละเอียด 
ปรับปรุงขอเสนอโครงการ 
(Optional Process) 

เลือกเมนู  ” ปรับปรุงขอเสนอโครงการ “ในกรณีท่ี
ตองการปรับแกขอมูลดังตอไปนี ้

- ประเภทโครงการ (Project Type) 
- ขอมูลโปรแกรม 
- ขอมูลบุคลากร  

โดยผูใชจะทําการปรับปรุงขอมูลบน Web และ 
download แบบฟอรมขอเสนอโครงการ (spreadsheet 
file) เพื่อไปจดัเก็บเปนไฟลขอเสนอโครงการ ลาสุด 

นําสงขอเสนอโครงการ (Required 
Process) 

นําสงขอเสนอโครงการท่ีมีการระบุขอมูลครบถวนแลว 
รวมท้ังแนบไฟลขอเสนอโครงการฉบับพิจารณาอนุมัติ 
โดยจะไดเลขท่ีรับเอกสารไวสําหรับอางอิงในการ
ติดตามสถานะการอนุมัตใิน Workflow  

 

 กระบวนการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ 
 

ตาราง 4.3  กระบวนการพิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการ 
 

ชื่อกระบวนการ รายละเอียด 
นักวเิคราะหโครงการของแหลงทุน 
พิจารณาเบ้ืองตนและนําสงผูมีอํานาจ
อนุมัติพิจารณา 

นักวเิคราะหโครงการของแหลงทุนพิจารณาขอมูล
เบ้ืองตน และ นําขอเสนอโครงการฉบับพิจารณาอนุมัติ 
เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติพจิารณาของแหลงทุน  

นักวเิคราะหโครงการของแหลงทุน
พิจารณาแกไขขอเสนอโครงการและ
บันทึกผลการอนุมัติ 

นักวเิคราะหโครงการของแหลงทุน ทําการปรับแก
ขอเสนอโครงการใหสมบูรณ และบันทึกผลการอนุมัติ
ของผูมีอํานาจอนุมัติของแหลงทุน 

ระบบสรางขอมูลหลักโครงการ หากผลการอนมัุติเปน Approve ระบบจะสรางขอมูล
หลักโครงการใน SAP สามารถนําโครงการนี้ไปใชงาน
ไดตอไป 
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4.2  การศึกษาและวิเคราะหระบบเดิม 

4.2.1  ความตองการของระบบเดิม 

ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม 

Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

1 F ใชเอกสาร Microsoft Excel เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการ N  
2 F มีแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่เปนเอกสาร Microsoft Excel สําหรับโครงการวิจัยจํานวน 6 

ประเภท ดังนี ้
2.1  แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจยั สําหรับ Intramural (Intramural Research Proposal 
Form) 
2.2  แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจยั สําหรับ Extramural (Extramural Research Proposal 
Form) 
2.3  แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไมใชโครงการวิจัย สําหรับทั้ง Intramural และ 
Extramural (Non Research Proposal Form) 
2.4  แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่มีโครงการยอย (Phasing Proposal Form) 
2.5  แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับโครงการกอสราง (Construction Proposal Form) 

N  
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  2.6  แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับงบบริหารโปรแกรม/คลัสเตอร (Management 
Proposal Form) สามารถทําการยกเลิกผูใชงานออกจากระบบได 

  

3 F ในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ สามารถกรอกขอมูลได ดังนี ้
3.1. ขอมูลหลัก ประกอบดวย 

3.1.1. ขอมูลหลัก ประกอบดวย 
3.1.2. ขอมูลชื่อโครงการ 
3.1.3. ขอมูลหัวหนาหรือผูดูแลโครงการ 
3.1.4. ขอมูลผูบังคับบัญชาขั้นตนของหัวหนาหรือผูดูแลโครงการ 
3.1.5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
3.1.6. การดําเนนิงาน 
3.1.7. งบประมาณรวม 
3.1.8. วันที่เริ่มตน สิ้นสุดโครงการ 
3.1.9. พันธกิจ  และ  3.1.10  แผนงาน 

N  
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  3.2. แหลงของเงิน 
3.2.1. สรุปงบประมาณที่ไดรับจากแหลงทุน 
3.2.2. ขอมูลบุคลากรผูรวมโครงการ 
3.2.3. แผนการใชจายงบประมาณ 
3.2.4. แผนรายได 

  

4 F สามารถกรอกขอมูลตั้งตนในขั้นตอนการลงทะเบียน และแกไขขอมูล ผานหนาเวบ็ไซต
แบงเปน 4 สวน ดังนี ้

4.1  ขอมูลการบันทึกรายการ  
4.1.1. รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
4.1.2. ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
4.1.3. วันที่บันทึกรายการ 

4.2  ขอมูลโครงการ 
4.2.1. ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
4.2.2. ประเภทโครงการ  และ  4.2.3  ชื่อโครงการอยางยอ 

N  
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  4.3  ขอมูลโปรแกรม 
4.3.1  โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพือ่ใชประกอบการออกรายงาน 
4.3.2  โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 

4.4  บุคลากร 
4.4.1  หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มีรายละเอียดดังนี ้

• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่พนักงานสวทช. เปน
หัวหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก 
สวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

4.4.2  ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow ได) 
4.4.3  หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะกรณขีองโครงการ 
Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก สวทช. เปนหวัหนาโครงการ) เทานั้น 
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  4.4.4  ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 
• บุคลากรภายใน สวทช. 
• บุคลากรภายนอก สวทช. 

  

5 F ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเมื่อกรอกเสร็จแลว ผูที่ทําการลงทะเบียน จะไดรับเอกสาร
แบบฟอรมขอเสนอโครงการกลับไป โดยจะมีขอมูลตั้งตนที่ไดกรอกผานหนาเว็บไซตอยู
ภายในแบบฟอรมที่ไดรับไปดวย 

N  

6 F สามารถอัพโหลดเอกสารขอเสนอโครงการกลับเขาไปแกไขผานหนาเวบ็ไซต N  
7 F ขอมูลดังตอไปนี้จะไมสามารถแกไขในเอกสาร Microsoft Excel โดยจะตองทําการอัพโหลด

เอกสารที่ไดรับกลับเขาไปไขผานหนาเว็บไซต 
7.1. ขอมูลการบันทึกรายการ  

7.1.1. รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
7.1.2. ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
7.1.3. วันที่บันทึกรายการ 

 

N  
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  7.2. ขอมูลโครงการ 
7.2.1. ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
7.2.2. ประเภทโครงการ  /  7.2.3  ชื่อโครงการอยางยอ 

7.3. ขอมูลโปรแกรม 
7.3.1. โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออกรายงาน 
7.3.2. โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 

7.4. บุคลากร 
7.4.1. หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มีรายละเอียดดังนี ้

• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่พนักงานสวทช. เปน
หัวหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก สวทช. 
เปนหวัหนาโครงการ) 

7.4.2. ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow ได) 
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

  7.4.3. หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะกรณีของโครงการ 
Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก สวทช. เปนหวัหนาโครงการ) เทานั้น 

7.4.4. ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 
• บุคลากรภายใน สวทช. 
• บุคลากรภายนอก สวทช. 

  

8 F เมื่อมีการแกไขขอมูลผานทางหนาเว็บไซตแลว ผูที่ทําการแกไขขอมูลจะไดรับเอกสาร
แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไดรับการแกไขแลวกลับไป 

N  

9 F สามารถกําหนดรหัสโครงการไดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่มีการลงทะเบียนขอเสนอโครงการ
แลว 

N  

10 F กอนที่จะนําสงขอเสนอโครงการจะสามารถแกไขขอเสนอโครงการได N  
11 F สามารถแนบไฟลเอกสารเพิ่มเติมกอนนําสงขอเสนอโครงการได   
12 F เมื่อนําสงเอกสารแลวหากยงัไมมีการอนุมัติขอเสนอโครงการ ผูดูแลโครงการเทานั้น จะเปนผู

ที่สามารถแกไขขอเสนอโครงการได 
N  
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ตาราง 4.4  ความตองการของระบบเดิม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID Requirement Type Requirement Description 
Change From Base 

Line 
Remark 

13 F มีการบันทึกขอมูลขอเสนอโครงการในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ลงในระบบ SAP 
Module PS (Project System) 

N  

14 F เอกสารจะตองถูกสงเขาไปขออนุมัติ โดยใช Work Flow ของ SAP N  
15 F เมื่อเอกสารไดรับอนุมัติแลวจะไมสามารถแกไขขอเสนอโครงการได ถาหากตองการแกไข

ตองปดโครงการเดิมที่ไดรับอนุมัติ และเริ่มทําการลงทะเบียนขอเสนอโครงการใหม 
N  

16 F มีการแสดงชื่อผูใชงาน ที่ทําการลงทะเบียนขอเสนอโครงการ บนหนาเว็บไซต N  
17 F พัฒนาระบบโดยใชภาษา JAVA N  
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4.2.2  กระบวนการทํางานของระบบเดิม 

4.2.2.1  ผังกระบวนการลงทะเบียนโครงการ 

Begin

2.นําขอมลูไปเขียนเป็น 
XML

3.นํา XML ไปเขียนใน 
Excel 

1.กรอกขอมลู 
และบนัทกึ

4.Download Excel 
File

End

C:/inf/ps/...

C:/inf/ps/...

 

 

ภาพ 4.2  ผังกระบวนการลงทะเบียนโครงการ (เดิม) 
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4.2.2.2  ผังกระบวนการปรบัปรุงขอเสนอโครงการ 

 
 

ภาพ 4.3  ผังกระบวนการปรับปรุงขอเสนอโครงการ (เดิม) 
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4.2.2.3  ผังกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ 

 
 

ภาพ 4.4  ผังกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ (เดิม) 
 
 



64 

4.2.2.4  ผังกระบวนการแกไขขอเสนอโครงการ 

 
 

ภาพ 4.5  ผังกระบวนการแกไขขอเสนอโครงการ (เดิม) 
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4.3  ความตองการของระบบใหม 
ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม 

Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

1 F มีกระบวนการทํางานที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงานเดิม N  
2 F ใชหนาจอสวนติดตอกับผูใชงานผานเว็บไซตของระบบเดิม N  
3 F ใชเอกสาร Open Office Writer เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการ Y  
4  มีแบบฟอรมที่เปน Open Office Writer จํานวน 6 แบบฟอรม โดยอิงตาม

เอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการของฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและ
โปรแกรมวิจยั ดังนี ้
4.1 แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับ Intramural (Intramural 

Research Proposal Form) 
4.2 แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับ Extramural (Extramural 

Research Proposal Form) 
4.3 แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไมใชโครงการวิจยั สําหรับทั้ง Intramural 

และ Extramural (Non Research Proposal Form) 
4.4 แบบฟอรมขอเสนอโครงการที่มีโครงการยอย (Phasing Proposal Form) 

Y ในสวนของโครงการนี้จะทําเฉพาะ
แบบฟอรมตามขอ 4.1 เพียง
แบบฟอรมเดยีวเนื่องจาก ผูใชงาน
ระบบ ไมสามารถระบุความตองการ
และแกไขแบบฟอรมจาก ISO เดิมได
ทันตามกําหนดเวลาของแผนการ
ดําเนินงาน 
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

  4.5 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับโครงการกอสราง (Construction 
Proposal Form) 

4.6 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ สําหรับงบบริหารโปรแกรม/คลัสเตอร 
(Management Proposal Form)สามารถทําการยกเลิกผูใชงานออกจาก
ระบบได 

  

5 F ภายในแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่สรางจาก Open Office Writer จะตอง
สามารถกรอกขอมูลตาง ๆ ไดอยางครบถวน ตรงตามแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการของฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย 

Y  

6 F สามารถเก็บขอมูลที่เปนรูปภาพและตาราง ที่อยูภายในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 

Y  

7 F สามารถจัดรูปแบบของขอความภายในแบบฟอรมขอเสนอโครงการไดใน
สวนที่เปน Text Section ภายในเอกสาร Open Office Writer 

Y  
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

8 F สามารถกรอกขอมูลตั้งตนในขั้นตอนการลงทะเบียน และแกไขขอมูล ผาน
หนาเว็บไซตแบงเปน 4 สวน ดังนี ้
8.1 ขอมูลการบันทึกรายการ  

8.1.1. รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
8.1.2. ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
8.1.3. วันที่บันทึกรายการ 

8.2 ขอมูลโครงการ 
8.2.1. ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
8.2.2. ประเภทโครงการ 
8.2.3. ชื่อโครงการอยางยอ 

8.3 ขอมูลโปรแกรม 
8.3.1. โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออก

รายงาน 
8.3.2. โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 

N  
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

  8.4 บุคลากร 
8.4.1. หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มี

รายละเอียดดังนี้ 
• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่
พนักงานสวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่
บุคลากรภายนอก สวทช. เปนหัวหนาโครงการ) 

8.4.2. ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow ได) 
8.4.3. หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะกรณี

ของโครงการ Extramural 
8.4.4. ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 

• บุคลากรภายใน สวทช. 
• บุคลากรภายนอก สวทช. 
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

9 F ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเมื่อกรอกเสร็จแลว ผูที่ทําการลงทะเบียน จะ
ไดรับเอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการกลับไป โดยจะมีขอมูลตั้งตนที่
ไดกรอกผานหนาเว็บไซตอยูภายในแบบฟอรมที่ไดรับไปดวย 

N  

10 F สามารถอัพโหลดเอกสารขอเสนอโครงการกลับเขาไปแกไขผานหนา
เว็บไซต 

N  

11 F ขอมูลดังตอไปนี้จะไมสามารถแกไขในเอกสาร Open Office Writer โดย
จะตองทําการอัพโหลดเอกสารที่ไดรับกลับเขาไปไขผานหนาเว็บไซต 
11.1 ขอมูลการบันทึกรายการ  

11.1.1. รหัสพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
11.1.2. ชื่อพนักงานที่ทําการบันทึกรายการ 
11.1.3. วันที่บันทึกรายการ 

Y  
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

  11.2 ขอมูลโครงการ 
11.2.1. ประเภทแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 
11.2.2. ประเภทโครงการ  /  11.2.3  ชื่อโครงการอยางยอ 

11.3 ขอมูลโปรแกรม 
11.3.1. โปรแกรมที่เปนโปรแกรมอางอิง เพื่อใชประกอบการออก

รายงาน 
11.3.2. โปรแกรม ที่เปนกรอบโปรแกรมที่ใชงบประมาณจริง 

11.4 บุคลากร 
11.4.1. หัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ (Project Manager) มี

รายละเอียดดังนี้ 
• หัวหนาโครงการ สําหรับโครงการ Intramural (โครงการที่
พนักงานสวทช. เปนหวัหนาโครงการ) 

• ผูดูแลโครงการ สําหรับโครงการ Extramural (โครงการที่
บุคลากรภายนอก สวทช. เปนหัวหนาโครงการ) 
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

  11.4.2. ผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ (ผูที่สามารถอนุมัติ Workflow 
ได) 

11.4.3. หัวหนาโครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. จะมีเฉพาะ
กรณีของโครงการ Extramural (โครงการที่บุคลากรภายนอก 
สวทช. เปนหวัหนาโครงการ) เทานั้น 

11.4.4. ผูรวมโครงการ (Project Member) แบงออกเปน 
• บุคลากรภายใน สวทช. 
• บุคลากรภายนอก สวทช. 

  

12 F เมื่อมีการแกไขขอมูลผานทางหนาเว็บไซตแลว ผูที่ทําการแกไขขอมูลจะ
ไดรับเอกสารแบบฟอรมขอเสนอโครงการที่ไดรับการแกไขแลวกลับไป 

N  

13 F สามารถกําหนดรหัสโครงการไดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่มีการลงทะเบียน
ขอเสนอโครงการแลว 

N  

14 F กอนที่จะนําสงขอเสนอโครงการจะสามารถแกไขขอเสนอโครงการได N  
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ตาราง 4.5  ความตองการของระบบใหม (ตอ) 
Software Requirement Specification 

ID 
Requirement 

Type 
Requirement Description 

Change From 
Base Line 

Remark 

15 F สามารถแนบไฟลเอกสารเพิ่มเติมกอนนําสงขอเสนอโครงการได N  
16 F เมื่อนําสงเอกสารแลวหากยงัไมมีการอนุมัติขอเสนอโครงการ ผูดูแล

โครงการเทานั้น จะเปนผูที่สามารถแกไขขอเสนอโครงการได 
N  

17 F มีการบันทึกขอมูลขอเสนอโครงการในแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ลงใน
ระบบ SAP Module PS (Project System) 

N  
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4.4  การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบใหม 

4.4.1  โครงสรางของระบบ 

ระบบท่ีไดมีการปรับปรุงใหมนั้นจะมีการทํางานแยกออกเปน 2 สวนคือ  

1) สวนติดตอกับผูใชและ SAP  
ในสวนนี้โปรแกรมจะถูกตดิต้ังไวท่ี SAP Netweaver Application Server เพื่อใช

เปนสวนในการติดตอกับผูใชงาน การทํางานรวมกับ SAP และเปนท่ีสําหรับเก็บไฟลขอเสนอ
โครงการท่ีนําสงผานระบบ ซ่ึงโปรแกรมในสวนนีก้็คือระบบเดิมท่ีมีอยูแลว 

2) สวนท่ีใชในการประมวลผล Open Office Writer และระบบบริหารแหลงทุน 
เนื่องจาก SAP Netweaver Application Server ไมสามารถรองรับการทํางาน

รวมกับภาษาจาวาเวอรช่ัน 1.6 ซ่ึงใชในการพัฒนาไลบราลี ODFDOM สําหรับใชในการอานและ
เขียน Open Office Writer โปรแกรมในสวนนีจ้ึงตองติดต้ังไวท่ี ISISWEB Web Server ซ่ึงสามารถ
รองรับภาษาจาวา 1.6 ได และในสวนของการบันทึกขอมูลงฐานขอมูลของระบบบริหารแหลงทุน
นั้นจําเปนตองอานขอมูลท่ีจะบันทึกลงฐานขอมูลจากไฟล Open Office Writer จึงตองติดต้ังไวท่ี 
ISISWEB Web Server เชนกนั 
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4.4.2  การวิเคราะหระบบโดยใช Use Case Diagram 

 

 

 

ภาพ 4.6  Use Case Diagram ระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต 
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4.4.3  ผังกระบวนการลงทะเบียนโครงการ 

 

ภาพ 4.7  ผังกระบวนการลงทะเบียนโครงการ (ใหม) 
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4.4.4  ผังกระบวนการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

4.Copy XML And 
ODT

6.Update XML And 
ODT

2.Update Proposal

8.Copy XML And 
ODT From 80

C:/inf/ps/...

9.Clear Temp File

BEGIN

END

3.Generate XML

WebPath/
Temp

Write ลงในไฟลท่ี 
Copy มาจาก Portal

7.บนัทกึขอมลูลงใน
ระบบบริหารแหลงทนุ

Portal Prd/Dev webps ISISWEB/ 10.226.1.80/webpsproposal
Process : PS003 ปรับปรุงขอเสนอโครงการ

ฐานขอมลูระบบ
บริหารแหลงทนุ

1.PS002 : 
อพัโหลด

C:/inf/ps/...

WebPath/
Temp

5.Read XML

 

ภาพ 4.8  ผังกระบวนการปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ใหม) 
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4.4.5  ผังกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ 

 

ภาพ 4.9  ผังกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ (ใหม) 
 
 



78 

4.4.6  ผังกระบวนการแกไขขอเสนอโครงการ 

 

ภาพ 4.10  ผังกระบวนการแกไขขอเสนอโครงการ (ใหม) 
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4.4.7  ผังกระบวนการอัพโหลดขอเสนอโครงการ 

 
ภาพ 4.11  ผังกระบวนการอัพโหลดขอเสนอโครงการ (ใหม) 
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4.5  การออกแบบผงัการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 

4.5.1  Context Diagram 

 
ภาพ 4.12  Context Diagram ระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต 
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4.5.2  Data Flow Diagram Level 1 

 

ภาพ 4.13  Data Flow Diagram Level 1 ระบบนําสงขอเสนอโครงการผานเว็บไซต 
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4.6  การออกแบบแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ใชโปรแกรม Open Office Write เปนแบบฟอรมขอเสนอโครงการวจิัย สําหรับ Intramural 
(Intramural Research Proposal Form) โดยอางอิงรูปแบบตามเอกสารขอเสนอโครงการวิจยั ของ
ฝายบริหารจัดการคลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (เนื่องจากแบบฟอรมตนฉบับเปนความลับขององคกร จึงไมสามารถนํามาแสดงเปน
เอกสารแนบในโครงการนี้ได)  

 

4.7  ผลการทดสอบระบบ 

หลังจากทําการติดต้ังระบบ บนเคร่ืองสําหรับพัฒนาและทดสอบ (Development Server) 
แลว จะเปนการทดสอบระบบ โดยการทดสอบระบบจะแบงเปน 2 สวนคือ Unit Test และ 
Integration Test ซ่ึงจะใชการทดสอบท้ังสองสวนนี้ในการทํา UAT (User Acceptant Testing) 
เพื่อใหผูใชงานยอมรับการทํางานของระบบ ซ่ึงผลการทดสอบเปนดงันี้ 

4.7.1  Unit Test 

 
 
 
 
 



S
D
แ

SCENARIO-CAS
Description: กระบ
และสรางเอกสารขอ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

โครงการ 

2 ทดสอบกร

E ID: PS-01 การค
วนการคนหาขอมูล
อเสนอโครงการ แ

Scenario-

รทํางาน 
Proposal->Register

ณีคนหาขอมูลพบ 

คนหาขอมูลโปรแก
ลหลักโปรแกรมเป
ละปองกันการกรอ

-Case Steps ตา

r->ลงทะเบียน

 

ตาราง 4.6  ทดส

กรม ในหนาจอลงท
ปนกระบวนการที่อ
อกขอมูลผิดพลาด 

าราง 4.6  ทดสอบก

รายละเอียดการท

- คลิกที่ปุม 

- ระบุเงื่อนไขใน
  กลุมโปรแกรม
  คลัสเตอร: 11-ค
  ศูนยผูดูแลงบป
  ชื่อโปรแกรม: ก
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ต
ดานหนารายกา

- คลิกปุมยืนยนั 

สอบการคนหาขอมู

 
83 

ทะเบียนโครงการ 
อกแบบมาใหผูใชง

การคนหาขอมูลโป

ทดสอบ 

  ในสวนของ โปร

นการคนหาดงันี้ 
: P10-Cluster 
คลัสเตอรเกษตร 
ระมาณ: 1000-Cen
กุง 

ตองการโดยคลิกที่
ารที่ตองการ 

มูลโปรแกรม ในหน

 
งานสามารถคนหา

รแกรม ในหนาจอ

ผลลั

รแกรม ระบ
สําห

ntral 

  

ระบ
โปร
และ
รายก
แสด
ลงท
ถูกต

นาจอลงทะเบียนโค

และเลือกโปรแกร

ลงทะเบียนโครงก

ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหาโปรแกรม

บแสดงรายการ
แกรมตามเงื่อนไข
สามารถเลือก
การที่ตองการไป
ดงในหนาจอ
ะเบียนโครงการได
ตอง 

ครงการ 

Test date:  21/ 02
มสําหรับใชในการ

าร 

ผลลัพธจริง/ 

ม 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ด

ระบบแสดงร
โปรแกรมตา
และสามารถเ
รายการที่ตอง
แสดงในหนา
ลงทะเบียนโค
ไดถูกตอง 

2 / 2011 
รลงทะเบียน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
า

รายการ
มเงื่อนไข
เลือก
งการไป
าจอ
ครงการ

83 
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ตาราง 4.6  ทดสอบการคนหาขอมูลโปรแกรม ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 

  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 

  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 

  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 

  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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D
แ

SCENARIO-CAS

Description: กระบ
และสรางเอกสารขอ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

ขอเสนอโค

2 ทดสอบกร

E ID: PS-02 การค

วนการคนหาขอมูล
อเสนอโครงการ แ

Scenario-Cas

รทํางาน 
Proposal->Register
ครงการ 

ณีคนหาขอมูลพบ 

ต

คนหาขอมูลโปรแก

ลหลักโปรแกรมเป
ละปองกันการกรอ

se Steps ตาราง

r->ปรับปรุง

 

ตาราง 4.7  ทดสอบ

กรม ในหนาจอปรับ

ปนกระบวนการที่อ
อกขอมูลผิดพลาด 

ง 4.7  ทดสอบการค

รายละเอียดการท
- คลิกปุม Brows
โครงการ 
- คลิกปุม ดําเนิน

- คลิกที่ปุม  

- ระบุเงื่อนไขใน
  กลุมโปรแกรม
  คลัสเตอร: 13-ค
  ศูนยผูดูแลงบป
  ชื่อโปรแกรม: ร
- คลิกปุมคนหา 
 

บการคนหาขอมูลโ
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บปรุงขอเสนอโครง

อกแบบมาใหผูใชง

คนหาขอมูลโปรแก

ทดสอบ 
se…  เพื่อเลือกไฟล

นการ 

 ในสวนของ โปรแ

นการคนหาดงันี้ 
: P10-Cluster 
คลัสเตอรซอฟตแว
ระมาณ: 1000-Cen
ระบบสมองกลฝงตั

โปรแกรม ในหนาจ

งการ  

งานสามารถคนหา

กรม ในหนาจอปรั

ผลลั
ลขอเสนอ

แกรม 

ระบ
สําห

วร 
ntral 
ตวั 

ระบ
โปร
และ
รายก
แสด
ปรับ
โครง

จอปรับปรุงขอเสน

และเลือกโปรแกร

ับปรุงขอเสนอโคร

ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหาโปรแกรม

บแสดงรายการ
แกรมตามเงื่อนไข
สามารถเลือก
การที่ตองการไป
ดงในหนาจอ
บปรุงขอเสนอ
งการไดถูกตอง 

อโครงการ 

Test date:  21 / 02

มสําหรับใชในการ

รงการ 

ผลลัพธจริง/ 

ม 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ระบบแสดงร
โปรแกรมตา
และสามารถเ
รายการที่ตอง
แสดงในหนา
ปรับปรุงขอเส
โครงการไดถู

2 / 2011 

รลงทะเบียน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
า

รายการ
มเงื่อนไข
เลือก
งการไป
าจอ
สนอ
ถูกตอง 

85 
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ตาราง 4.7  ทดสอบการคนหาขอมูลโปรแกรม ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม : P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 13-คลัสเตอรซอฟตแวร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ : 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม : ระบบจักรกล 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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D
แ

SCENARIO-CAS

Description: กระบ
และสรางเอกสารขอ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

แบบฟอรม

2 ทดสอบกร

E ID: PS-03 การค

วนการคนหาขอมูล
อเสนอโครงการ แ

Scenario-C

รทํางาน 
Proposal->Submit-
ขอเสนอโครงการ 

ณีคนหาขอมูลพบ 

คนหาขอมูลโปรแก

ลหลักโปรแกรมเป
ละปองกันการกรอ

Case Steps ตาร

->นําสง
 

 

ตาราง 4.8  ทดสอ

กรม ในหนาจอนาํส

ปนกระบวนการที่อ
อกขอมูลผิดพลาด 

าง 4.8  ทดสอบกา

รายละเอียดการท
- คลิกปุม Brows
โครงการ 
- คลิกปุม ดําเนิน

- คลิกที่ปุม 
- ระบุเงื่อนไขใน
  กลุมโปรแกรม
  คลัสเตอร: 13-ค
  ศูนยผูดูแลงบป
  ชื่อโปรแกรม: ร
- คลิกปุมคนหา 
 

อบการคนหาขอมูล
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สงขอเสนอโครงการ

อกแบบมาใหผูใชง

รคนหาขอมูลโปรแ

ทดสอบ 
se…  เพื่อเลือกไฟล

นการ 

  ในสวนของ โปร
นการคนหาดงันี้ 
: P10-Cluster 
คลัสเตอรซอฟตแว
ระมาณ: 1000-Cen
ระบบสมองกลฝงตั

ลโปรแกรม ในหน

ร  

งานสามารถคนหา

แกรม ในหนาจอนํ

ผลลั
ลขอเสนอ

รแกรม 

ระบ
สําห

วร 
ntral 
ตวั 

ระบ
โปร
และ
รายก
แสด
ขอเส
ถูกต

าจอนําสงขอเสนอ

และเลือกโปรแกร

นําสงขอเสนอโครง

ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหาโปรแกรม

บแสดงรายการ
แกรมตามเงื่อนไข
สามารถเลือก
การที่ตองการไป
ดงในหนาจอนําสง
สนอโครงการได
ตอง 

โครงการ 

Test date:  21 / 02

มสําหรับใชในการ

การ 

ผลลัพธจริง/ 

ม 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ระบบแสดงร
โปรแกรมตา
และสามารถเ
รายการที่ตอง
แสดงในหนา
ขอเสนอโครง
ถูกตอง 

2 / 2011 

รลงทะเบียน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
า

รายการ
มเงื่อนไข
เลือก
งการไป
าจอนําสง
งการได

87 



88 

ตาราง 4.8  ทดสอบการคนหาขอมูลโปรแกรม ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  

ดานหนารายการที่ตองการ 
- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 13-คลัสเตอรซอฟตแวร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: ระบบจักรกล 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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D
ล

SCENARIO-CAS

Description:  
ลงทะเบียนและสรา

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

โครงการ 

2 ทดสอบกร

E ID: PS-04 การค

กระบวนการ
างเอกสารขอเสนอโ

Scenario-C

รทํางาน 
Proposal->Submit-

ณีคนหาขอมูลพบ 

คนหาขอมูลโปรแก

คนหาขอมูลหลักโ
โครงการ และปอง

Case Steps ตาร

->แกไขขอเสนอ

 

ตาราง 4.9  ทดสอ

กรม ในหนาจอแกไข

โปรแกรมเปนกระบ
งกันการกรอกขอมูล

าง 4.9  ทดสอบกา

รายละเอียดกา
- คลิกปุม Brow
ขอเสนอโครงก
- คลิกปุม ดําเนิ

- คลิกที่ปุม 
- ระบุเงื่อนไขใ
  กลุมโปรแกร
  คลัสเตอร: 11
  ศูนยผูดูแลงบ
  ชื่อโปรแกรม
- คลิกปุมคนห
 

อบการคนหาขอมูล
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ขขอเสนอโครงการ

บวนการที่ออกแบบ
ลผิดพลาด 

รคนหาขอมูลโปรแ

รทดสอบ 
wse…  เพื่อเลือกไฟ
การ 
นินการ 

  ในสวนของ โป
ในการคนหาดงันี้ 
รม: P10-Cluster 
1-คลัสเตอรเกษตร 
บประมาณ: 1000-C
ม: กุง 
หา 

ลโปรแกรม ในหนา

ร  

บมาใหผูใชงานสาม

แกรม ในหนาจอแ

ผลลั
ฟล

ปรแกรม 

ระบ
สําห

 
Central 

ระบ
โปร
และ
รายก
แสด
ขอเส
ถูกต

าจอแกไขขอเสนอ

มารถคนหาและเลือ

กไขขอเสนอโครง

ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหาโปรแกรม

บแสดงรายการ
แกรมตามเงื่อนไข
สามารถเลือก
การที่ตองการไป
ดงในหนาจอแกไข
สนอโครงการได
ตอง 

โครงการ 

Test date:  21 / 02

อกโปรแกรมสําหรั

การ 

ผลลัพธจริง/ 

ม 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ระบบแสดงร
โปรแกรมตา
และสามารถเ
รายการที่ตอง
แสดงในหนา
ขอเสนอโครง
ถูกตอง 

2 / 2011 

รับใชในการ

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
า

รายการ
มเงื่อนไข
เลือก
งการไป
าจอแกไข
งการได

89 
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ตาราง 4.9  ทดสอบการคนหาขอมูลโปรแกรม ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  

ดานหนารายการที่ตองการ 
- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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S

D
ก

SCENARIO-CAS

Description: กร
การลงทะเบียนและ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

โครงการ 

2 ทดสอบกร

E ID: PS-05 การค

ะบวนการคนหาขอ
ะสรางเอกสารขอเส

Scenario-Cas

รทํางาน 
Proposal->Register

ณีคนหาขอมูลพบ 

ต

คนหาขอมูลกรอบโ

อมูลหลักกรอบโป
สนอโครงการ และป

se Steps ตาราง

r->ลงทะเบียน

 

ตาราง 4.10  ทดสอ

โปรแกรม ในหนาจ

รแกรมเปนกระบว
ปองกันการกรอกข

ง 4.10  ทดสอบการ

รายละเอียดกา

- คลิกที่ปุม 
งบประมาณขอ

- ระบุเงื่อนไขใ
  กลุมโปรแกร
  คลัสเตอร: 11
  ศูนยผูดูแลงบ
  ชื่อโปรแกรม
- คลิกปุมคนห
- เลือกรายการ
ดานหนารายก

บการคนหาขอมูล
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จอลงทะเบียนโครง

วนการที่ออกแบบม
ขอมูลผิดพลาด 

รคนหาขอมูลกรอบ

รทดสอบ 

  ในสวนของ ใช
องโปรแกรม 

ในการคนหาดงันี้ 
รม: P10-Cluster 
1-คลัสเตอรเกษตร 
บประมาณ: 1000-C
ม: กุง 
หา 
ที่ตองการโดยคลิก
ารที่ตองการ คลิกป

กรอบโปรแกรม ใน

การ  

มาใหผูใชงานสามา

บโปรแกรม ในหนา

ผลลั

ชกรอบ ระบ
สําห
โปร

 
Central 

กที่  
ปุนยืนยัน 

ระบ
กรอ
เงื่อน
เลือก
ไปแ
ลงท
ถูกต

นหนาจอลงทะเบีย

รถคนหาและเลือก

าจอลงทะเบียนโคร

ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหากรอบ
แกรม 
บแสดงรายการ
บโปรแกรมตาม
นไขและสามารถ
กรายการที่ตองการ
แสดงในหนาจอ
ะเบียนโครงการได
ตอง 

ยนโครงการ 

Test date:  21 / 02

กกรอบโปรแกรมสํ

รงการ 

ผลลัพธจริง/ 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ร

ด

ระบบแสดงร
กรอบโปรแก
เงื่อนไขและส
เลือกรายการ
ไปแสดงในห
ลงทะเบียนโค
ไดถูกตอง 

2 / 2011 

สาหรับใชใน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
ากรอบ

รายการ
กรมตาม
สามารถ
ที่ตองการ
หนาจอ
ครงการ

91 
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ตาราง 4.10  ทดสอบการคนหาขอมูลกรอบโปรแกรม ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 

  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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S
D
ก

SCENARIO-CAS
Description: กร
การลงทะเบียนและ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

ขอเสนอโค

2 ทดสอบกร

E ID: PS-06 การค
ะบวนการคนหาขอ
ะสรางเอกสารขอเส

Scenario-Case S

รทํางาน 
Proposal->Register
ครงการ 

ณีคนหาขอมูลพบ 

ตาร

คนหาขอมูลกรอบโ
อมูลหลักกรอบโป
สนอโครงการ และป
Steps ตาราง 4.1

r->ปรับปรุง

 

าง 4.11  ทดสอบก

โปรแกรม ในหนาจ
รแกรมเปนกระบว
ปองกันการกรอกข
11  ทดสอบการคน

รายละเอียดกา
- คลิกปุม Brow
ขอเสนอโครงก
- คลิกปุม ดําเนิ

- คลิกที่ปุม 
งบประมาณขอ
- ระบุเงื่อนไขใ
  กลุมโปรแกร
  คลัสเตอร: 11
  ศูนยผูดูแลงบ
  ชื่อโปรแกรม
- คลิกปุมคนห
 

การคนหาขอมูลกรอ

 
93 

จอปรับปรุงขอเสนอ
วนการที่ออกแบบม
ขอมูลผิดพลาด 
นหาขอมูลกรอบโป
รทดสอบ 
wse…  เพื่อเลือกไฟ
การ 
นินการ 

  ในสวนของ ใช
องโปรแกรม 
ในการคนหาดงันี้ 
รม: P10-Cluster 
1-คลัสเตอรเกษตร 
บประมาณ: 1000-C
ม: กุง 
หา 

อบโปรแกรม ในห

อโครงการ Test d
มาใหผูใชงานสามา

ปรแกรม ในหนาจอ
ผลลั

ฟล

ชกรอบ

ระบ
สําห
โปร

 
Central 

ระบ
กรอ
เงื่อน
เลือก
ไปแ
ปรับ
โครง

นาจอปรับปรุงขอเ

date: 21 / 02 / 201
รถคนหาและเลือก

อปรับปรุงขอเสนอ
ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหากรอบ
แกรม 

บแสดงรายการ
บโปรแกรมตาม
นไขและสามารถ
กรายการที่ตองการ
แสดงในหนาจอ
บปรุงขอเสนอ
งการไดถูกตอง 

เสนอโครงการ 

1 
กกรอบโปรแกรมสํ

โครงการ 

ผลลัพธจริง/ 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ร

ระบบแสดงร
กรอบโปรแก
เงื่อนไขและส
เลือกรายการ
ไปแสดงในห
ปรับปรุงขอเส
โครงการไดถู

สาหรับใชใน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
ากรอบ

รายการ
กรมตาม
สามารถ
ที่ตองการ
หนาจอ
สนอ
ถูกตอง 
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ตาราง 4.11  ทดสอบการคนหาขอมูลกรอบโปรแกรม ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  

ดานหนารายการที่ตองการ 
- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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S
D
ก

SCENARIO-CAS
Description: กร
การลงทะเบียนและ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

แบบฟอรม

2 ทดสอบกร

E ID: PS-07 การค
ะบวนการคนหาขอ
ะสรางเอกสารขอเส

Scenario-Cas

รทํางาน 
Proposal->Submit-
ขอเสนอโครงการ 

ณีคนหาขอมูลพบ 

ต

คนหาขอมูลกรอบโ
อมูลหลักกรอบโป
สนอโครงการ และป
se Steps ตาราง

รา
->นําสง
 

- ค
โค
- ค

- ค
งบ

 - ร
  ก
  ค
  ศู
  ชื่
- ค
 

ตาราง 4.12  ทดสอ

โปรแกรม ในหนาจ
รแกรมเปนกระบว
ปองกันการกรอกข
ง 4.12  ทดสอบการ
ยละเอียดการทดสอ
คลิกปุม Browse… 
ครงการ 
คลิกปุม ดําเนินการ

คลิกที่ปุม   ใน
บประมาณของโปร
ระบุเงื่อนไขในการ
กลุมโปรแกรม: P10
คลัสเตอร: 11-คลัสเ
ศูนยผูดูแลงบประม
ชื่อโปรแกรม: กุง 
คลิกปุมคนหา 

บการคนหาขอมูล
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จอนําสงเสนอโครง
วนการที่ออกแบบม
ขอมูลผิดพลาด 
รคนหาขอมูลกรอบ
อบ 
  เพื่อเลือกไฟลขอเ

 

นสวนของ ใชกรอบ
แกรม 
คนหาดงันี้ 
0-Cluster 
เตอรเกษตร 
าณ: 1000-Central 

กรอบโปรแกรม ใน

การ  
มาใหผูใชงานสามา

บโปรแกรม ในหนา
ผลลั

สนอ

บ

ระบ
สําห
โปร

 

ระบ
กรอ
เงื่อน
เลือก
ไปแ
ขอเส
ถูกต

นหนาจอนําสงเสน

รถคนหาและเลือก

าจอนําสงเสนอโคร
ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหากรอบ
แกรม 

บแสดงรายการ
บโปรแกรมตาม
นไขและสามารถ
กรายการที่ตองการ
แสดงในหนาจอนําส
สนอโครงการได
ตอง 

นอโครงการ 

Test date:  21 / 02
กกรอบโปรแกรมสํ

รงการ 

ผลลัพธจริง/ 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ร
สง

ระบบแสดงร
กรอบโปรแก
เงื่อนไขและส
เลือกรายการ
ไปแสดงในห
นําสงขอเสน
โครงการไดถู

2 / 2011 
สาหรับใชใน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
ากรอบ

รายการ
กรมตาม
สามารถ
ที่ตองการ
หนาจอ
อ
ถูกตอง 
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ตาราง 4.12  ทดสอบการคนหาขอมูลกรอบโปรแกรม ในหนาจอนําสงเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  ดานหนา

รายการที่ตองการ 
- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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S
D
ก

SCENARIO-CAS
Description: กร
การลงทะเบียนและ

No. ขั้นตอนการ
1 เลือก เมนู P

โครงการ 

2 ทดสอบกร

E ID: PS-08 การค
ะบวนการคนหาขอ
ะสรางเอกสารขอเส

Scenario-Case

รทํางาน 
Proposal->Submit-

ณีคนหาขอมูลพบ 

ตา

คนหาขอมูลกรอบโ
อมูลหลักกรอบโป
สนอโครงการ และป
e Steps ตาราง 4

->แกไขขอเสนอ

 

าราง 4.13  ทดสอบ

โปรแกรม ในหนาจ
รแกรมเปนกระบว
ปองกันการกรอกข
4.13  ทดสอบการค
รายละเอียดการทด
- คลิกปุม Browse
โครงการ 
- คลิกปุม ดําเนินก

- คลิกที่ปุม   
งบประมาณของโ
- ระบุเงื่อนไขในก
  กลุมโปรแกรม: 
  คลัสเตอร: 11-คล
  ศูนยผูดูแลงบปร
  ชื่อโปรแกรม: กุ
- คลิกปุมคนหา 
 

บการคนหาขอมูลกร
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จอแกไขขอเสนอโค
วนการที่ออกแบบม
ขอมูลผิดพลาด 
คนหาขอมูลกรอบโ
ดสอบ 
e… เพื่อเลือกไฟลข

การ 

 ในสวนของ ใชกร
โปรแกรม 
การคนหาดงันี้ 
P10-Cluster 
ลัสเตอรเกษตร 
ระมาณ: 1000-Cent
ง 

รอบโปรแกรม ใน

ครงการ  
มาใหผูใชงานสามา

โปรแกรม ในหนาจ
ผลลั

ขอเสนอ

รอบ

ระบ
สําห
โปร

tral 

ระบ
กรอ
เงื่อน
เลือก
ไปแ
ขอเส
ถูกต

หนาจอแกไขขอเส

รถคนหาและเลือก

จอแกไขขอเสนอโค
ลัพธที่คาดวาจะได 
บแสดงหนาจอ

หรับคนหากรอบ
แกรม 

บแสดงรายการ
บโปรแกรมตาม
นไขและสามารถ
กรายการที่ตองการ
แสดงในหนาจอแกไ
สนอโครงการได
ตอง 

สนอโครงการ 

Test date:  21 / 02
กกรอบโปรแกรมสํ

ครงการ 

ผลลัพธจริง/ 
ระบบแสดงห
สําหรับคนหา
โปรแกรม 

ร
ไข

ระบบแสดงร
กรอบโปรแก
เงื่อนไขและส
เลือกรายการ
ไปแสดงในห
แกไขขอเสน
โครงการไดถู

2 / 2011 
สาหรับใชใน

ลายมือชื่อ 
หนาจอ
ากรอบ

รายการ
กรมตาม
สามารถ
ที่ตองการ
หนาจอ
อ
ถูกตอง 
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ตาราง 4.13  ทดสอบการคนหาขอมูลกรอบโปรแกรม ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 
  - เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  

ดานหนารายการที่ตองการ 
- คลิกปุมยืนยนั 

  

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  กลุมโปรแกรม: P10-Cluster 
  คลัสเตอร: 11-คลัสเตอรเกษตร 
  ศูนยผูดูแลงบประมาณ: 1000-Central 
  ชื่อโปรแกรม: กุงกุลา 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 
รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-09 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหัวหนาโครงการ/

ผูดูแลโครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.14  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ/ผูดูแลโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 00000375 

- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอลงทะเบียน
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.14  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 10000375 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-10 การคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูอนุมัติเบิกจายของ
โครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกนัการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.15  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ ผูอนุมัติ
เบิกจายของโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: รังสิมา 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอลงทะเบียน
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.15  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: สมศรี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-11 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหวัหนา
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.16  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล 

  นามสกุล: มาก 

  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการ
ไดถูกตอง 
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ตาราง 4.16  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล มากมี 

  นามสกุล: มากมี 
  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-12 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ Test date: 21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูผูรวมโครงการที่
เปนบุคลากรภายใน สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.17  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวน
ของ ผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิเคราะห 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอลงทะเบียน
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.17  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิจยั 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-13 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูรวม
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.18  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ใน
สวนของ ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก 
สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาศาสตร 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอ
ลงทะเบียนโครงการ
ไดถูกตอง 
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ตาราง 4.18  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอลงทะเบียนโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาการ 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS14 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหัวหนาโครงการ/

ผูดูแลโครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.19  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ/ผูดูแลโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 00000375 

- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอปรับปรุง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.19  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 10000375 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-15 การคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูอนุมัติเบิกจายของ
โครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกนัการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.20  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ ผูอนุมัติ
เบิกจายของโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: รังสิมา 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอปรับปรุง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.20  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: สมศรี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-16 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหวัหนา
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.21  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล 

  นามสกุล: มาก 

  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.21  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล มากมี 

  นามสกุล: มากมี 
  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-17 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูผูรวมโครงการที่
เปนบุคลากรภายใน สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.22  ทดสอบการการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวน
ของ ผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิเคราะห 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอปรับปรุง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.22  ทดสอบการการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 

  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 

  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 

  ตําแหนง: นักวิจยั 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-18 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ  

  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูรวม
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.23  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ใน
สวนของ ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก 
สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาศาสตร 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอ
ปรับปรุงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.23  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอปรับปรุงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาการ 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-19 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหัวหนาโครงการ/

ผูดูแลโครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.24  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ/ผูดูแลโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 00000375 

- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอนําสงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.24  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 10000375 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-20 การคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูอนุมัติเบิกจายของ
โครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกนัการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.25  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->นําสง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ ผูอนุมัติ
เบิกจายของโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: รังสิมา 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอนําสงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.25  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: สมศรี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 

 
 

  

122 

 



123 

SCENARIO-CASE ID: PS-21 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหวัหนา
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.26  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล 

  นามสกุล: มาก 

  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.26  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล มากมี 

  นามสกุล: มากมี 
  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 

 
 
 

  

124 

 



125 

SCENARIO-CASE ID: PS-22 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูผูรวมโครงการที่
เปนบุคลากรภายใน สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.27  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวน
ของ ผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิเคราะห 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอนําสงขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.27  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิจยั 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-23 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูรวม
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.28  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ใน
สวนของ ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก 
สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาศาสตร 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.28  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาการ 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-24 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหัวหนาโครงการ/

ผูดูแลโครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.29  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ หวัหนา
โครงการ/ผูดูแลโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 00000375 

- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอแกไข
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอแกไขขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.29  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ/ผูดูแลโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 1000 - CENTRAL 

  ฝาย: Central 

  รหัสพนักงาน: 10000375 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-25 การคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูอนุมัติเบิกจายของ
โครงการ สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกนัการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.30  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Register->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวนของ ผูอนุมัติ
เบิกจายของโครงการ 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: รังสิมา 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอแกไข
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอแกไขขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 
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ตาราง 4.30  ทดสอบการคนหาขอมูลผูอนุมัติเบิกจายของโครงการ ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ศูนย: 2000 - BIOTEC 

  ฝาย: BIOTEC 

  รหัสพนักงาน: 233 

  ชื่อ นามสกุล: สมศรี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ “ผล
การคนหาขอมูลพบขอมูล
ทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-26 การคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลหวัหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกหวัหนา
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.31  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสงขอเสนอ
โครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวน
ของ หัวหนาโครงการ-บุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล 

  นามสกุล: มาก 

  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่ 

 ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอนําสง
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.31  ทดสอบการคนหาขอมูลหัวหนาโครงการ-บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอนําสงขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: นฤมล มากมี 

  นามสกุล: มากมี 
  หนวยงาน: เทคโนโลยี 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-27 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูผูรวมโครงการที่
เปนบุคลากรภายใน สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.32  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ในสวน
ของ ผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายใน สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิเคราะห 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอแกไข
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายใน สวทช. 
ตามเงื่อนไขและ
สามารถเลือกรายการที่
ตองการไปแสดงใน
หนาจอแกไขขอเสนอ
โครงการไดถูกตอง 

 

135 
 



136 

ตาราง 4.32  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากร สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ฝาย: สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร 
  หนวยงาน: ฝายบริหารจัดการคลัสเตอร 
  ตําแหนง: นักวิจยั 
- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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SCENARIO-CASE ID: PS-28 การคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช.เปนกระบวนการที่ออกแบบมาใหผูใชงานสามารถคนหาและเลือกผูรวม
โครงการที่เปนบุคลากรภายนอก สวทช. สําหรับใชในการลงทะเบียนและสรางเอกสารขอเสนอโครงการ และปองกันการกรอกขอมูลผิดพลาด 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.33  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- คลิกที่ปุม   ใน
สวนของ ผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก 
สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

ระบบแสดงหนาจอ
สําหรับคนหาบุคลากร
ภายนอก สวทช. 

2 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาศาสตร 
- คลิกปุมคนหา 
- เลือกรายการที่ตองการโดยคลิกที่  
ดานหนารายการที่ตองการ 

- คลิกปุมยืนยนั 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก สวทช. 
ตามเงื่อนไขและสามารถ
เลือกรายการที่ตองการ
ไปแสดงในหนาจอแกไข
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 

ระบบแสดงรายการ
บุคลากรภายนอก 
สวทช. ตามเงื่อนไข
และสามารถเลือก
รายการที่ตองการไป
แสดงในหนาจอแกไข
ขอเสนอโครงการได
ถูกตอง 
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ตาราง 4.33  ทดสอบการคนหาขอมูลผูรวมโครงการ บุคลากรภายนอก สวทช. ในหนาจอแกไขขอเสนอโครงการ (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

3 ทดสอบกรณีคนหาขอมูลไมพบ - ระบุเงื่อนไขในการคนหาดังนี้ 
  ชื่อ: สมชาย 

  ตําแหนง: วิชาการ 

  หนวยงาน: วิทยาการ 

- คลิกปุมคนหา 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูลพบ
ขอมูลทั้งสิ้น 0 รายการ” 

ระบบแสดงขอความ 
“ผลการคนหาขอมูล
พบขอมูลทั้งสิ้น 0 

รายการ” 
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4.7.2  Integration Test 
 
SCENARIO-CASE ID: PS-29 กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชดุขอมูลที่ 1  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ เปนกระบวนการตั้งแตเริ่มตนลงทะเบียนโครงการเพื่อขอรับไฟลขอเสนอโครงการ รวมไปถึงการปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ การนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และการแกไขขอเสนอโครงการหลังจากที่ทําการนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 ทดสอบการลงทะเบียนโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- กรอกขอมูลตามขอมูลตัวอยางที่ 1 โดยใช
ไฟลชื่อ UAT-PS01-SAMPLE-1.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม 
“ดําเนนิการ” 

- ระบบแสดงเลขที่โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอ
โครงการที่มีขอมูล
ถูกตองตรงตามที่กรอก
ผานหนาจอ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และ
ใหดาวนโหลดไฟล
ขอเสนอโครงการที่มี
ขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ 
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ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

2 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการลงทะเบียน
โครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
ลงทะเบียนโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 รหัสโครงการ : กรอกเลขที่โครงการที่
ไดรับจากขอ 1 

 วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุมคนหา 
- ระบบจะแสดงรายการโครงการที่
ลงทะเบียนตามเงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ Project No. หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 
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ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

  

3 ทดสอบการกรอกขอมูลในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ไดรับจากระบบ 

- ใหทําการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ไดรับจากระบบ ตาม
ขอมูลตัวอยางที่ 1 โดยใชไฟลชื่อ UAT-

PS01-SAMPLE-1.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
บันทึกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได
เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได
เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

4 ทดสอบการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการแกไข
ขอมูลขอเสนอโครงการ” ใหคลิกปุม “OK” 

 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน
แบบฟอรม 

และสามารถดาวน 
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ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงขอความ “บันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมสําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

5 ทดสอบการนาํสงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  
- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงเลขที่รับเอกสาร และใหดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

142 

 



143 

ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

6 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการนําสง
ขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
นําสงขอเสนอโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุม คนหา 
- ระบบจะแสดงรายการโครงการที่นําสงตาม
เงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ เลขที่รับเอกสาร หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 
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ตาราง 4.34  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 1 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

7 ทดสอบการแกไขขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  
- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดง “สําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

และสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ได 
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SCENARIO-CASE ID: PS-30 กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชดุขอมูลที่ 2  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ เปนกระบวนการตั้งแตเริ่มตนลงทะเบียนโครงการเพื่อขอรับไฟลขอเสนอโครงการ รวมไปถึงการปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ การนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และการแกไขขอเสนอโครงการหลังจากที่ทําการนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แลว รวมถึงการเรียกดูรายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการและรายงานสรุปการนําสงขอเสนอโครงการ 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 ทดสอบการลงทะเบียนโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- กรอกขอมูลตามขอมูลตัวอยางที่ 2 โดยใช
ไฟลชื่อ UAT-PS01-SAMPLE-2.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม 
“ดําเนนิการ” 

- ระบบแสดงเลขที่โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอ
โครงการที่มีขอมูล
ถูกตองตรงตามที่กรอก
ผานหนาจอ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และ
ใหดาวนโหลดไฟล
ขอเสนอโครงการที่มี
ขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ 

2 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการลงทะเบียน
โครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
ลงทะเบียนโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 รหัสโครงการ : กรอกเลขที่โครงการที่
ไดรับจากขอ 1 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด 
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ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

   วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุมคนหา 
- ระบบจะแสดงรายการโครงการที่
ลงทะเบียนตามเงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ Project No. หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

ขอเสนอโครงการได แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 

3 ทดสอบการกรอกขอมูลในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ไดรับจากระบบ 

- ใหทําการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ไดรับจากระบบ ตาม 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได 
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ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  ขอมูลตัวอยางที่ 2 โดยใชไฟลชื่อ UAT-

PS01-SAMPLE-2.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
บันทึกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

4 ทดสอบการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการแกไข
ขอมูลขอเสนอโครงการ” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงขอความ “บันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมสําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

และสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ได 
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ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

5 ทดสอบการนาํสงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  
- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงเลขที่รับเอกสาร และใหดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

6 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการนําสง
ขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
นําสงขอเสนอโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุม คนหา 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ 

148 

 



149 

ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - ระบบจะแสดงรายการโครงการที่นําสงตาม
เงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ เลขที่รับเอกสาร หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

 โครงการได 

7 ทดสอบการแกไขขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน 
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ตาราง 4.35  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 2 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดง “สําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

และสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ได 
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SCENARIO-CASE ID: PS-31 กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชดุขอมูลที่ 3  Test date:  21 / 02 / 2011 

Description: กระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ เปนกระบวนการตั้งแตเริ่มตนลงทะเบียนโครงการเพื่อขอรับไฟลขอเสนอโครงการ รวมไปถึงการปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ การนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และการแกไขขอเสนอโครงการหลังจากที่ทําการนําสงขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แลว รวมถึงการเรียกดูรายงานสรุปการลงทะเบียนโครงการและรายงานสรุปการนําสงขอเสนอโครงการ 

Scenario-Case Steps ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 

No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

1 ทดสอบการลงทะเบียนโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ลงทะเบียน
โครงการ 

- กรอกขอมูลตามขอมูลตัวอยางที่ 3 โดยใช
ไฟลชื่อ UAT-PS01-SAMPLE-3.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุม 
“ดําเนนิการ” 

- ระบบแสดงเลขที่โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และให
ดาวนโหลดไฟลขอเสนอ
โครงการที่มีขอมูล
ถูกตองตรงตามที่กรอก
ผานหนาจอ 

ระบบแสดงเลขที่
โครงการที่ไดรับ และ
ใหดาวนโหลดไฟล
ขอเสนอโครงการที่มี
ขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ 

2 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการลงทะเบียน
โครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
ลงทะเบียนโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 รหัสโครงการ : กรอกเลขที่โครงการที่
ไดรับจากขอ 1 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด 
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ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

   วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุมคนหา 
- ระบบจะแสดงรายการโครงการที่
ลงทะเบียนตามเงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ Project No. หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

ขอเสนอโครงการได แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการได 

3 ทดสอบการกรอกขอมูลในแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ไดรับจากระบบ 

- ใหทําการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ไดรับจากระบบ ตาม 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได 

สามารถแกไขขอมูลใน
ขอเสนอโครงการได 
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ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  ขอมูลตัวอยางที่ 3 โดยใชไฟลชื่อ UAT-

PS01-SAMPLE-3.odt 

- เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหทําการ
บันทึกแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

เฉพาะในสวนที่เปดไว
ใหแกไขได 

4 ทดสอบการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Register->ปรับปรุง
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม “บันทึก” 

- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการแกไข
ขอมูลขอเสนอโครงการ” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงขอความ “บันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมสําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

และสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ได 
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ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

5 ทดสอบการนาํสงขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->นําสง
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  
- ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดงเลขที่รับเอกสาร และใหดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

ระบบแสดงเลขที่รับ
เอกสาร และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

6 ทดสอบการเรียกดูรายงานสรุปการนําสง
ขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู รายงานสรุป->รายงานสรุปการ
นําสงขอเสนอโครงการ 

- ระบุขอมูลตอไปนี ้
 ประเภทแบบฟอรม : PS01 

 วันที่ของขอมูล : วันที่วันนี้ ถึง วันที่
วันนี ้

- คลิกปุม คนหา 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูลผาน
หนาจอ และสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการได 

พบขอมูลโครงการ  
สามารถเรียกดขูอมูล
ผานหนาจอ และ
สามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ 
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ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - ระบบจะแสดงรายการโครงการที่นําสงตาม
เงื่อนไขในการคนหาในตาราง 
- คลิกที่ เลขที่รับเอกสาร หรือ รายละเอียด 

- ระบบแสดงหนาจอแสดงขอมูลโครงการ 
แตจะไมสามารถแกไขได 
- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 

ดานลางของหนาจอ เพื่อดาวน
โหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

- ในหนาจอแสดงขอมูลโครงการ ใหคลิกปุม 
 เพื่อปดหนาจอ 

 โครงการได 

7 ทดสอบการแกไขขอเสนอโครงการ 

เลือก เมนู Proposal->Submit->แกไข
ขอเสนอโครงการ 

- เลือกไฟลขอเสนอโครงการโดยคลิกปุม 
“Browse” 
- คลิกปุม “ดําเนินการ” 

- ใหทําการแกไขขอมูลตามที่ตองการ 

- คลิกปุม บันทึกและสงพิจารณาอนุมัติ  

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการที่
มีขอมูลถูกตองตรงตามที่
กรอกผานหนาจอ และที่
แกไขในแบบฟอรม 

ระบบใหดาวนโหลด
ไฟลขอเสนอโครงการ
ที่มีขอมูลถูกตองตรง
ตามที่กรอกผาน
หนาจอ และที่แกไขใน 
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ตาราง 4.36  ทดสอบกระบวนการนําสงขอเสนอโครงการ ชุดขอมูลที่ 3 (ตอ) 
No. ขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดการทดสอบ ผลลัพธที่คาดวาจะได ผลลัพธจริง/ ลายมือชื่อ 

  - ระบบจะแสดงขอความ “ยนืยันการสง
ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(workflow)” ใหคลิกปุม “OK” 

- รอประมาณ 30 วินาที ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูล 

- ระบบแสดง “สําเร็จ” และใหดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอโครงการ 

ขอเสนอโครงการ 

และสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการที่ได 

แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ 

และสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการที่ได 
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